


De les pràcti ques fí si ques pri migè nies
a l’esport edu ca tiu (i III)

Àmbit extern (medi natural)
De les em bar ca cions de trans port

als es ports nàu tics

Des de les èpo ques més re mo tes els ho mes han fet ser vir di -

fe rents for mes d’embarcacions: rais, pas te res, troncs

d’arbre buits... uti lit zats amb per xes o amb rems per na ve gar 

pels rius, llacs i mars. A poc a poc, aques tes em bar ca cions

pri mi ti ves van anar re for mant-se fins ob te nir els caiacs (en

llen gua es qui mal, bots d’homes), ca noes i les em bar ca cions 

de vela (que apa rei xen per pri me ra ve ga da al riu Nil, Egip te,

5500 aC). Po dem dis tin gir en tre les em bar ca cions pro pul sa -

des pels rems i les que són em pe ses per la for ça del vent

mit jan çant les ve les des ple ga des ade qua da ment.

Ben se gur que aquests pri mi tius ar te fac tes per al des pla -

ça ment aquà tic po den re pre sen tar una mag ní fi ca ex pe -

rièn cia per als nos tres es co lars. El nen ha de con èi xer els

dos grans àmbits de la na ve ga ció (rems i ve les) i adap -

tar-se a ca das cun. La na ve ga ció, en les se ves di ver ses for -

mes, re por ta co nei xe ments tècnics i me diam bien tals i de -

sen vo lu pa ex traor dinà ria ment les di men sions re la cio nals,

afec ti voe mo cio nals i de de ci sió. La nos tra pro pos ta pe -

dagò gi ca es ta ria es truc tu ra da en les fa ses se güents:

1. Re cer ca de ma te rials, mo de lat i cons truc ció d’embarca -

cions pri mi ti ves i d’altres al ter na ti ves idea des pels ma tei -

xos alum nes. 2. Intro duc ció pràcti ca a les em bar ca cions

pro pul sa des per rems. 3. Co nei xe ment i pràcti ca de les em -

bar ca cions de vela (apro fi ta ment del vent per acon se guir

una pro pul sió i di rec ció de la nau).

De les ex pe rièn cies eò li ques

als es ports ae ris

Vo lar i con que rir l’entorn aeri ha es tat sem pre una as pi ra -

ció hu ma na i fins i tot una ne ces si tat; mol tes cul tu res han

con si de rat l’aire i el vent com un ele ment fo na men tal, cosa 

que es re flec teix en les pràcti ques eò li ques re crea ti ves de

les se ves so cie tats res pec ti ves. Els salts al buit amb

acrobà cies aè ries han es tat una cons tant en una mu nió de

po bles, so bre tot els ri be rencs i ma rí tims amb bons pe -

nya-segats. A Egip te es feien glo bus de pa pir, s’escalfava

l’aire de l’interior i, en con se qüèn cia, aquests ar te fac tes

arri ba ven a una cer ta al ça da i efec tua ven re co rre guts més

o menys llargs, en re la ció amb els quals exis tia una cer ta

com petè ncia. Els mao ris de la Po linè sia, els oto mís de

Mèxic i les tri bus autò cto nes de Gua te ma la prac ti ca ven el

joc del “vo la dor”, en el qual al guns in di vi dus s’agafaven

ca das cun a una cor da que pen ja va d’un disc de fus ta que

vol ta va sub jec tat a un pal alt, i gi ra ven lliu re ment a mercè

del vent reg nant. Entre les tri bus ori ginà ries d’Austràlia, es 

prac ti ca va prin ci pal ment el bu me rang, ob jec te que pos -

seeix unes es pe cials ca rac te rís ti ques vo la do res com ara la 

seva ca pa ci tat pla na do ra i el re torn, els seus des co bri dors

li ator ga ven múl ti ples apli ca cions: màgi ques i re li gio ses,

uti lità ries, re crea ti ves, ci negè ti ques o bèl·li ques. Els es -

tels vo la dors, ori gi na ris dels po bles asià tics del Ti bet i la

Xina amb tota mena de va riants i apli ca cions; en tre aques -

tes des ta ca l’experiència de col·lo car un in di vi du aga fat a

un es tel ge gant per tal de fer ob ser va cions a llar ga

distància; l’estel és arros se gat i llan çat en lai re amb èxit

per di ver sos com panys.

En els úl tims temps, l’home, fi del con ti nua dor de la tra di ció

hist òri ca, ha en gin yat al guns ar te fac tes per po der vo lar i

sen tir el plaer de man te nir-se suspès en l’espai. El re sul tat

ac tual són els es ports ae ris mo derns i d’altres pràcti ques re -

cents: pa ra cai gu dis me, cai gu da lliu re, ala de pen dent (pa ra -

pent), ala del ta, ae ros ta ció, vol sen se mo tor, salt de pont,

etc. El bu me rang ac tual i el frees-bee ens re cor den els llan -

ça ments d’objectes amb ca rac te rís ti ques ae ro dinà mi ques

es pe cials, en tre elles la ca pa ci tat i ver sa ti li tat del re torn, tot 

ju gant amb els co rrents de l’aire.

En el camp pe dagò gic de l’educació es por ti va, en una pri me -

ra eta pa, plan te gem el co nei xe ment i el ma neig dels ar te fac -

tes pla na dors de què es dis po si (discs atl ètics lleu gers,

plats vo la dors, bu me rangs, es tels o qual se vol al tre giny im -

pro vi sat) i l’anàlisi de les di rec cions i co rrents del vent. Tot

se guit pro po sem de re crear si tua cions re la cio na des amb el

do mi ni del cos en l’espai, les acrobà cies i el ma te rial es pe cí -

fic: el tram po lí, el mi ni tramp (amb cai gu des en ma ta las sos

grui xuts i a la pis ci na) o el ma talàs elà stic. Fi nal ment, per

als  més in quiets i ago sa rats, sem pre que da l’experiència de

prac ti car al gu na mo da li tat en tre els es ports ae ris.

Dels ar te fac tes mecà nics als es ports de mo tor

La in ven ció de la roda en la se go na re vo lu ció tec nolò gi ca

(Me so potà mia, al vol tant del 2220 aC) va su po sar per a

l’home una gran bau la en la seva cur sa in ces sant d’avenços

en la con ques ta i el do mi ni de la na tu ra le sa. La roda és

l’instrument bàsic de tots els vehi cles te rres tres; a par tir de

la seva in ven ció s’han anat creant una com ple xa sèrie

d’artefactes mecà nics sos tin guts per ro des que co brei xen

ne ces si tats de trans port, pro duc ti ves i bèl·li ques. Pos te rior -

ment, aquests ar te fac tes s’han des ti nat a fi na li tats lú di ques 

i com pe ti ti ves. Des de les an ti gues cur ses de ca rros ti rats

per ca valls (bi gues i qua dri gues) en la se go na re vo lu ció tec -

nolò gi ca (Edat dels Me talls i Edat Mit ja na), arri bem a la ter -

ce ra re vo lu ció tec nolò gi ca (1a fase: 1765-1885) amb

l’aparició dels ar te fac tes mecà nics pro pul sats amb ener gia

au to ge ne ra da (bi ci cle ta, pa tins de ro des) amb apli ca cions

uti lità ries i tam bé lú di coes por ti ves, ja que re pre sen ta ven

l’originalitat i la mo der ni tat d’una nova pràcti ca re crea ti va i

com pe ti ti va en la seva èpo ca: l’esport. En la 2a fase (1885-

1960), sor gei xen els vehi cles do tats de mo tor d’explosió

(mo to ci cle tes i cot xes), tot un sím bol de la mo der ni tat que

trans for marà la nos tra for ma de vida. Ben aviat aques tes

màqui nes tin dran una enor me ac cep ta ció po pu lar en el

camp de l’esport, en ca ra que mai no han es tat ac cep ta des

en el més gran es pec ta cle es por tiu: els Jocs Olím pics.

Les màqui nes d’energia au to ge ne ra da i les màqui nes

d’energia pro pul sa da (amb mo tor d’explosió) per tan yen al

nos tre en torn so cio cul tu ral i tec nolò gic. El nen, molt fa mi lia -

rit zat amb aquests ar te fac tes mecà nics d’avui, ha d’apro -

ximar-se de for ma gra dual a les màqui nes, des de la més

sen zi lla i ne ces si ta da d’esforç a la més com ple xa i pro pul sa -

da, amb ob jec te de con èi xer-les, ma ni pu lar-les, con duir-les, 

res pec tar-les i gau dir-ne. Sug ge rim un am pli tre ball amb les

màqui nes d’energia au to ge ne ra da: tre balls d’habilitat i des -

tre sa, des pla ça ments per di fe rents su per fí cies, cur ses, jocs

i equi li bris di ver sos. Pos te rior ment, caldrà pro pi ciar al gu -

nes ex pe rièn cies amb vehi cles de mo tor autò noms i poc pe ri -

llo sos: karts i d’altres va rie tats si mi lars. En la nos tra èpo ca,

con duir vehi cles no és un luxe sinó una ne ces si tat; la ma jo -

ria dels nos tres alum nes s’introduiran de for ma pri me ren ca
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en els vehi cles de mo tor con ven cio nals. La for ma ció re bu da

en aquest àmbit pot ser de gran va lor.

Dels jocs eqües tres als es ports hí pics

D’entre els ani mals domè stics, el ca vall (es te pes de Sibè ria,

vers l’any 3000 aC) ha es tat sens dub te, per a l’home, el més 

im por tant pel seu carà cter po li va lent: ser veis de trans port,

fei nes agrí co les, uti li tat en con flic tes bèl·lics, en el temps

de lleu re, etc. En al gu nes cul tu res, so bre tot de l’àmbit asià -

tic, va ser un ele ment clau i el fo na ment pri mer de la seva

ma tei xa existència com a grups nòma des or ga nit zats; els hi -

ti tes van de sen vo lu par una sor pre nent teo ria al vol tant del

ca vall i el seu en tre na ment per a les cur ses, teo ria que tro -

bem re co lli da al text de Kik ku li (vers l’any 1360 aC). Fent un

ras treig et nolò gic pels di fe rents po bles i ci vi lit za cions que

han co ne gut i uti lit zat el ca vall, fo na men tal ment en les ci vi -

lit za cions asià ti ques i eu ro pees, tro bem una enor me va rie tat 

d’activitats hí pi ques de carà cter re crea tiu, com pe ti tiu i fes -

tiu: cur ses amb mul ti tud de va riants, jocs hí pics (de des tre -

sa, de llui ta), acrobà cies hí pi ques o jocs col·lec tius a ca vall

(polo, kou ra, buz kas hi). L’hipòdrom com a ins tal·la ció es pe -

cí fi ca es cons trueix, es ge ne ra lit za i s’institucionalitza des

de di ver sos se gles abans de Crist i re pre sen ta el gran ni vell

d’acceptació so cial de to tes les ac ti vi tats hí pi ques de caràc -

ter re crea tiu, que vin dria a re su mir l’estatus que te nia el ca -

vall en tre aques tes cul tu res.

A ho res d’ara, el ca vall ha per dut el pro ta go nis me d’antany, ja

que les màqui nes amb mo tors d’explosió han vin gut a subs -

tituir les fun cions de l’equí, i en con se qüèn cia el seu pa per ha

que dat re duït a l’àmbit re crea tiu i com pe ti tiu. Els es ports hí -

pics re pre sen ten aquest seg ment a l’univers es por tiu.

Pro po sem als nos tres alum nes les ex pe rièn cies amb ca valls

per tal de con èi xer unes ac ti vi tats que van ser de gran im -

portància en el pas sat. Aques tes su po sen la re cu pe ra ció de

la in te rac ció en tre l’home i l’animal a la re cer ca d’una bona

adap ta ció i coor di na ció ge net-ca vall, que ens per me ti

d’aconseguir els ob jec tius pro po sats, el gau di i el re co nei xe -

ment del medi am bient i el co nei xe ment, res pec te i con si de -

ra ció d’un dels ani mals més no bles, pro pers i útils al lli nat -

ge humà.

Dels mit jans uti li ta ris de des pla ça ment

als es ports de llis ca ment

De bon co men ça ment l’home i la na tu ra han coe xis tit de

for ma qua si per ma nent; so la ment en l’època con tem -

porà nia, amb el pro cés urbà i in dus trial i la seva crei xent

tec ni fi ca ció, l’home ha vis cut par cial ment d’esquena a la 

na tu ra. La re la ció que el lli nat ge humà ha man tin gut tra -

di cio nal ment amb al guns ele ments na tu rals (neu, gel,

rius, ba rrancs o mars) l’ha con duït a la crea ció d’un se -

guit de ginys amb fins uti li ta ris: les posts d’esquí, els pa -

tins so bre gel, les plan xes de surf, etc. Actual ment, els

es ports llis cants, he reus d’aquesta mena de pràcti ques

en l’àmbit re crea tiu, s’han de sen vo lu pat molt i re pre sen -

ten una ofer ta for ça ac ces si ble per al nen, en ca ra que si -

gui de carà cter es ta cio nal.

Les pri mi ti ves pràcti ques uti lità ries de des pla ça ment te -

nen un con junt de ca rac te rís ti ques co mu nes, són ac ti vi -

tats d’equilibri so bre ins tru ments llis cants en un medi

na tu ral, en les quals s’aprofiten les ener gies lliu res de la

na tu ra le sa per po der des pla çar-se amb la màxi ma eficà -

cia i el mí nim cost. Creiem que aques ta mena d’activitats 

ofe rei xen un am pli ven tall d’experiències en el medi na -

tu ral que cal ca pi ta lit zar en una edu ca ció es por ti va. Pro -

po sem tres fa ses d’activitats: 1. Des pla ça ments i llis ca -

ments di ver sos so bre neu, gel, so rra (du nes) i ai gua amb

el pro pi cos, bus cant les mi llors su per fí cies cor po rals de

llis ca ment per sen sa cions i efi cièn cia en el des pla ça -

ment. 2. Acti vi tats de des pla ça ment i llis ca ment en els

di fe rents me dis na tu rals, uti lit zant tota mena d’objec -

tes, per tal d’obtenir l’artefacte més llis cant. 3. Pràcti ca

dels es ports llis cants ac tuals en els di fe rents me dis na -

tu rals: neu, gel, mar i riu.

De les ac ti vi tats fí si ques en el medi na tu ral

(els sis te mes na tu rals) als es ports d’aventura

La na tu ra sem pre ha ofert a l’home un en torn vi tal per rea lit -

zar ac ti vi tats fí si ques de sub sistència, lú di ques i edu ca ti -

ves. La na tu ra ho era tot per als nos tres avant pas sats més

pri mi tius: hi nai xien, se n’alimentaven, s’hi ai xo plu ga ven,

s’hi es bar gien, la te mien, la ido la tra ven i hi mo rien; però fins 

fa ben poc, el medi na tu ral con ti nua va om ni pre sent, al ber -

gant vida i es cons ti tu ïa com una enor me i rica es co la per als 

hu mans pre sents. Les ac ti vi tats fí si ques edu ca ti ves i re crea -

ti ves que l’home ha de sen vo lu pat en gran part de la hist òria

de la hu ma ni tat han tin gut lloc en con tac te di rec te amb

l’entorn na tu ral, però al ma teix temps que l’individu ha anat

re so lent el di le ma cul tu ra-na tu ra le sa a fa vor de la pri me ra,

s’ha de di cat a trans for mar de mica en mica la na tu ra le sa i

se n’ha allun yat. L’esport sor geix a l’època con tem porà nia

en un con text urbà i in dus trial molt de ter mi nat, com una

pràcti ca lú di ca de ren di ment ra cio na lit za da que tren ca de fi -

ni ti va ment amb les pràcti ques fí si ques de sen vo lu pa des en

un en torn na tu ral, in cert i poc es truc tu rat. Els em pi ris tes an -

gle sos del se gle XVII i l’influent filò sof i pe da gog de la Il·lus -

tra ció, Jean Jac ques Rous seau, pro mouen una edu ca ció cor -

po ral en con tac te di rec te amb la na tu ra que pro dueix un

 notable ressò en el camp de l’educació cor po ral: el mo vi -

ment fi lantròpic de J. Ba se dow (pre cur sor de les Esco les

Gimnàsti ques del se gle XIX), el Sis te ma Na tu ral de G. Hé bert

(pri mer terç del se gle XX), el mo vi ment Scout de Ba den Po -

well i la Gimnàsti ca Na tu ral Aus tría ca. En la dèca da dels

anys vui tan ta, a cau sa del pa ra dig ma ecolò gic, sor geix un

re no ve llat in terès per la na tu ra i, per reac ció a l’estil de vida

ur ba na, s’ofereix la pos si bi li tat de gau dir-ne i po der-s’hi es -

mun yir uti lit zant la tec no lo gia per ti nent. Així nei xen pràcti -

ques de te rra, ai gua i aire on es bus quen emo cions i sen sa -

cions de risc i aven tu ra en ple na na tu ra le sa.

Des del punt de vis ta pe dagò gic, el medi na tu ral re pre sen ta

la mi llor pis ta pos si ble per a una ses sió d’educació cor po -

ral, autè nti ca al ter na ti va de les pràcti ques es por ti ves ur ba -

nes i pre vi si bles. Ens ofe reix un en torn ple d’incertesa, ric de 

pos si bi li tats mo trius no pre vis tes que fa ci li ten la in te rac ció

de l’individu amb la na tu ra le sa, uti lit zant to tes les se ves ca -

pa ci tats mo trius, el co nei xe ment dels re cur sos i ca rac te rís -

ti ques dels seus di ver sos sis te mes, la va rie tat d’acció,

l’assumpció d’una edu ca ció me diam bien tal i el plaer de

gau dir de l’entorn na tu ral.

Pro po sem la con fec ció d’un pro gra ma com plet de pràcti ques 

fí si ques en el medi na tu ral que abas ti tota la for ma ció es co -

lar, en el qual es de sen vo lu pin un con junt d’expe riències

crei xents en di fi cul tat i com ple xi tat, adap ta des a les pro -

gres si ves ne ces si tats i in te res sos del nen/a. En una pri me ra

eta pa, sug ge rim un pro cés que vagi des de les ac ti vi tats que

per me tin de de sen vo lu par les ca pa ci tats fi lo genè ti ques en

el medi na tu ral (Sis te ma Na tu ral d’Hébert) fins als jocs de

com ple xi tat crei xent es pe cial ment ajus tats al medi na tu ral

(des ta quem els re co rre guts i cur ses d’orientació), pas sant

per ex pe rièn cies de so jorn i acam pa da a la na tu ra. A con ti -

nua ció, pro po sem un pro gra ma de pràcti ques re la cio na des

amb els es ports d’aventura les se ves mo da li tats de te rra

(tresc, ci clo tu ris me), ai gua (ràfting, hi dro tri neu, des -

cens de ba rrancs) i aire (salt de pont, pa ra pent). En una ter -

ce ra eta pa, sug ge rim la in tro duc ció dels alum nes més ago -

sa rats en els es ports de mar i mun tan ya més tècnics i arris -

cats (sub ma ri nis me, es ca la da, es pe leo lo gia). Fi nal ment, per 

als més pre pa rats i amb de ci dit es pe rit de risc, els pro po sem 

les mul ti com pe ti cions, des del biat ló i el triat ló fins als

raids d’aventura (Rai verd, Red Gau loi ses...) en els quals 

s’han de rea lit zar du rant di ver sos dies, per equips, un con -

junt de pro ves molt exi gents per tan yents al camp dels es -

ports d’aventura.

Si l’esport es pec ta cle de ri va d’alguns ri tus d’iniciació i de

certs jocs fes tius ins ti tu cio na lit zats de di fe rents po bles i ci -

vi lit za cions que ens han pre ce dit arreu del món: els Jocs

Pan hel·lènics a l’antiga Grècia, els es pec ta cles ro mans al

Circ i a l’Amfiteatre, els pri mi tius Jocs Cel tes a les Illes

Brità ni ques, les cur ses eqües tres a l’hipòdrom de Bi zan ci,

les jus tes i tor neigs me die vals, el joc de pi lo ta pre co lom bí,

el cal cio flo ren tí, el polo per sa i hin dú, el kou ra mu sulmà,

les arts luc tatò ries ja po ne ses, les com pe ti cions ri tuals

d’ini ciació afri ca nes o les pro ves aquà ti ques dels po bles de

la Po linè sia... l’esport pra xi, del qual pro ce deix l’esport re -

crea tiu i l’esport edu ca tiu, en fon sa les se ves arrels en la cul -

tu ra ma te rial de tots els po bles de la hu ma ni tat i les se ves

ac ti vi tats co rres po nen a pràcti ques de la vida quo ti dia na

dels nos tres avant pas sats que for men part del pa tri mo ni

cul tu ral de la hu ma ni tat.

L’esport, pel seu ba gat ge cul tu ral pas sat i per la seva pree -

minè ncia ac tual, ha de par ti ci par en el pro cés edu ca tiu dels

nos tres nens i ne nes com a rea li tat pe dagò gi ca autò no ma de 

l’esport es pec ta cle.
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L’“Escue la Cen tral de Pro fe so res y Pro fe so ras
de Gim nás ti ca” (1887-1892)

Resume
Entre 1887 i 1892 va fun cio nar a Ma drid

el pri mer cen tre es pan yol per a la for ma -

ció es pe cí fi ca de pro fes sors d’Educació Fí -

si ca. La seva efí me ra existència va ser vir

per do tar un gran nom bre d’Instituts

d’ense nyament se cun da ri amb un pro fes -

sor ti tu lat en Gimnàsti ca.

L’Escue la va in cor po rar en tre les se ves

en sen yan ces les tendències gimnàsti ques

de l’època, des de la gimnàsti ca d’Amorós 

a la gimnàsti ca mi li tar, pas sant per la sue -

ca o els es ports an gle sos; l’Escue la va co -

men çar a fun cio nar qua tre anys des prés

d’ésser apro va da la seva Llei de crea ció,

si tua da amb carà cter pro vi sio nal a la

plan ta bai xa d’un edi fi ci, amb es pai

escàs; els seus ti tu lats hau rien d’esperar

en ca ra la de cla ra ció de la gimnàsti ca com 

a as sig na tu ra obli gatò ria.

Precedents històrics

El se gle XIX es pan yol va ser, en qües tions

po lí ti ques, una èpo ca de can vis con ti nus

en en fron tar-se, en el pri mer terç de se gle, 

als ab so lu tis tes que de fen sen el po der del

rei, amb els li be rals que feien va ler un

marc cons ti tu cio nal com a con ques ta re -

vo lu cio na rio-bur ge sa. És un se gle de con -

flic tes bèl·lics que re tar den el de sen vo lu -

pa ment de la so cie tat i en con cret del sis -

te ma edu ca tiu.

Gas par Mel chor de Jo ve lla nos ha via in -

ten tat d’organitzar la ins truc ció pú bli ca en 

1809 amb el seu Plan Ge ne ral de

Instruc ción Pú bli ca; im pul sa l’Edu ca ción 

Fí si ca de Amo rós amb la crea ció de

l’Insti tu to Mi li tar Pes ta loz zia no (1806-

1808) a Ma drid, inau gu rat per F. Voi tel,

com a pri mer Di rec tor, i Amo rós com a úl -

tim, ja que el 18 de ge ner de 1808 es

dóna per aca bat l’assaig da vant l’aproxi -

mació dels exè rcits fran ce sos, cosa que

mar ca tam bé el comp te en re re per a la

data de sor ti da d’Amorós cap a Fran ça el

1814.

El 1845, Fran cis co Agui le ra y Be ce rril

(1817-1867), com te de Vi lla lo bos, no

acon se gui ria de convèncer el go vern per -

què reo brís el Gim na sio Nor mal i que el di -

ri gís Amo rós. Un se gui dor d’Amorós, J. M.

Apa ri ci i Bied ma, ca pità d’Enginyers, fun -

da, en 1847, el Gim na sio Cen tral de

 Guadalajara, en un in tent d’implantar la

gimnàsti ca d’Amorós; però tam bé de sa pa -

rei xe ria en pocs anys. En aquell mo ment,

l’ensenyança a Espan ya és po bre i con tro -
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la da pro gres si va ment per l’estat; així, Ni -

co me des Pas tor Díaz, mi nis tre de Co -

merç, Instruc ció i Obres Pú bli ques, de qui

de pe nia l’ensenyament, va mo di fi car en,

1847, el pla d’estudis d’ensenyament se -

cun da ri de 1845, in cloent-hi, per pri me ra 

ve ga da, la gimnàsti ca com a as sig na tu ra

es co lar.1

El 1849, però, Juan Bra vo Mu ri llo rea -

litza un nou plan te ja ment en les as sig na -

tures d’ensenyament se cun da ri i eli mi na 

la re cent ment in cor po ra da dis ci pli na de 

gimnàsti ca, jun ta ment amb les “llen -

gües vi ves” i el di buix; per què els alum -

nes tin gues sin més temps per es -

tudiar.2 

El tron d’Isabel II va cau re de rro cat des -

prés de la Re vo lu ció de se tem bre de

1868, i va mar car un mo ment hist òric en

la vida na cio nal; a par tir d’aquest mo -

ment, i fins a la res tau ra ció de la mo nar -

quia en la per so na d’Alfons XII, Espan ya

va viu re nom bro sos as saigs de Re pú bli ca i 

re vo lu cions in ter nes, que van mar car pro -

fun da ment el seu crei xe ment econò mic,

so cial i po lí tic.

És una èpo ca de can vis; es men ta rem el

pro jec te de Llei pre sen tat pel se na dor

Mon te jo, l’any 1871, so bre la gimnàsti ca

hi giè ni ca; o el pro jec te del di pu tat a corts,

Ma nuel Be ce rra, l’any 1872, so bre la in -

clu sió en la ins truc ció primà ria d’elements 

de gimnàsti ca mi li tar o de “gimnàsti ca

apli ca da als exer ci cis mi li tars”,3 que no

acon se gui rien re sul tats.

Un de cret de 3 de juny de 1873, del pla

d’Eduardo Chao, mi nis tre de Fo ment de la 

I Re pú bli ca in clou, en el se gon ar ti cle, as -

sig na tu res de carà cter vo lun ta ri, com la

gimnàsti ca hi giè ni ca, sen se es pe ci fi car

res so bre els con tin guts; però un can vi de

go vern de la Re pú bli ca tres me sos més

tard, el dei xa ria sen se efec te i con ti nua ria

vi gent el pla an te rior.4 El De cret de Chao

cal em mar car-lo en els in tents d’incorpo -

rar la gimnàsti ca al sis te ma edu ca tiu de

Fran cis co Amo rós o Fran cis co Agui le ra,

que ha vien tre ba llat per di fon dre la

gimnàsti ca es pe cial ment en el sis te ma

d’ensenyament.

Aug men ta ven els gim na sos pri vats i les

so cie tats gimnàsti ques, així com la pràc -

tica d’activitats fí si ques, fins que un go -

vern li be ral sen si ble va im pul sar la ini cia -

ti va par la ment ària de fen sa da per Ma nuel 

Be ce rra, el 1883, apro vant la crea ció

d’una Escue la Cen tral de Gim nás ti ca i la 

seva de cla ra ció com a as sig na tu ra obli -

gatò ria.

Estat de la qüestió

Co nei xem l’Escue la Cen tral per un tre ball

de Mi guel Pier na vie ja del Pozo5 que es ta va

es truc tu rat al vol tant del pro gra ma ofi cial

pu bli cat a la Ga ce ta de Ma drid, i es no dria

d’autors con tem po ra nis a la pròpia Escue la; 

dei xa va la ca te go ria in tel·lec tual del pro fes -

so rat i el pro gra ma de l’Escue la Cen tral sota 

una cer ta sos pi ta. Es do na va crèdit a les

opi nions d’un tal Gar cía Fra guas, se gu ra -

ment re fiat pel fet que a aquest li pro lo ga -

ven els vo lums del seu Tra ta do Ra cio nal de

Gim nás ti ca, el di pu tat li be ral Ma nuel Be ce -

rra y Ber mú dez, l’exministre José Ca na le jas

i Ra fael Ma ria de La bra, de la Insti tu ción

Li bre de Ense ñan za. 

Tren ta-tres anys des prés, Anas ta sio Mar -

tí nez Na va rro,6 con ti nuant el tre ball de

Pier na vie ja, va uti lit zar com a font prin ci -

pal els ar xius de la se cre ta ria de l’Escue la, 

tot apor tant da des inè di tes so bre el seu

fun cio na ment in tern i fa ci li tant-ne la com -

pren sió. So bre tot va po sar al des co bert al -

guns errors ad mi nis tra tius de la se cre ta ria 

de l’Escue la i amb les opi nions d’il·lus tres

pe da gogs fora del seu con text, va ali men -

tar al guns ru mors i sos pi tes que es te nien

so bre l’Escue la Cen tral: “nin gú no

s’explica com va sor gir una es co la com

les de 50 anys abans, d’una for ma tan

po ti ne ra i des fa sa da” (Mar tí nez Na va rro,

1995-1996, pàg. 132).

Com a con se qüèn cia més im me dia ta,

s’observa que en tre balls d’investigació re -

cents es re pe teix aquest punt de vis ta ne -

ga tiu so bre l’Escue la Cen tral, tot ac cep -

tant que va ser un fracàs, una ini cia ti va

frus tra da. Les fonts do cu men tals ori gi -

nals, la ma jo ria inè di tes, ens po den aju -

dar a co nèixer mi llor l’Escue la Cen tral.

Les instal·lacions
de l’ Escuela Central

Ara com ara, quan es des criuen les ins -

tal·la cions de l’Escue la Cen tral es re co -

rre a la des crip ció de Ma nuel Be ce rra:

“es va uti lit zar un lo cal hu mit i fosc, que 

ha via ser vit com a ca va lle ris sa, i que

l’amo  havia aban do nat per ser poc hi giè -

nic per als ca valls”. (Gar cía Fra guas,

1893, pàg. XIII). 

I, no cal dria sinó, Gar cía Fra guas, per imi -

ta ció, va des criu re tam bé el gimnàs com

un “lo cal fosc i man cat de ven ti la ció”

(Gar cía Fra guas, 1892, pàg. 27). Això és

el que co nei xem so bre les ins tal·la cions de

l’Escue la, i aques tes ci tes són les ha bi -

tuals; però, són co rrec tes? El go vern, per

l’Article 7è de la Llei de 9 de març de

1883, ha via de pro por cio nar el lo cal i els

apa rells ne ces sa ris per a la ins tal·la ció de

l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca; el crèdit

as sig nat a l’Escue la en els pres su pos tos de 

1886 va ser de 100.000 pes se tes. D’a -

questa for ma, el no vem bre de 1886 es va

apro var el con trac te de fi ni tiu d’arren -

dament d’una casa del ca rrer del Bar qui llo, 

1 Ma nuel Utan de Igua la da, Pla nes de es tu dio de en se ñan za me dia (1787-1963), Ma drid, Di rec ción Ge ne ral de Ense ñan za Media. Mi nis te rio de Edu ca ción Na cio nal, Pu bli ca -

ciones de la re vis ta Ense ñan za Me dia, núm 245, 1964, pàg. 9-10. 
2 Real Orden de 14 d’agost de 1849.  Cfr. Ma nuel Utan de Igua la da, op. cit. pàg. 83; Cfr. Se ve ri no Fer nán dez Na res, La Edu ca ción Fí si ca en el Sis te ma Edu ca ti vo Espa ñol: Cu rrí -

cu lum y For ma ción del Pro fe so ra do, Gra na da, Ser vicio de pu bli ca ciones de la Uni ver si dad de Gra na da. Cam pus Uni ver si ta rio de Car tu ja, 1993, pàg. 24. 
3 Al ca pí tol VIII, Dels es tu dis de les es co les pú bli ques d’Ensenyament Pri ma ri, ar ti cle 64, l’elemental com ple ta de nens com prendrà: “...; ele ments d’higiene pri va da; [...]; ele -

ments de mú si ca, cant i gimnàsti ca mi li tar, quan hi hagi mes tres que sàpi guen en sen yar-los.” El cap. X, del per so nal de les es co les nor mals, Art. 82:  “Les d’aspirants a mes tres

su pe riors es com pon dran: [...]. Un dels pro pie ta ris serà mes tre de mú si ca, cant i gimnàsti ca apli ca da als exer ci cis mi li tars.” Cfr. Dia rio de Se sio nes de las Cor tes, Con gre so de

los Di pu ta dos, Le gis la tu ra de 1872, Vo lum únic, Ma drid, Imprenta y fun di ción de J. A. Gar cía, 1879, Apèndix 7 al núm. 33, pàg. 4. Aques ta le gis la tu ra tan sols va du rar del

24 d’abril al 28 de juny de 1872.
4 Ma nuel Utan de Igua la da, Pla nes de Estu dio de Ense ñan za Me dia, op. cit. pàg. 267.
5 M. Pier na vie ja del Pozo, “La edu ca ción fí si ca en Espa ña: Ante ce den tes his tó ri cos le ga les”, Ci tius Altius For tius, V, (1962).
6 A. Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria de una ini cia ti va fa lli da: la es cue la cen tral de gim nás ti ca”, His to ria de la Edu ca ción, vols. XIV-XV, (1995-1996), pàg. 125-149. 



amb des tí a les es co les Pre pa ra to ria de

Inge nie ros y Ar quitectos i Cen tral de Gim -

nás ti ca, per la quan ti tat de 37.500 pes se -

tes i a comp tar des de l’1 de ju liol de 1887

pel ter mi ni de deu anys.7

El lo cal, su po sa da ment pro vi sio nal, que

era al ca rrer Bar qui llo núm 14 de Ma drid,

va ser llo gat al com te de Ve ga mar; l’edifici

tam bé aco lli ria l’Escue la Pre pa ra to ria de

Inge nie ros y Arqui tec tos; el di rec tor ge ne -

ral de Instruc ción Pú bli ca va or de nar ver -

bal ment a l’arquitecte Anto nio Ruiz de

la Sal ces8 que for més la dis tri bu ció de la

casa, adap tant-la a les ne ces si tats de les

dues es co les de nova crea ció i re ser vant

l’habi tació bai xa de la dre ta amb des tí a

l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca.9 D’a -

ques ta for ma, un cop aca ba des les obres

de re for ma i agen ça ment, els lo cals van ser 

lliu rats a punt de ser uti lit zats; no cal dir

que aques ta des crip ció no té res a veu re

amb les an te riors: “El Saló d’aparells de

gimnàsti ca i es gri ma, és am pli, amb bona

ven ti la ció i llum, i el te rra em pos tis sat

evi ta la molès tia de la pols”.10 (Il·lus tra -

ció 1)

El pro jec te de les obres d’agençament

del lo cal, pre sen tat per l’arquitecte

Anto nio Ruiz de la Sal ces,11 va ser di ri -

git per l’arquitecte José Ma ria Ortiz, qui

va lliu rar els lo cals el juny12 en lles tits

per a l’ús. Con sul tats els plans ori gi nals

del pro jec te de re for mes, es pot com pro -

var que Ruiz de la Sal ces, se guint ins -

truc cions, ha via pla ni fi cat la re dis tri bu -

ció dels es pais pen sant a ins tal·lar

l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca. L’e -

difici de tres plan tes es tro ba va si tuat en

el que ac tual ment és Bar qui llo núm. 18, 

i l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca no -

més ocu pa ria l’ala dre ta de la plan ta bai -

xa, que feia can to na da amb el ca rrer

Saú co, avui un ca rrer in tern del Cuar tel

Ge ne ral del Ejér ci to: “L’esmen tada Es -

cuela Pre pa ra to ria es col·lo carà a la

plan ta bai xa de l’esquerra, lloc des ti nat 

abans a al bar de ria i ca va lle ris sa”.13 

És a dir, si algú va te nir ales ho res mo tius

de quei xa per les con di cions del lo cal,

aquests hau rien d’haver es tat els ad -

ministratius de l’Escue la Pre pa ra to ria de

Ar quitectos e Inge nie ros, ja que tant els

seus des pat xos com la se cre ta ria sí que

van ser ubi cats a les an ti gues cavalle -

risses.

El pe tit gimnàs va ser una li mi ta ció evi -

dent per de sen vo lu par les clas ses, de tal 

ma ne ra que va con di cio nar la po sa da en

pràcti ca del Pro gra ma, con ver tint en -

sen yan ces in dis pen sa bles en ex cep cio -

nals. Se gu ra ment mai no ens hau ríem

atu rat en les con di cions d’habitabilitat

de l’Escue la de no ha ver es tat ob jec te de 

tan du res crí ti ques sen se apor tar-ne

 proves.

Atès que la ubi ca ció de l’Escue la no va de -

pen dre, ni di rec ta ment ni in di rec ta ment

dels seus pro fes sors, en és ser una im po si -

ció pro vi sio nal que es va con ver tir en per -

ma nent, és just re con èi xer en la me su ra

jus ta els es for ços del seu pri mer claus tre

per in ten tar d’encaixar el seu pro jec te

acadè mic, o el que en que da va, en unes

ins tal·la cions tan esca nyolides.

Qualitat del professorat

Un al tre as pec te polè mic el tro bem res -

pec te a la ca pa ci tat do cent del pri mer

claus tre de l’Escue la Cen tral: “Un pro fes -

so rat fet en la ma jor part, se gons diuen, a 

les avant cam bres dels mi nis tres, al qual

el seu pri mer di rec tor (al tes ti mo ni del

qual apel·lo) ha d’ensenyar no el pla

d’educació fí si ca, sinó les fonts, on van

anar a re co llir els ele ments per con fec -

cio nar els seus res pec tius pro gra mes i

acre di tar el sou” (Gar cía Fra guas, 1892,

pàg. 27-28).
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Il·lus tra ció 1.

Vis ta de la Sala de Armas i Gim na sio de l’Escue la Cen tral mos trant di fe rents po si cions en el ma neig del fu sell.

FON T: Fran cis co Pe dre gar Pri da, La edu ca ción gim nás ti ca, Ma drid: Imprenta de los hijos de Ma nuel Gi nés Her nán dez, 1895 (3a edi ció al 1903,

Fondo an tiguo de la Bi blio te ca del INEF de Ma drid), pàg. 375.

  7 Ga ce ta de Ma drid, núm. 324 (20 de no vem bre de 1886), pàg. 524-525.
  8 Entre les se ves obres des ta ca la fa ça na de la Bi blio te ca Na cio nal de Ma drid. 
  9  Archivo Ge ne ral de la Admi nis tra ción (AGA), Escue la pre pa ra to ria para las ca rre ras de Inge nie ros y ar qui tec tos, casa n.º 14 de la ca lle del Bar qui llo; Obras de al ba ñi le ría, año 

1886, Arqui tec to D. Anto nio Ruiz de la Sal ces, Do cu ment núm. 1, Memò ria. 
10 Anònim, “La Escue la Cen tral de Gim nás ti ca”, El Co rreo del Sport, Ma drid, núm. 13 (1888), pàg. 1-3. 
11 AGA, Escue la Pre pa ra to ria para las ca rre res de Inge ni ros y ar qui tec tos, casa n.º 14 de la ca lle del Bar qui llo; Obras de al ba ñi le ría, año 1886, Arqui tec to D. Anto nio Ruiz de

la Sal ces. 
12 Archivo de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid (AUCM), Lli gall D-349, Co mu ni ca cio nes del Di rec tor Gral. De I.P., 28 de juny de 1887. 
13 AGA, Escue la Pre pa ra to ria para las ca rre res de Inge ni ros y ar qui tec tos, casa nº 14 de la ca lle del Bar qui llo; Obras de al ba ñi le ría, año 1886, Arqui tec to D. Anto nio Ruiz de la

Sal ces es. Do cu men to núm. 1, Memò ria i Plànol de la plan ta bai xa. 



Nos al tres vam de ci dir de ve ri fi car la qua -

li tat d’aquest pri mer pro fes so rat, per si

de cas; de ma ne ra que vam com pro var

que, des prés d’ésser pu bli cat el Re gla -

ment, el go vern va com plir amb el no me -

na ment per de sig na ció di rec ta del pri mer

qua dre de pro fes sors, i que ha via d’estar

com post per:

n Sis pro fes sors nu me ra ris: dos met ges,

tres de gimnàsti ca i una sen yo ra.

n Un mes tre d’esgrima i tir.

n Tres aju dants: un met ge, un al tre de

gimnàsti ca i una sen yo ra.14

Els pro fes sors van pren dre pos ses sió ofi -

cial de les se ves pla ces el 22 de març de

1887, en ca ra que als ex pe dients per so -

nals i fa cul ta tius de l’Escue la la data dels 

no me na ments és an te rior;15 aquests van

ser els pri mers pro fes sors de l’Escue la

Cen tral: 

1r. Dr. Alfre do Se rra no Fa ti gat ti; sim pa -

tit zant de la Insti tu ción Li bre de Ense -

ñanza i pro per a Fran cis co Gi ner de los

Ríos. Va for mar part de la Co mi sión de

8 de març de 1886 que va ela bo rar el

Regla men to de la Escue la; tam bé era aju -

dant de l’assignatura d’Anatomia a la Fa -

cul tad de Me dicina de Ma drid.16 Va ser

no me nat pro fes sor de l’assignatura de pri -

mer curs: “Ru di ments d’anatomia hu ma -

na, com pre nent l’estudi de les re gions

del cos i no cions dels em be nats i apò sits

més usats en les lu xa cions i frac tu res”. 

2n. Dr. Ma ria no Mar cos Ordáx; en ca rre gat

de for mar la Co mi sión de 8 de març de

1886 que va ela bo rar el Re gla men to de la

Es cue la. No me nat pro fes sor de l’assigna -

tura: “Teo ria i pràcti ca de la gim nàstica

lliu re o sen se apa rells; exer ci cis col·lec -

tius i or de nats; exer ci cis mi li tars”. Exer -

ci ria, a més a més, el càrrec de Di rec -

tor-delegado Re gio de la Escue la Cen tral.

Entre els seus mèrits des ta ca ser fun da -

dor del dia ri El Gim nas ta (1887) i de la

So cie dad Gim nás ti ca Espa ño la (1887),

la qual arri ba ria a pre si dir Be ce rra; a més 

a més, era pro fes sor de Gimnàsti ca a

l’Escue la Nor mal Cen tral de Maes tros de 

Ma drid,17 met ge i pro fes sor de gimnàsti -

ca de Su Ma jes tad Alfon so XIII; sen se

comp tar que ell va pro po sar a Be ce rra

crear una Escue la Cen tral de Gim nás ti -

ca. (Il·lus tra ció 2)

El Dr. Mar cos Ordáx va exer cir de Di rec -

tor-delegado Re gio fins a la seva di mis -

sió, el 9 de no vem bre de 1887; el seu

suc ces sor va ser el Dr. Ale jan dro San

Mar tín i Sa trús te gui,18 ca tedr àtic de Pa -

to lo gía Qui rúr gi ca a la Uni ver si dad de

Ma drid; col·la bo ra dor amb el grup fun da -

dor de la Insti tu ción Li bre de Ense ñan za

des del 1869 i met ge de D. Fran cis co Gi -

ner dels Ríos a par tir del 1882, en ca ra

que ja l’havia atès anys en re re, quan Gi -

ner va es tar ma lalt a la pre só de Ca dis.19

Com que l’article 3r de la Llei de 1883 in -

tro du ïa una ex cep ció en el no me na ment

de Di rec tor: “sent el seu no me na ment,

per pri me ra ve ga da, de lliu re elec ció del

Go vern”,20 per al no me na ment del Dr.

San Mar tín com a nou di rec tor es va apli -

car l’article 19è del Re gla ment.

3r. Mes tre d’armes Fran cis co de la Ma -

corra y Gui je ño, no me nat pro fes sor de

l’assignatura de pri mer curs: “Teo ria i

pràc tica de l’esgrima; es gri ma de pal, sa -

bre i fu sell; exer ci ci de tir al blanc.” 

4t. Dr. Ra món Gar cía-Baeza y Frau, fun -

cio na ri del Co le gio Na cio nal de Sor do mu -

dos y Cie gos i de l’Escue la Fröe bel,21 vi -

ce di rec tor de l’Escue la Cen tral. El càrrec

de vi ce di rec tor no es con tem pla va ini cial -

ment en el Re gla men to; en opi nió del pro -

fes sor Pier na vie ja la seva in clu sió va ser

de gu da al pres ti gi pro fes sio nal del Dr.

Gar cía- Bae za, que de pas sa da di rem que

va ocu par el lloc sen se cap in cre ment de

sou en no es tar pre vist el càrrec de vi ce di -

rec tor al Re gla men to.22 No me nat pro fes -

sor de l’assig natura de se gon curs: “Ru di -

ments de Fi sio lo gia i Hi gie ne, en les se -

ves re la cions amb la gimnàsti ca: es tu di

dels mo vi ments que s’executen en les

arts mecà ni ques i de la seva apli ca ció al

tre ball ma nual de l’Escola. Exer ci cis de

la vi sió i de l’oïda”.

5è. Dr. Eu ge nio Fer nán dez Mar tí nez;23

no me nat pro fes sor de l’assignatura de
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Il·lus tra ció 2.

Ma ria no Mar cos Ordáx, pri mer Di rec tor-delegado

Re gio; va ser qui va pro po sar a Be ce rra la crea ció de

l’ Escue la Cen tral de Gim nás ti ca.

FONT: Archivo del Insti tuto Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca de Ma drid.

14 Re gla men to de la Escue la Cen tral de Gim nás ti ca, apro ba do por Real or den de 22 de oc tu bre de 1886, Ga ce ta de Ma drid, op. cit., pàg. 251-252. No s’especifica una qua li fi -

ca ció pro fes sio nal o pe dagò gi ca per a la sen yo ra. 
15 AUCM: Lli gall D-349, Expe dien tes per so nal y fa cul ta ti vo. Es lo ca lit zen en tre oc tu bre i no vem bre de 1886. 
16 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la Cen tral. Al·le ga ció com a mèrit al seu fa vor a l’esborrany del no me na ment. 
17 AGA, Nom bra mien tos de l’Escuela cen tral. S’al·lega com a mèrit al seu fa vor a l’esborrany del no me na ment. 
18 AUCM, Lli gall D-349, Co mu ni ca cio nes del Sr. Rec tor, co mu ni ca ció del 18 de no vem bre de 1887. Va néi xer a Ulza ma (Na va rra) el 1847; va fer tota la ca rre ra de Me di ci na al

Co le gio de San Car los de Ma drid, amb ex cel·lents. El 1874 va guan yar per opo si ció la Cá te dra de Te ra péu ti ca de Cá diz i en 1879 la de Pa to lo gia Qui rúr gi ca de Ma drid. Va ser

el pri mer que va prac ti car a Espan ya les anas to mo sis vas cu lars. Va in gres sar a la Real Aca de mia el 28 de ge ner de 1888. Va mo rir el 1908. Cfr. J. Álva rez Sie rra, Dic cio na rio

de au to ri da des Mé di cas, Ma drid, Edi to ra Na cio nal, 1963, pàg. 487-488.
19 F. Pal ma Ro drí guez, Vida y obra del Doc tor Ale jan dro de San Mar tín i Sa trús te gui, San Se bas tián, So cie dad Vas ca de Hist oria de la Me di ci na, 1997, pàg. 31. 
20 Arti cle 3r de la Llei de 9 de març de 1883. Ga ce ta de Ma drid (10 de març de 1883), pàg. 1. 
21 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la cen tral. 
22 AUCM, Lli gall D-349, Expe dien tes per so nal fa cul ta ti vo, 1 de març de 1887; el Mi nis te rio de Fo men to el 18 de fe brer de 1887 el no me na Vi ce di rec tor. 
23 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la cen tral. S’al·lega com a mèrit al seu fa vor “ser pro fes sor de gimnàsti ca fa 28 anys, in ven tor de 14 apa rells (...)”.



se gon curs: “Teo ria i pràcti ca de la gim -

nàstica amb apa rells. Cons truc ció i

apli ca ció dels apa rells més con ve -

nients”.

6è. Ca pità d’Infanteria24 Fran cis co Pe -

dre gal Pri da i Je su sa Gran da Lahín; no -

me nats pro fes sors de l’assignatura de se -

gon curs: “No cions de Pe da go gia ge ne ral

i ele ments de pe da go gia teò ri ca i pràcti -

ca. Exer ci cis de lec tu ra en veu alta i de -

cla ma ció”, res pec ti va ment. 

Pel que fa als no me na ments d’aju dants:

1r. Aju dant Mèdic: Dr. Mi guel So la no Ale -

many25 fins a l’1 de març de 1891; la pla -

ça d’a ju dant va ser co ber ta més tard pel

Dr. Emi lio Gas cu ña na y He rranz,26 en

guan yar el Dr. So la no, el 1891, una càte -

dra a la Fa cul tad de Me di ci na de Cá diz.27

2n. Aju dant de Gimnàsti ca: Dr. Adol fo

Pe ral ta y Vera.

3r. Aju dant de la pro fes so ra: Ma ría del Pi -

lar Gil y Ló pez.

Espe rem que els per fils pro fes sio nals

d’aquest pri mer claus tre de pro fes sors ha -

gin sorprès el lec tor, tant o més que a nos -

al tres; i atès que, se gons que sem bla, no

van ser uns ig no rants amb car ta de re co -

ma na ció, és just de fer con èi xer unes con -

di cions que els van ser im po sa des abans

d’engegar l’Escue la Cen tral.

Ens es tem re fe rint als cri te ris de se lec ció

que s’incloïen en el pro jec te ori gi nal de

Re gla men to, i que pa ti ria tan tes mo di fi -

ca cions; no més co men ta rem dos dels cinc 

ar ti cles on es res sen yen els di fe rents per -

fils pro po sats, al mar ge d’exigir els re qui -

sits que la Ley de Instruc ción Pú bli ca vi -

gent ales ho res pre cep tua va per al pro fes -

so rat pú blic:

El per fil pro po sat per als pro fes sors de

clas ses teò ri ques, Art. 58è, exi gia ser

doctor o lli cen ciat en Me di ci na i Ci rur gia

amb més de 8 anys d’antiguitat; ha ver es -

tat al cap da vant d’establiments mèdics un 

mí nim de tres anys i es va lo ra va molt es -

pe cial ment l’estada en aquells que es re -

la cio nes sin amb la hi dro lo gia o la

gimnàsti ca mèdi ca; ser au tor d’obres de

Cièn cies mèdi ques i ha ver exer cit càrrecs

fa cul ta tius en am fi tea tres anatò mics, la -

bo ra to ris de fi sio lo gia o en hos pi tals on

s’hagués prac ti cat l’aplicació dels apò sits

i em be nats.28

Per a Pro fes sor de Gimnàsti ca pràcti ca,

Art. 59è, ca lia ser fun da dor i di rec tor

d’establiments de Gimnàsti ca amb 6 anys 

d’antelació a la llei de 9 de març de 1883, 

i ha ver tre ba llat “en pro de l’avenç cien tí -

fic de la gimnàsti ca mit jan çant pu bli ca -

cions”.29

Però el Reial De cret que pu bli ca ria el re -

gla ment va sim pli fi car to tes aques tes

con di cions d’accés a te nir 21 anys com -

plerts i el tí tol de doc tor o lli cen ciat en

Me di ci na per als pro fes sors-met ges; per

a la res ta, el tí tol de pro fes sor de gim -

nàs tica.30

Quan lle gim crí ti ques al ni vell del pri -

mer pro fes so rat de l’Escue la Cen tral,

serà in te res sant re cor dar aques tes con -

di cions d’accés a pro fes sor pro po sa des

al pro jec te, molt més exi gents que les fi -

nal ment pu bli ca des per Instruc ció Pú -

blica.

Pier na vie ja va con fiar en les opi nions de

Gar cía Fra guas amb re ferè ncia a la ca te -

go ria in tel·lec tual del pro fes so rat, els

quals aquest úl tim va qua li fi car, en to

des pec tiu, d’empírics i cir cen ses; si més

no, aques ta va ser la in ter pre ta ció de

Pier na vie ja. Ima gi nem que no era mo -

ment de com pro var tots i cada un dels

punts apor tats per algú que ha via es tu -

diat a l’Escue la Cen tral. Pier na vie ja es va 

equi vo car en su po sar que el co men ta ri

ana va di ri git als pro fes sors de l’Escue la

Cen tral, quan, de fet, Gar cía Fra guas es

re fe ria a tots els Di rec tors de gimnàs i als

qui s’anomenaven ells ma tei xos “pro fes -

sors de gimnàsti ca”, que van exer -

cir abans, du rant i des prés de l’Escue la

 Central, però sen se pas sar per les se ves

au les.31 

Qualitat del programa

So bre les lí nies se güents molts han bas -

tit una vi sió so bre el que de via ser l’Es -

cuela, i en con cret, so bre la qua li tat de

l’ensenyament que s’hi im par tia; amb

el pas del temps aques tes lí nies han ad -

qui rit un carà cter de sentència ina -

pel·la ble:

“És una palm ària pro va de la tendència

at le ti co mi li tar de l’educació fí si ca del se -

gle XIX. Els teò rics d’aleshores es tro ba -

ven no ta ble ment in fluïts pel mèto de

‘amo ro sià’, fe no men molt jus ti fi cat i ex -

pli ca ble. Abun den els exer ci cis de for ça i

se mia crobà tics, que exi gei xen del jove

alum ne una re sistència fí si ca prèvia, ina -

de qua da per a la seva edat. Qua si tota

l’activitat fí si ca es tan ca i es con fi na en

el gimnàs, del qual, vist l’exemple de

l’Escue la Cen tral, no es pot es pe rar que

reu nei xi con di cions hi giè ni ques mí ni -

mes. A aquests in con ve nients cal afe -

gir-hi les di ver ses tendències per so nals

dels pro fes sors, en tre els quals, a jut jar

pels do cu ments, no exis teix un acord ge -

ne ral pel que fa al mèto de ni pel que fa al 

sis te ma. A la ma tei xa Escue la n’hi ha via

de molt di ver sos. No hi ha via, si gui dit

amb po ques pa rau les, una di rec ció sis -

temà ti ca, me to dolò gi ca i pe dagò gi ca úni -

ca. [...]. Tot ple gat no sem bla obeir un

pla prèvia ment me di tat i ela bo rat so bre

ba ses ra cio nals; més aviat sem bla res -

pon dre a una cer ta urgència per com plir

una llei que ja s’estava fent ve lla abans

de ser po sa da en vi gor”.32
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24 Ha bi tual ment és es men tat com a Ti nent d’Infanteria en uti lit zar com a re ferè ncia el seu lli bre “Gim nás ti ca Ci vil y Mi li tar” apa re gut el 1884; M. Vi nue sa Lope i I. Vi nue sa Ji mé -

nez, La Escue la de Gim na sia de To le do, To le do, Excma. Di pu ta ción de To le do, 1995, p. 29, el ci ten com a Co man dant el 1887. 
25 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la cen tral. S’al·lega com a mèrit al seu fa vor el fet de ser aju dant del ca tedr àtic d’Anatomia de la Fa cul tad de Me di ci na de Ma drid.
26 AUCM, Lli gall D-349, Expe dien tes per so nal fa cul ta ti vo, 16 de març de 1891. Va pren dre pos ses sió del seu càrrec el dia 16 en vir tut de la Reial or dre d’11 de març de 1891. 
27 Vid. AUCM, Lli gall D-349, Expe dien tes per so nal fa cul ta ti vo. Se gons co mu ni ca ció en tre el Di rec tor i el Rec to rat, 1 de març de 1887.
28 AGA, Co mi sión para la for ma ción del Re gla men to, Re gla ment i pro gra ma d’estudis, 8 de maig de 1886.
29 Ibí dem.
30 Cfr. Reial De cret de 22 d’octubre de 1886. Ga ce ta de Ma drid, op. cit., ar ti cles 13-18. 
31 AGA, Instan cias sin re sol ver, instància sig na da el 17 de març de 1894 per l’Aso cia ción de Pro fe so res y Pro fe so ras de Gim nás ti ca i pre sen ta da el 24 de març de 1894 al mi -

nis tre de Fo men t. 
32 M. Pier na vie ja del Pozo, “La edu ca ción fí si ca en Espa ña: Ante ce den tes...”, op. cit. pàg. 41-42. 



D’aquesta for ma, Pier na vie ja va sim pli fi -

car la base del pla del mèto de d’Amorós;

no sa bem si la men tant-se’n, però lluny

de ser un fet di fe ren cial de l’Escue la Cen -

tral, va ser la sen ya d’identitat que la va

in te grar dins la si tua ció ge ne ral de gai re -

bé to tes les esco les eu ro pees del mo -

ment. Aques tes es co les com par tien els

ele ments del mèto de d’Amorós, en més o

menys me su ra, gràcies a uns orí gens co -

muns i a suc ces si ves in fluèn cies en tots

dos sen tits.

De tota ma ne ra, a l’Escue la Cen tral no

s’hauria po gut apli car ple na ment el mèto -

de d’Amorós, en ca ra que aques ta ha gués

es tat la in ten ció dels seus pro fes sors, per

una evi dent qües tió d’espai; hom ha in -

ten tat de trans fe rir la crí ti ca al mèto de

d’Amorós a l’Escue la Cen tral, en un inú til

in tent d’evidenciar-ne la con cep ció an ti -

qua da da vant de les mo der nes tendències 

gimnàsti ques, el joc o l’esport in ci pient.

En ple na coin cidè ncia amb Pier na vie ja es

va mos trar Mar tí nez Na va rro, per a qui el

pro gra ma ofi cial va es tar vin cu lat “a les

més ràncies es co les gimnàsti ques at le ti -

co mi li tars” (Mar tí nez Na va rro, 1995-

1996, pàg. 129); i per in ten tar de jus ti fi -

car una mica més aques ta su po sa da di -

vergència del pro gra ma amb les teo ries

mo der nes re co rria a Pe dro de Alcán ta ra.

La cita se lec cio na da per Mar tí nez Na va rro 

ve a dir que la gimnàsti ca amb apa rells

per dia te rreny i el guan ya va la gimnàsti ca

de sala, per què es con si de ra va més apro -

pia da, tot sub sti tuint la gimnàsti ca pel

joc, tal com pro cla ma ven les tendències

mo der nes. Cal in di car que la cita d’Al -

cántara és par cial, és a dir, Mar tí nez

 Navarro va es co llir aque lles parts del text

que li in te res sa ven, però Alcán ta ra ja te -

nia una opi nió so bre l’ensenyament pri -

ma ri i se cun da ri que Mar tí nez no apor -

ta.33 Des prés de la lec tu ra de l’obra

d’Alcántara es com pro va que re flec teix la

tendència eu ro pea res pec te a les es co les

primà ries, i que in tu ïa que el mo del

francès d’ensenyança primà ria (9-11

anys), que abu sa va de la gimnàsti ca

d’aparells (ba rra, ane lles, cor da de nu sos, 

ba rres per a sus pen sió, ba rres pa ral·le les

fi xes, su port ho rit zon tal, per xes i tra pe zi)

no més acon se gui ria un de sen vo lu pa ment

me nor que el mo del anglès amb els seus

jocs cor po rals a l’aire lliu re.34 A més a

més, en el mo ment de la pu bli ca ció

d’Alcántara, en ca ra a Espan ya es ta va

sen se efec te la Llei de 9 de març de 1883

de crea ció de l’Escue la Cen tral, i s’havien

eli mi nat tota mena d’exercicis del pro gra -

ma de les esco les de pàrvuls per la con tra -

re for ma del mar quès de Pi dal.35 

Quan Alcán ta ra va pu bli car la seva obra, a 

la ma jo ria de les es co les es pan yo les tan

sols es dis po sa va d’una aula amb una

mes tra o un mes tre, sen se for ma ció es pe -

cí fi ca en Edu ca ció Fí si ca; en aques tes

con di cions, la gimnàsti ca de sala, les ex -

cur sions o el joc eren els mit jans més as -

se qui bles i re co ma na bles.

Cal acla rir que Alcán ta ra no ne ga va uti li -

tat a la gimnàsti ca amb apa rells, sinó

que te nia pre ven ció so bre la seva apli ca -

ció a unes cer tes edats; així, la de sa con -

se lla va per als nens més pe tits de nou

anys i, doncs, a les esco les de pàrvuls.

Tan ma teix, ad me tia els apa rells més sen -

zills i certs exer ci cis com els pe sos, els

es treps, les ba rres pa ral·le les, la cor da de 

nu sos, l’escala, el tronc ver ti cal o el tram -

po lí.36 En cap cas no pres cin deix com -

ple ta ment de la gimnàsti ca amb apa rells

ni del gimnàs: “I fins i tot en el cas que

se’n tin gui (sem pre més pro pi dels

col·le gis d’ensenyament se cun da ri, in -

ter nats, etc. que no pas de les es co les

primà ries), ha de ser en pro por cions re -

duï des, pel que fa als apa rells, els quals

han de ser els més sen zills” (Alcán ta ra,

1882, pàg. 182). 

Sent més in ci sius con tra l’Escue la Cen tral

s’ha dit que el pla de l’Escue la “tras pua va

in tel·lec tua lis me, teo ria” (Mar tí nez Na -

va rro, 1995-1996, pàg. 129), il·lus -

trant-ho amb una cita de Fe de ri co Cli ment 

Te rrer: “La teo ria es va im po sar a la

pràcti ca, més no pre ci sa ment la teo ria,

sinó el fu nest ver ba lis me que es te ri lit za

tota edu ca ció; l’afany del lli bre de text,

de la dis qui si ció oral, del dis curs d’hora i

mit ja...”.37

Dur co men ta ri amb el qual as so cia ríem

una su po sa da in com petè ncia del pro fes -

so rat; de fet, es trac ta d’una quei xa so bre

les con di cions ma te rials de l’escola que

van im po sar, per fal ta de mit jans, la teo ria 

so bre la pràcti ca. El parà graf en qües tió és 

part de l’informe ela bo rat per Cli ment Ter -

rer amb mo tiu de la III Asam blea de la Fe -

de ra ción de Gim nás ti ca Espa ño la, el tí tol

genè ric de la qual era “Pro fes so rat ofi cial

de Gimnàsti ca. Pla d’organització del cos 

es men tat”; aquest in for me, lluny de cri ti -

car l’Escue la Cen tral, en real ça va el va lor, 

en de sa pro va va el tan ca ment i lloa va la

tas ca del seu pro fes so rat: “Ana lit zant en

de tall el pla d’estudis d’aquella Escue la

es fa pa le sa una gran ha bi li tat en el tra -

çat i una mena de de li ca da in tuï ció d’allò 

que ha de for mar el ba gat ge acadè mic

dels pro fes sors de gimnàsti ca.” (Cli ment, 

1901, pàg. 774-777). 

So la ment des prés de con sul tar el pro gra -

ma ori gi nal de l’Escue la Cen tral i les suc -

ces si ves mo di fi ca cions im po sa des38 es

comprèn que allò que s’havia dis sen yat

so bre el pa per no es po gués po sar en

pràcti ca; el con tra ri ha gués es tat un mi ra -

cle, ja que l’Estat mai no va do tar l’Escue -

la del lo cal ni el ma te rial sol·li ci tats en el

pro jec te ori gi nal, tot li mi tant així les fu tu -

res en sen yan ces pràcti ques a l’Escue la
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33 Com pa rar A. Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria...”, op. cit., pàg. 129 amb P. de Alcán ta ra Gar cía-Na va rro, De las teo rías mo der nas acer ca de la edu ca ción fí si ca, Ma -

drid, Imprenta de J. Gil y Na va rro, 1886, pàg. 112-120. 
34 P. de Alcán ta ra Gar cía, Teo ría y Prác ti ca de la edu ca ción y la en se ñan za, Tomo V, Ma drid, Gras y Com pan yia Edi to res, 1882, p. 181. 
35 Fer vent se gui dor de Sant To más d’Aquino, de fen sa va el con trol catò lic de l’educació. Vid. R. Carr, Espa ña 1808-1975, Bar ce lo na, Ed. Ariel, 1996 (7ena edi ció), p. 343. 
36 Vid. Pe dro de Alcán ta ra Gar cía, Teo ria y Prác ti ca de la edu ca ción..., op. cit., pàg. 176-180. 
37 F. Cli ment Te rrer, “Pro fe so ra do ofi cial de Gim na sia. Plan de or ga nit za ción de di cho cuer po”. Fe de ra ción Gimná sti ca Espan yo la, III Asam blea Ge ne ral de Za ra goza; ci tat per

A. Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria...”, op. cit., pàg. 129. 
38 Vid. P. P. Zo rri lla Sanz, “La Escue la Cen tral de pro fe so ras y pro fe so res de gim nás ti ca”, en T. Gon zá lez Aja, J. M. Lu cas He ras, J. L. Her nán dez Váz quez, J. Ji mé nez Mar tí nez,

Na ci mien to e im plan ta ción de la Edu ca ción Fí si ca en Espa ña: los tiem pos mo der nos, Ma drid: Mi nis te rio de Edu ca ción, Cul tu ra y Deporte, Con sejo Su pe rior de Deportes,

2000, pàg. 76-80. (Sèrie Re cer ca en Cièn cies de l’Esport núm. 25). 



Cen tral. El més in te res sant d’aquesta

Memò ria de la Fe de ra ción Gim nás ti ca és

que re co nei xen que, si no ha gues sin tan -

cat pre ma tu ra ment l’Escuela Cen tral, i

l’haguessin do ta da dels mit jans ade quats, 

hau ria sa but mi llo rar i su pe rar-se: 

“Tan ma teix, l’Escue la Cen tral, amb tots

els seus de fec tes ori gi nals, era com el

nu cli d’un pro fes so rat sus cep ti ble de

suc ces sius per fec cio na ments, i ve ri ta -

ble ment no me rei xia que la su pri mis sin

ma tus se ra ment les cèle bres i in fruc tuo -

ses eco no mies de 1892, que van en so rrar 

ins ti tu cions, no so la ment útils, sinó ne -

cess àries.”39 

Un cas di fe rent és el de la Dra. M. Lui sa

Za ga laz Sán chez,40 que des prés de la

lec tu ra de la seva tesi (ve geu Apunts.

Edu ca ción Fí si ca I Esports, 60) va pu -

bli car un tre ball so bre els fo na ments le -

gals de l’activitat fí si ca a Espan ya, i on

ens pre sen ta com a pro gra ma de

l’Escue la Cen tral un de tres anys de du -

ra da. Sens dub te que aquest pro gra ma

de tres anys no va ser el pu bli cat per la

Ga ce ta de Ma drid del 29 d’abril de

1887, ni el re pro duït per Pier na vie ja

(Pier na vie ja, 1962, pàg. 86- 130) a qui

cita com a font; es trac ta del pro jec te

ori gi nal ela bo rat pel Dr. Mar cos Ordáx i

els seus col·la bo ra dors, i que per a

desgràcia de la nos tra pro fes sió va ser

ar bitr ària ment re duït (Zo rri lla, 2000,

pàg. 76-80). 

Joc i esport
a l’Escuela Central

Hi ha d’altres tre balls d’investigació més

ex ten sos i re cents;41 però des prés de con -

sul tar-los un pot arri bar al con ven ci ment

que a l’Escue la Cen tral no va ha ver-hi joc

ni es port, i que va ha ver de pre do mi nar la

gimnàsti ca mi li tar d’Amorós: “D’una al tra 

ban da, ig no ra les no ves tendències, so -

bre tot les d’origen brità nic, que uti lit za -

ven els jocs, els es ports i l’aire lliu re com

a mit jans de l’educació fí si ca”.42 Res pec -

tant d’altres punts de vis ta, nos al tres pre -

fe rim pre sen tar les evidè ncies que a

l’Escue la Cen tral, dins les pos si bi li tats

econò mi ques i ma te rials, es van in cor po -

rar ele ments ca rac te rís tics del co rrent

anglès, gràcies als dos pro fes sors afins a

la Insti tu ción Li bre de Ense ñanza, que

van ac tua lit zar el pro gra ma amb les

tendències pe dagò gi ques del mo ment.43 

La pràcti ca es por ti va fe me ni na a l’Escue la

tam bé ha plan te jat dub tes, però ara ja sa -

bem que les alum nes que no cur sa ven

l’assignatura d’Esgrima, rea lit za ven en el

seu lloc Pa ti nat ge i Ball, tal com cons ta

als qües tio na ris de revà li da.44 Creiem que 

es nega la pràcti ca es por ti va per la seva

apa rent absència ex plí ci ta en el pro gra ma

ofi cial: 

“Per què ni ells ni no sal tres no som res pon -

sa bles que a l’Escue la no es cur ses sin les

as sig na tu res de Jocs cor po rals, Edu ca ció

dels sen tits, etc., i es li mi tes sin a la pràcti -

ca d’una Gimnàsti ca ru tinà ria, sen se

l’ampliació pe dagò gi ca que pres cri via el

Re gla ment”.45

Tan ma teix, vam de ci dir de com pro var-ho; 

el joc cor po ral, a què fa re ferè ncia Gar cía

Fra guas, era ales ho res l’embrió dels ac -

tuals esports, en ca ra no de fi nits com a

tals; una al tra qües tió eren els jocs tra di -

cio nals o po pu lars. Hau ria es tat ben es -

trany que no s’incorporés el joc quan el di -

rec tor de l’Escue la, Dr. San Mar tín, pro -

cla ma va que els jocs cor po rals: “po den

con si de rar-se com la for ma d’educació

fí si ca més sint èti ca, pel fet ma teix que

és la més na tu ral”.46

Ca lia res ca tar els nos tres jocs cor po rals

tra di cio nals; jocs autò ctons com el de la pi -

lota, que es veu rien re vi ta lit zats per la

moda nai xent del sport en reu nir, a més

a més, els avan tat ges del joc i de la

gimnàsti ca. Per això San Mar tín con fia va

en un in for me de Gas par Mel chor de Jo ve -

lla nos y Ra mí rez47 a l’hora d’escollir per a

Espan ya els jocs més con ve nients, com

ara els exer ci cis de for ça, des tre sa, agi li -

tat; els balls pú blics, els be re nars, pas -

seigs, cur ses, dis fres ses o moi xi gan gues;

que en opi nió de Jo ve lla nos eren bons i in -

no cents amb la con di ció que fos sin pú -

blics.48 Entre les mol tes re ferè ncies, hi ha

una molt es pe cial al joc de pi lo ta: “doncs

a més a més d’oferir una ho nes ta re crea -

ció als qui hi ju guen, i als qui s’ho mi ren,

fan so bre ma ne ra àgils i ro busts els qui

els exer ci ten, i mi llo ren, doncs, l’edu -

cació fí si ca dels jo ves.” (Jo ve lla nos,

1812, pàg. 90-93). 

És cert que no va ha ver-hi una as sig na tu -

ra con cre ta de jocs cor po rals, però tam -

poc no va ha ver-hi lli çons de tir al blanc, i 

els alum nes van prac ti car el tir amb fu -

sell, van re mar a l’Estan que del Re ti ro de 

Ma drid i van mun tar a ca vall; així que és

just re con èi xer que el pro gra ma ofi cial va

ser molt més fle xi ble del que re cull la Ga -

ce ta de Ma drid; aques ta fle xi bi li tat deixà

la seva em prem ta als qües tio na ris de

revà li da, un con junt de pre gun tes a ma -

ne ra d’examen fi nal. Per ven tu ra s’exa -

minarien els alum nes d’alguna matè ria

que no ha gués es tat im par ti da a l’Escue -

la? No se ria just ni lògic i, en con se qüèn -

cia, ens re me tem a aquests qües tio na ris

de pre gun tes pràcti ques, on es pot com -
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39 F. Cli ment Te rrer, “Pro fe so ra do ofi cial de gim na sia. Plan de Orga nit za ción de di cho cuer po”, Los De por tes, op. cit., pàg. 774-777.
40 M. Lui sa Za ga laz Sán chez: Fun da men tos le ga les de la ac ti vi dad fí si ca en Espa ña, Jaén, Uni ver si dad de Jaén, 1999, pàg. 35 i ss. 
41 Cfr. J. A. Cam bei ro Mar tí nez, El pro ce so de ins ti tu cio na lit za ción de la Edu ca ción Fí si ca en la Espa ña con tem po rá nea, Tesi doc to ral no pu bli ca da, Uni ver si tat de Bar ce lo na,

De par ta ment de Teo ria d’Història de l’Educació, Bar ce lo na, 1996-1997, pàg. 43.
42 J. L. Pas tor Pra di llo, El es pa cio pro fe sio nal de la Edu ca ción Fí si ca: gé ne sis y for ma ción (1883-1961), Alca lá de Henares, Uni ver si dad de Alca lá, 1997, pàg. 322. 
43 “Sor pre nent, el fet que una ini cia ti va re col za da per ho mes pro pers a la Insti tu ció Lliu re d’Ensenyament i di ri gi da per un amic de Gi ner, au tor a més a més d’articles al But lle tí, no 

re sul tés pio ne ra en l’adopció i in tro duc ció de les no ves for mes de con ce bre l’Ed. Fí si ca es co lar”. Vid. A. Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria...”, op. cit., pàg. 128. 
44 “Tam poc no cur sa ven l’assignatura d’esgrima sen se que es com pen sés aquest de se qui li bri amb al tres ac ti vi tats de ti pus es por tiu”. Cfr. J. L. Pas tor Pra di llo, op. cit., pàg. 324. 
45 J. E. Gar cía Fra guas, Tra ta do Ra cio nal de Gim nás ti ca, vo lum I, op. cit., p. 163. 
46 A. de San Mar tín, “De los jue gos cor po ra les más con ve nien tes en Espa ña” (1a part), Bo le tín de la Insti tu ción Li bre de Ense ñan za (BILE), Ma drid, vo lum XIII, núm. 302, de 15

de se tem bre de 1889, pàg. 260-261. 
47 A. de San Mar tín, “De los jue gos cor po ra les más con ve nien tes en Espa ña” (3a part), BILE, Ma drid, vo lum XIII, núm. 304, de 15 d’octubre de 1889, p. 292. 
48 Infor me lle git a la Real Academia de la Hist oria el 15 de ju liol de 1796.  Vid. G. M. de Jo ve lla nos, Me mo ria so bre las di ver sio nes pú bli cas, Ma drid, Imprenta de la San cha,

1812, pàg. 80-81. 



pro var que, tant el joc com l’educació

dels sen tits sí que van te nir el seu lloc a

l’Escue la.49 Els alum nes van ser ins truïts 

en els jocs del Roun ders, de pi lo ta al llarg 

i en els balls de saló, eren ca pa ços

d’organitzar jocs per de sen vo lu par i per -

fec cio nar els sen tits del tac te, l’oïda o la

vis ta. Les alum nes, d’altra ban da, van

ser ins truï des en els jocs del Cro quet, el

Lawn- ten nis i els balls po pu lars es pan -

yols. És més, es va ne ces si tar d’una aju -

dant in te ri na per a les clas ses pràcti ques

de Pe da go gia d’alumnes i per a pràcti -

ques de jocs cor po rals: Encar na ción Pé -

rez Pla za. 

Un Centre de formació
modern

Pres cin dint d’escàndols o crí ti ques més o

menys in te res sa des. Per què no re con èi -

xer l’esforç i el tre ball del seu pri mer

claus tre? Aques ta és l’Escue la en els seus

pri mers anys de fun cio na ment: 

“L’ensenyança teò ri ca és com ple ta i pel

que fa a la pràcti ca no hi ha res a de sit jar.

No sal tres hem tin gut oca sió de pre sen ciar

la clas se de gimnàsti ca sen se apa rells, el

pro fes sor de la qual és el nos tre es ti mat

amic Fran cis co Pe dre gal y Pri da, i vam

que dar com pla gu dís sims. 

Real ment, veient anar i ma nio brar

aquells 20 jo ves (16 nois 4 noies) amb

as pec te sa i sem blant ale gre, es jus ti fi ca -

va un cop més la uti li tat de la gimnàsti ca; 

a més a més, els alum nes apre nen el

com plet ma neig de les ar mes, i quan va -

gin als Insti tuts a di fon dre els co nei xe -

ments ad qui rits a l’Escue la de Ma drid,

tin dran la glòria de fun dar útils de fen sors 

de la pàtria quan les cir cumstàncies ho

exi gei xin”.50

És un ar ti cle amb una cla ra lí nia mi li tar

hi giè ni ca; al gust d’una opi nió pú bli ca

que an te po sa va la uti li tat mi li tar de

l’exercici so bre la hi giè ni ca o l’educa -

tiva, fi del re flex de la con flic ti va si tua ció

po lí ti ca eu ro pea de fi nal del XIX. (Il·lus -

tra ció 3) 

Si te nim pa cièn cia po drem tro bar més ar -

ti cles benè vols amb el fun cio na ment de

l’Escue la i el seu Pro gra ma men tre va es -

tar ober ta; ani mem els jo ves in ves ti ga dors 

a des co brir-los. És evi dent que van aug -

men tar els ar ti cles de crí ti ca i de re pro va -

ció des prés de 1892, un cop tan ca da

l’Escue la; però qua si tots aquests ar ti cles

ne ga tius te nen com a de no mi na dor comú

Gar cía Fra guas, cosa que els res ta crèdit

com a font d’informació.

Fins al mo ment han es tat es cas ses les re -

ferè ncies a fa vor de l’Escue la, ja que és

més fàcil fer llen ya d’un ar bre cai gut; real -

ment és di fí cil de tro bar veus en de fen sa

seva, so bre tot quan han es tat ofe ga des en 

el temps pels es de ve ni ments d’un nai xent

col·lec tiu pro fes sio nal, que en la seva con -

tí nua i es for ça da rei vin di ca ció pel com pli -

ment de la Llei, a l’últim, va as su mir que

l’Escue la era l’origen del seu in for tu ni, i no 

l’administració, que per prin ci pi ig no ra va

les se ves rei vin di ca cions pe dagò gi ques i

la bo rals: “L’origen dels nos tres mals

tràngols rau en l’orientació que va do nar

l’Escuela Cen tral a la Gimnàsti ca mo der -

na i en la for ma en què es va plan te jar

ofi cial ment aques ta en sen yan ça” (Sanz

Romo, 1902, pàg. 28-31).

Si l’Escue la ha gués es tat el de sas tre que

ens vo len fer creu re, no hau ria re but cap

re co nei xe ment a la seva tas ca do cent; i

vet aquí que, tot just co men çar i amb mo -

tiu de l’Expo si ción Uni ver sal de Bar ce lo -

na, el 1888, va re bre una me da lla de pri -

me ra clas se: 

“Per apa rells, mo dels, fo to gra fies, re sul tat

dels exer ci cis pràctics, pro gra mes, pla

d’ensenyança i tota la res ta que re ve len el

grau de pro grés d’aquesta Escue la úni ca

ofi cial a Espan ya i que està cri da da a pres -

tar grans ser veis en la ins truc ció fí si ca”.51

Aquest re co nei xe ment ofi cial do na va el

vist-i-plau a l’Escue la, un re forç, una rea -

firmació al seu plan te ja ment; no hem

d’oblidar que l’objecte de l’Escue la era

for mar pro fes sors i pro fes so res de Gim -

nàstica, en nom de l’Estat, per als cen tres

d’ensenyament, i se’ls va re com pen sar

per la seva tas ca.52 

Nivell d’alumnes

El ni vell exi git als alum nes per és ser ad me -

sos a l’Escue la Cen tral ha es tat un al tre

punt de discòrdia; com si els seus pri mers

pro fes sors ha gues sin es tat res pon sa bles

d’aquest dis ba rat. Per si el lec tor no té co -

nei xe ment del tema, li in di ca rem que els

re qui sits d’ingrés als es tu dis de Pro fe sor

de Gim nás ti ca han es tat ob jec te de crí ti -
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Il·lus tra ció 3.

Una al·le go ria so bre els con tin guts de l’Escue la Cen -

tral; a la part su pe rior tir i es gri ma de pal, al cen tre,

les ger ma nes Je su sa i Encar na ción de Gran da i La bín

en una clas se de gimnàsti ca sen se apa rells. A la part

in fe rior una clas se d’esgrima de sa bre, es pa sa i flo ret,

pre si di da pel Di rec tor, Ale jan dro de San Mar tín (al

cen tre), i di ri gi da pel Maes tro de Esgri ma Fran cis co

de la Ma co rra i Gui je ño; a l’esquerra de la imat ge i

amb uni for me, hi ha el Ca pi tán de Infan te ría Fran cis -

co Pe dre gal Pri da.

FONT: Di buix d’Alfredo Pe rea, pu bli cat a la re vis ta La ilus tra ción Espa -

ño la y Ame ri ca na del 15 de ge ner de 1889, pàg. 165.

49 AUCM, Lli gall D-349, Re vá li da. Qües tio na rio de pre gun tas prác ti cas. Alum nos mas cu li nos, i Re vá li da. Qües tio na rio de pre gun tas de los ejer ci cios prác ti cos. Alum nos fe me ni nos.
50 Anònim, “La Escue la Cen tral de Gim nás ti ca”, El Co rreo del Sport, Ma drid, núm. 13 (1888), pàg. 1-3. 
51 Co mi sa ría Re gia, Expo si ción Uni ver sal de Bar ce lo na, re la ción de re com pen sas otor ga das por el ju ra do a las en ti da des ex po si to ras de la Sec ción Ofi cial del Go bier no, Bar ce -

lo na, A. Ló pez Ro bert, Impres sor, 1889, pàg. 42-43. 
52 Vid. Co mi sa ría Re gia. Expo si ción Uni ver sal de Bar ce lo na, Ca tá lo go de la Sec ción Ofi cial del Go bier no, Bar ce lo na, 1888, p. 221. Apar tat 19è. 



ca,53 i re co nei xem que van ser molt ele -

men tals. Un cop més, però, hem de ser

cauts abans de res pon sa bi lit zar-ne di rec ta -

ment l’Escue la Cen tral, ja que no hem

d’oblidar el pro jec te de re gla ment pro po sat 

pel Dr. Mar cos Ordáx, que a l’article 28è

pro po sa va, com a re qui sit mí nim d’ingrés

per als alum nes, tro bar-se en pos ses sió del 

tí tol de Ba chi lle ra to en Artes o del de mes -

tre d’instrucció primà ria su pe rior; i l’article

30è, en el cas de les alum nes, dis po sa va

com a re qui sit tro bar-se en pos ses sió del tí -

tol d’institutriu o de mes tra d’instrucció

primà ria ele men tal. El Con se jo de Instruc -

ción Pú bli ca va can viar tots dos re qui sits

mí nims en el seu mo ment i la Di rec ción

Ge ne ral de Instruc ción Pú bli ca els va do -

nar l’aprova ció; a par tir d’a leshores, era

su fi cient, per a tots dos se xes, te nir apro -

vats els es tu dis de la ins truc ció primà ria

su pe rior. (Gràfic 1) 

Ju lián Ca lle ja no po dia ima gi nar la trans -

cendència que aques ta mo di fi ca ció en

els re qui sits d’ingrés, o la re duc ció de la

ca rre ra a dos anys, tin drien en el fu tur de

l’Educació Fí si ca. Si s’haguessin man tin -

gut els mí nims pro po sats per Mar cos

Ordáx, se gu ra ment s’hauria va lo rat d’una

al tra ma ne ra el pro fes so rat for mat a

l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca; la ce -

gue sa del Con se jo de Instruc ción Pú bli ca

va fer néi xer una ti tu la ció di fí cil d’e qui -

parar, un pro fes so rat de di fí cil ca ta lo ga ció 

per als ins ti tuts d’ensenyament se cun da ri. 

Una ti tu la ció es pe cial que no po dia com -

plir amb la idea ori gi nal que els ti tu lats

per l’Escue la Cen tral s’integressin en les

Escue las Nor ma les de Maes tros, i que

for mes sin pro fes sors de Gimnàsti ca per a

les Escue las Nor ma les de Pri me ra Ense -

ñan za y Pár vu los. 

La re bai xa dels re qui sits mí nims d’accés, 

per als fu turs alum nes mas cu lins i fe me -

nins de l’Escue la Cen tral, ha de ser con -

si de ra da com un dels més grans errors

co me sos pel Con se jo de Instruc ción Pú -

bli ca. Aquests re qui sits mí nims, que ara

es re but gen, se ran els que es pro po sin

per a l’Escue la Na cio nal de Edu ca ción

Fí si ca gai re bé mig se gle des prés,54 la

qual cosa ava la el bon cri te ri de Mar cos

Ordáx i els seus col·la bo ra dors en pro po -

sar-los. Al qua dre 1 po dem ob ser var-hi

les mo di fi ca cions. 

Els re qui sits per ser alum ne ofi cial

(Art. 42è) eren te nir més de di vuit anys i

no ex ce dir de vint-i-cinc, te nir ap ti tud fí -

si ca su fi cient per als exer ci cis gimnàstics 

se gons el cri te ri dels pro fes sors mèdics

de l’Escue la i te nir apro vats els es tu dis

de la ins truc ció primà ria su pe rior; a més

a més, era ne cess ària una au to rit za -

ció  paterna. Per a les alum nes ofi cials

(Art. 43è) eren re qui sits l’edat en tre

quin ze i vint anys i te nir apro vats els es -

tu dis de l’en senya ment pri ma ri su pe rior

(Art. 44è). El ni vell d’estudis exi git per a

l’ingrés era baix, n’hi ha via prou amb te -

nir apro vats els es tu dis d’instrucció

primà ria su pe rior. Aquest de tall con di -

cio na ria el fu tur de l’Educació Fí si ca,

con ver tint-la en as sig na tu ra es pe cial.

Fins i tot s’arriba a res pon sa bi lit zar, de

for ma mig ama ga da, Mar cos Ordáx per

aquest error hist òric: 

“La dis cri mi na ció da vant la res ta dels do -

cents, que no po dia be ne fi ciar gens la

imat ge i el pres ti gi de l’assignatura, tal

com es va es de ve nir efec ti va ment; ja ha via

co men çat, si hem d’ésser francs, amb el

ma teix dis seny de l’ECG i amb els bai xos

ni vells de pre pa ra ció cul tu ral que es van

exi gir per ac ce dir-hi, re ve la dors de la min -

sa con si de ra ció que, mal grat tot, s’ator -

gava a l’Educació fí si ca; fins i tot en tre els

seus més fer vo ro sos de fen sors, com po dem 

sos pi tar”.55

Els as pi rants a alum ne/a ofi cial ha vien de

pas sar un re co nei xe ment mèdic56 per va -

lo rar la seva ap ti tud fí si ca; les alum nes

tam bé pas sa ven aquest exa men de va lo -

ra ció, mal grat les opi nions en sen tit con -

tra ri: “Les alum nes es ta ven exemp tes del 

re qui sit d’ingrés que exi gia una va lo ra ció

mí ni ma de les ap ti tuds fí si ques” (Pas tor

Pra di llo, 1997, pàg. 324). 

Dis cre pem d’aquest su po sat fa vo ri tis me

amb les alum nes, i no es tem d’acord amb

aques ta in ter pre ta ció aï lla da i pun tual de

l’article 44è del Re gla mento; l’article en

qües tió diu que per és ser ad me sa com a

alum na ofi cial, a més a més de te nir l’edat 
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Gràfic 1.

Orga nit za ció in ter na i de pendència de l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca.

53 A. Mar tí nez Na va rro, “Los pri me ros es pa cios de edu ca ción fí si ca en cen tros pú bli cos del dis tri to de la Uni ver si dad Cen tral”, Re vis ta Com plu ten se de Edu ca ción, 1994, Vol. 5

(2), pàg. 61. 
54 Vid. Arti cle 5è del De cret de 12 de de sem bre de 1933. Ga ce ta de Ma drid núm. 348 (14 de de sem bre de 1933), pàg. 1810.
55 A. Mar tí nez Na va rro, “Los pri me ros es pa cios...”, op. cit., pàg. 61. 
56 AUCM, Lli gall D-349, Co mu ni ca cio nes del Dir. Gral de I.P., 16 de maig de 1887. 



de quin ze a vint anys i te nir apro vats els

es tu dis d’ensenyament pri ma ri su pe rior:

“s’ajustaran les as pi rants a allò que hi ha

pre cep tuat a l’article pre ce dent.”57 L’ar -

ticle pre ce dent (Art. 43è), ex po sa que les

alum nes tam bé hau ran de pre sen tar da -

vant el Di rec tor les co rres po nents instàn -

cies acom pan ya des dels do cu ments que

acre di tin “tots els re qui sits ex pres sats

an te rior ment i l’autorització del pare,

mare, cu ra dor o per so na que la repre -

senti”.58 

Dels re qui sits a com plir per tota alum na

as pi rant s’ha d’aplicar el 42.2, ja que

l’edat i el ni vell d’estudis es re gu len per a

les do nes a l’article 44è; s’exigeix, doncs,

com a con di ció: “2a. Te nir ap ti tud fí si ca

su fi cient per als exer ci cis gimnàstics,

l’estimació de la qual serà feta pels pro -

fes sors mèdics de l’Escue la.”59 

Per això opi nem que les alum nes no van

re bre un trac te de fa vor, tot exi mint-les de

la va lo ra ció de la seva ap ti tud fí si ca, in de -

pen dent ment del cri te ri mèdic que els fos 

apli cat; l’Escue la va do nar tot un exem ple

de coe du ca ció i igual tat a la fi del se -

gle XIX. (Il·lus tra ció 4)

Epíleg

Vol dríem des te rrar la idea que l’Escue la

Cen tral fos un fracàs, una ini cia ti va frus -

tra da, i que des prés d’aquestes lí nies si gui 

més evi dent que a l’Escue la Cen tral no es

va abu sar de la gimnàsti ca d’Amo rós, ni

dels apa rells, ni de les ane lles, ni del tra -
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57 Real Orden de 22 d’octubre de 1886, op. cit., pàg. 252. 
58 Ibí dem.
59 Ibí dem.

PROJECTE INFORME CONSELL REIAL DECRET

Alum nes masculins

Arti cle 28. Per in gres sar com a alum ne ofi cial en

aques ta Escue la s’exigiran les con di cions se güents:

1a Ha ver com plert l’edat de 18 anys i no ex ce dir la

de 25.

2a Te nir ap ti tud fí si ca su fi cient per als exer ci cis

gimnàstics, l’estimació de la qual serà feta pels pro -

fes sors mèdics de l’Escue la.

3a Tro bar-se en pos ses sió del tí tol de Ba chi lle ra to

en Artes o del de Maes tro de Instruc ción Pri ma -

ria Su perior.

4a No te nir cap im pe di ment le gal per exer cir càrrecs

pú blics.

5a No pa tir cap ma lal tia de carà cter con ta giós.

Arti cle 41. Per in gres sar com a alum ne ofi cial en

aques ta Escue la s’exigiran les con di cions se güents:

1a Ha ver com plert l’edat de di vuit anys i no ex ce dir la

de vint-i-cinc.

2a Te nir ap ti tud fí si ca su fi cient per als exer ci cis

gimnàstics, l’estimació de la qual serà feta pels pro -

fes sors mèdics de l’Escola.

3a Te nir apro vats els es tu dis de la Instruc ción Pri ma ria

Su pe rior.

Es pu bli ca sen se més can -

vis com a ar ti cle 42.

Alum nes femenins

Arti cle 30. Per és ser ad me sa com a alum na ofi cial de

l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca s’exigiran les con di -

cions se güents.

1a Ha ver com plert l’edat de 15 anys i no ex ce dir de la

de 20.

2a Tro bar-se en pos ses sió del tí tol d’Insti tu triz o de

Maes tra de Instruc ción Pri ma ria Ele men tal.

3a Reu nir els res tants re qui sits ex pres sats a l’a r -

ticle. 28.

Per sol·li ci tar la seva ad mis sió a l’Escue la s’ajustaran

les as pi rants a allò que hi ha pre cep tuat a l’article 29.

Arti cle 43. Per és ser ad me sa com a alum na ofi cial de

l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca s’exigiran les con di -

cions se güents:

1a Ha ver com plert l’edat de quin ze anys i no ex ce dir la

de vint.

2a Te nir apro vats els es tu dis de l’Ense ñan za Pri ma ria

Su pe rior.

Per sol·li ci tar la seva ad mis sió a l’Escue la s’ajustaran les

as pi rants a allò que hi ha pre cep tuat a l’article pre ce dent.

Es pu bli ca sen se més can -

vis com a ar ti cle 44.

Quadre 1.

Mo di fi ca ció de les con di cio ns d’ac cés.

Ela bo ra ció pròpia a par tir dels do cu ments ci tats.

Il·lus tra ció 4.

Un apunt al na tu ral pres per P. Pa rish so bre una lli çó 

de gimnàsti ca di ri gi da pel Dr. Ma ria no Mar cos

Ordáx du rant el curs 1888-89, únic any en què hi va 

ha ver 7 alum nes fe me ni nes, i que per re gla ge ne ral

do na ven clas se con jun ta amb els seus com panys.

FON T: P. Pa rish. “Las fu tu ras ma dres. Una lec ción de gim nás ti ca

(apun te del na tu ral)”, Cró ni ca del Sport, 1895, Ma drid, núm. 20,

pàg. 313.



pe zi; la gimnàsti ca mi li tar va ser-hi pre -

sent, com tam bé hi van ser pre sents els

jocs o els esports an gle sos. La qua li tat in -

tel·lec tual del pro fes so rat va es tar molt

per so bre de les co ne gu des crí ti ques, i si

hi va ha ver un ex cés de teo ria o fal ta de

pràcti ques, les cau ses cal dria bus car-les

en el ra quí tic pres su post que els va re -

clou re en els 150 m2 del gimnàs de

l’Escue la, i que va obli gar a rea lit zar com

a ac ti vi tats ex traor dinà ries pràcti ques es -

por ti ves i les ac ti vi tats a l’aire lliu re que en 

al tres esco les ja eren ha bi tuals i dià ries.

Enca ra ens que den nom bro sos do cu -

ments per re vi sar i lo ca lit zar, però ja sa -

bem que el pro gra ma pu bli cat a la Ga ce ta

de Ma drid va que dar un xic des fa sat des

de la seva pu bli ca ció; en aquells anys les

esco les gimnàsti ques ex po sa ven els seus

mèto des als con gres sos de Pe da go gia, i

s’actualitzaven mú tua ment en co rres -

pondència amb les no ves tendències pe -

dagò gi ques. En aquests con gres sos acu -

dien els ele ments més pro gres sis tes del

pa no ra ma pe dagò gic na cio nal, com ho

eren ales ho res els pro fes sors de la Insti tu -

ción Li bre de Ense ñan za; per això no és

es trany que, en el mo ment de la po sa da

en pràcti ca, el Pro gra ma de l’Escue la

Cen tral anés molt més enllà de la

tendència atl èti co mi li tar de fi nal del XIX; i

que a ma ne ra d’actualització in clo gués les 

ac ti vi tats es por ti ves i jocs com a mo derns

mit jans de l’educació fí si ca; el pro gra ma

era viu i s’actualitzava.

Però mal grat les se ves vir tuts i be ne fi cis, el

1892 no es va as sig nar pres su post a

l’Escue la Cen tral, així que va ha ver de tan -

car les por tes; i això que Be ce rra va de mos -

trar al nou mi nis tre de Fo men t, Li na res Ri -

vas, que man te nir l’Escue la Cen tral pro por -

cio na ria més be ne fi cis econò mics du rant

anys. Iròni ca ment, men tre es dis cu tia la ne -

ces si tat de sal var l’Escola, es va do nar a

con èi xer que, a la fi, la gimnàsti ca se ria as -

sig na tu ra obli gatò ria al se gon en sen ya ment; 

es do na va un com pli ment tardà a l’article

6è de la Llei de 9 de març de 1883, però

aques ta és ja una al tra hist òria...
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Apre nen ta tge de fets i con cep tes
en edu ca ció fí si ca. Una pro pos ta me to dolò gi ca

Resum

Un dels prin ci pals ele ments de preo cu -

pa ció de la ma jo ria d’especialistes en

Edu ca ció Fí si ca és com arri bar a trans -

me tre d’una for ma sig ni fi ca ti va els con -

tin guts teò rics als seus alum nes. Aquest

ob jec tiu no sem pre s’aconsegueix, per -

què hi ha molts pro ble mes a l’hora de

trans me tre’ls. Les in ves ti ga cions en la

matè ria mos tren que un dels grans pro -

ble mes és el des co nei xe ment que te nen

molts pro fes sors de com por tar els co -

nei xe ments teò rics a les clas ses d’Edu -

cació Fí si ca, ex pres sats en fets, con cep -

tes i sis te mes con cep tuals. Insu fi cièn cia 

que es tro ba as so cia da al ma teix pro cés

de for ma ció ini cial i per ma nent pel que

fa a què, com i quan en sen yar i ava luar

fets i con cep tes en Edu ca ció Fí si ca. Així

doncs, l’objectiu de l’article se güent

con sis teix a do nar res pos tes a aquests

in te rro gants cien tí fics i mos trar una pro -

pos ta pràcti ca mit jan çant un en fo ca -

ment in te gral fí si coe du ca tiu en les clas -

ses d’Educació Fí si ca.

Introducció

L’Educació Fí si ca con tem porà nia ha su -

pe rat l’enfocament tra di cio nal d’exercici

fí sic i sa lut per adre çar la seva ac ció a la

for ma ció in te gral de la per so na en un pro -

cés on l’alumne1 és sub jec te ac tiu, cons -

truc tor del seu apre nen tat ge i on el pro fes -

sor, a més a més de ser un “fa ci li ta dor”,

as su meix un rol d’investigador, de crea dor 

en el pro cés es men tat (Gi me no Sa cris tán i 

Pé rez Gó mez, 1983; Sten hou se, 1984;

Frai le, 1990, 1994; Her nán dez Álva rez,

1994; Con tre ras, 1998a).

La ma te ria lit za ció d’un en fo ca ment in te -

gral fí si coe du ca tiu (Ló pez i Mo re no,

2000) exer cit a tra vés del mo vi ment, va

di ri git a la uni tat i to ta li tat de la per so na i

es con cep com un mitjà de for ma ció cul -

tu ral i de su pe ra ció per ma nent de l’home

da vant un món can viant que exi geix ca pa -

ci tat d’adaptació i crea ti vi tat.

Din tre d’aquesta pers pec ti va, l’Educació

Fí si ca es di ri geix a exer cir una in fluèn cia

en di ver sos àmbits: cog ni tiu, so cioa fec tiu, 

mo triu; con ce buts en es tre ta in te rre la ció,

18 apunts

Edu ca ció fí si ca i esports

Pa ra ules cla u
edu ca ció fí si ca, me to do lo gia, didà cti ca, apre nen tat ge

§ ALE JAN DRO LÓ PEZ RO DRÍ GUEZ
Insti tu to de Cul tu ra Fí si ca “Ma nuel Fa jar do” (Cuba)

§ JUAN ANTO NIO MO RE NO MURCIA
Fa cul tad de Edu ca ción.
Uni ver si dad de Mur cia

* En el text se güent s’utilitzen noms genè rics com “alum ne”, “edu ca dor”, “pro fes sor”, etc., que, si no in di quem es pe -

cí fi ca ment el con tra ri, sem pre es re fe ri ran a ho mes i do nes.

Abstract
One of the main ele ments of

con cern of the ma jo rity of

spe cia lists in Physi cal Edu ca tion is

how to pass on in a sig ni fi cant way

theo re ti cal know led ge to their

stu dents. This ob jec ti ve is not

al ways rea ched, as many pro blems

crop up when it’s time to trans mit

this know led ge. Re search into the

ma te rial show that one of the

big gest pro blems is the lack of

know led ge of many tea chers on

how to pass on the theo re ti cal ideas 

in Physi cal Edu ca tion clas ses

ex pres sed in facts, con cepts and

con cep tual systems. A lack which is 

as so cia ted to the ini tial and

per ma nent lear ning pro cess, of

when and how to teach and

eva lua te facts and ideas in Physi cal 

Edu ca tion.

Therefore, the objective of the

following article consists in finding

answers to these scientific

questions and demonstrate a

practical proposal through a focus

physical-educational in Physical

Education classes.

Key words
physical education, methodology,

didactic, learning
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no se pa ra bles en la pràcti ca, i on l’apre -

nentatge de fets i con cep tes en aques ta

àrea ad qui reix una re llevà ncia sin gu lar.

Tan ma teix, en el camp de l’Educació Fí si -

ca és comú tro bar ta xo no mies i me to do lo -

gies as so cia des a les ha bi li tats mo trius

que es de ri ven de mo dels “efi cien tis tes”

tra di cio nals (Moss ton, 1982; Sán chez

Ba ñue los, 1984; Pie ron, 1988), no així

de fets i con cep tes que es con si de ra ven

ales ho res com a ob jec te d’altres matè ries

es co lars.

Des de la seva in tro duc ció en el Dis seny

Cu rri cu lar en l’Educació Fí si ca (Mi nis te ri

d’Educació, 1987), com a part del Per -

fec cio na ment Con ti nuat dels Plans d’Est -

udi i Pro gra mes (MEC, 1989), en el Dis -

seny Cu rri cu lar Base per a la Re for ma de

l’Ensenyament, els fets i con cep tes són

in cor po rats al con tin gut de l’assig natura,

entès aquest com a “[...] el con junt de

for mes cul tu rals i de sa bers se lec cio -

nats per for mar part de l’àrea d’acord

amb els ob jec tius ge ne rals [...]” (Díaz,

1995).

Men tre, els pro fes sors d’Educació Fí si ca,

que no ha vien tin gut prou pre pa ra ció en

la seva for ma ció ini cial o de pre grau per

al trac ta ment teò ric i me to dolò gic de fets

i con cep tes en l’aprenentatge de les se -

ves clas ses, van ha ver d’enfrontar el

 repte so bre la mar xa. Això, des del nos -

tre punt de vis ta, va ge ne rar di ver ses

tendències: una di ri gi da a man te nir una

me to do lo gia tra di cio nal a les clas ses,

“[...] re ti cents da vant del que pot su po -

sar una pseu doin tel·lec tua lit za ció de la

matè ria” (Bláz quez, 1992). Una al tra

que veu es sen cial ment l’aprenentatge de

fets i con cep tes com a trans mis sió d’in -

for mació cen tra da en clas ses teò ri ques i

ava lua cions es cri tes. I una ter ce ra, que

se sos té en la fei na ex tra clas se, re col za da 

per tex tos i qua derns de tre ball per als

alum nes, ela bo rats per grups de do cents

i pu bli cats per edi to rials.

Els es tu dis rea lit zats per Ló pez (1993) i

Val dés (1999) re ve len que la cau sa es -

sen cial és el des co nei xe ment que te nen

molts pro fes sors de com por tar els co nei -

xe ments teò rics a les clas ses d’Educació

Fí si ca ex pres sats en fets, con cep tes i sis -

te mes con cep tuals. Insu fi cièn cia que,

com ja hem dit, es tro ba as so cia da al ma -

teix pro cés de for ma ció ini cial i per ma -

nent pel que fa a què, com i quan ense -

nyar i ava luar fets i con cep tes en Edu ca -

ció Fí si ca.

L’objectiu d’aquest ar ti cle, doncs, va

adre çat a trac tar de do nar res pos tes a

aquests in te rro gants cien tí fics i fer una

apor ta ció a la no ble cau sa d’aconseguir

un en fo ca ment in te gral fí si coe du ca tiu en

les nos tres clas ses i en la for ma ció pro fes -

sio nal.

Fets, conceptes i sistemes
conceptuals

La clas si fi ca ció de fets, con cep tes i sis te -

mes con cep tuals que abor da rem a con ti -

nua ció és una cons truc ció dels au tors que

té com a base la tesi doc to ral de Ló pez

(1993). La clas si fi ca ció es men ta da es fo -

na men ta en dos prin ci pis es sen cials:

n La vin cu la ció de la teo ria amb la pràcti -

ca (la clas se d’Educació Fí si ca). “El mo -

ment més sig ni fi ca tiu en el curs del

crei xe ment in tel·lec tual –que dóna ori -

gen a les for mes hu ma nes més pu res

de la in tel·ligè ncia abs trac ta i pràcti -

ca– s’esdevé quan el dis curs i l’ac -

tivitat pràcti ca –dues lí nies de de sen -

vo lu pa ment com ple ta ment in de pen -

dents– con ver gei xen” (Vygotsky,

1982).

n I en el fet que, tot nou co nei xe ment ge -

ne ra lit zat es de vé con cep te mit jan çant

la se qüèn cia per cep ció-re pre sen ta ció-

con cep te. “El mo vi ment que por ta de la 

per cep ció al con cep te equi val al

trànsit des d’allò que és con cret i sen -

so rial fins al que és abs trac te i ima gi -

na ble” (Davy dov, 1982).

En aquest pri mer epí graf in ten tem d’es -

clarir l’interrogant: què en sen yar.

Fets

Els fets són es de ve ni ments, si tua cions

reals que es pro duei xen cons tant ment en

tota la vida dels és sers hu mans. Així, cada 

dia surt el sol i arri ba l’hora del cre pus cle,

se sa tis fan les ne ces si tats d’alimentació i

son, la fa mí lia se’n va al tre ball i a

l’escola, etc.

En Edu ca ció Fí si ca aquests fets es re la cio -

nen amb la pràcti ca d’activitats fí si coes -

por ti ves i re crea ti ves i es ma ni fes ten a tra -

vés de pràcti ca es men ta da en for ma

d’accions, de vivè ncies i ex pe rièn cies in di -

vi duals i col·lec ti ves.

Els fets, pel seu carà cter ob jec tiu, vi ven -

cial, són la base per a un apre nen tat ge

sig ni fi ca tiu i cons truc tiu dels co nei xe -

ments. Des de la vivè ncia del fet sor geix

l’interès per apro fun dir en els ne xes cau -

sals. És aquí on els con cep tes brin den la

in for ma ció ne cess ària per afer mar els co -

nei xe ments.

La sig ni fi can ça de l’aprenentatge es re fe -

reix a “...es ta blir vin cles en tre el que cal

apren dre –el nou con tin gut– i el que ja se

sap, és a dir, el que es tro ba a l’estruc tura

cog nos ci ti va de la per so na que aprèn...”

(Coll i Solé, 1989), els seus co nei xe ments

pre vis o an te ce dents. L’apre nentatge sig ni -

fi ca tiu es tro ba ales ho res en re la ció di rec ta

amb la quan ti tat i qua li tat dels apre nen tat -

ges rea lit zats i els vin cles que s’estableixen 

en tre ells i el nou con tin gut.

D’altra ban da, el que s’aprèn sig ni fi ca ti va -

ment és me mo rit zat de ma ne ra sig ni fi ca ti va 

i té poc a veu re amb la memò ria mecà ni ca.

L’aprenentatge sig ni fi ca tiu (Au su bel, 1968, 

ci tat per Coll i Solé, 1989), és pre ci sa ment

l’oposat a l’aprenentatge re pe ti tiu. Una con -

di ció im por tant, per què això suc ceei xi,

és que l’alumne ha d’estar prou mo ti vat,

cosa que s’associa amb els me ca nis mes

que ha d’adoptar la in ter ven ció pe dagò gi ca

per fa ci li tar i orien tar al màxim la rea lit za ció 

d’a questa mena d’aprenentatge.

Els fets, en Edu ca ció Fí si ca, els clas si fi -

quem en tres grups: quo ti dians, fí si co mo -

trius i hist òri co so cials.

n Quo ti dians. En els quo ti dians s’agrupen 

un con junt de fets de la vida dià ria que

guar den una re la ció amb l’activitat fí si -

ca de les per so nes (a l’escola, a la co -

mu ni tat, a la fei na, a la llar, etc.) i que

ser vei xen d’exemples per mo ti var

l’aprenentatge de con cep tes i prin ci pis,

en la me su ra en què com por ten una en -

sen yan ça.

n Fí si co mo trius. S’hi agru pen tots aquells 

fets que s’associen a l’Educació Fí si ca

com a dis ci pli na i la seva pràcti ca re -

gular.



n Hist òri co so cials. S’hi tro ben tots els es -

de ve ni ments fí si coes por tius i re crea tius

que es de sen vo lu pen a ni vell lo cal i

mun dial i que te nen una gran sig ni fi ca -

ció per als nens i jo ves.

Con cep tes

Els con cep tes cons ti tuei xen la for ma fo na -

men tal amb què ope ra el pen sa ment i re -

flec tei xen l’essència dels fenò mens i els

pro ces sos, ge ne ra lit zant-ne les pro pie tats

i els in di cis. Els con cep tes són la base es -

truc tu ral del co nei xe ment ra cio nal, amb

l’ajuda dels quals es co nei xen els ob jec tes 

i fenò mens, en ge ne ra lit zar i abs treu re els

seus trets més sig ni fi ca tius. El con cep te

“tau la”, per exem ple, fa al·lu sió a un mo -

ble de la llar al vol tant del qual es reu neix

la fa mí lia per pren dre els ali ments i con -

ver sar. El con cep te “tau la” és una ge ne ra -

lit za ció que in clou tots els ti pus, mo dels i

es tils de tau les que han exis tit o exis tei xen 

en el món.

El de sen vo lu pa ment dels con cep tes és

el re sul tat, pri mer de tot, de l’activitat

pràcti ca de les per so nes, adre ça da a

trans for mar el món cir cum dant i a pro -

fun dit zar en els co nei xe ments so bre

aquest. Tota cièn cia té, en la seva base,

un sis te ma de con cep tes hist òri ca ment

for mats.

El con cep te ac tua com a uni tat didà cti ca

es truc tu ral din tre del sis te ma de co nei xe -

ments, prin ci pal ment a cau sa del carà cter 

ob jec tiu del seu con tin gut.

En el llen guat ge, el sen tit de les pa rau les 

es tro ba de ter mi nat pels con cep tes, ja

que re ve len l’essència de de ter mi nats

ob jec tes i les se ves re la cions in te riors i

ex te riors ne cess àries. Pa ral·le la ment,

aquests es ma ni fes ten tam bé en fets o

es de ve ni ments de la vida quo ti dia na i en 

prin ci pis i lleis que te nen un fo na ment

cien tí fic.

Qual se vol nou co nei xe ment ge ne ra lit zat

es de vé con cep te mit jan çant la se qüèn cia

per cep ció-re pre sen ta ció-con cep te. Se gons 

Cas ta ñer i Ca me ri no (1993), “...tot mo vi -

ment és un sis te ma de pro ces sa ment cog -

ni tiu en què par ti ci pen di fe rents ni vells

d’aprenentatge del sub jec te, gràcies a un

de sen vo lu pa ment in tel·li gent d’elaboració

sen so rial que va de la per cep ció a la con -

cep tua lit za ció”.

En Edu ca ció Fí si ca, els con cep tes s’es -

truc turen en tres grups fo na men tals: con -

cep tes ele men tals fí si coes por tius (ni vell

ver bal, gràfic i ges tual), con cep tes teò rics

(fí si coes por tius i de cièn cies afins) i con -

cep tes de Cul tu ra Fí si ca.

Els con cep tes ele men tals

fi si coes por tius

Cons ti tuei xen ti pus par ti cu lars de con cep -

tes es tre ta ment vin cu lats a les ac cions

mo trius. En el cas dels con cep tes ele men -

tals, més que el ni vell d’abstracció inclòs

en el con cep te, la cosa fo na men tal és tot

allò que té re la ció amb fets i pro ce di ments 

as so ciats a l’execució de les ac cions mo -

trius di ri gi des al de sen vo lu pa ment d’ha -

bilitats i des tre ses. S’estructuren en tres

ni vells: ver bal, gràfic i ges tual.

Ni vell ver bal. Té al gu na cosa a veu re

amb un con junt de vo ca bles-ter mes re -

la cio nats amb di fe rents ac cions mo trius

re fe rits a:

n Co nei xe ments so bre la de no mi na ció i

l’execució de les ac cions mo trius.

n Co nei xe ments so bre els ele ments que

con di cio nen l’execució de les ac cions

mo trius (re gles de joc, es pai, temps,

mit jans).

n Co nei xe ments so bre els ele ments tec ni -

cotà ctics en els es ports.

n No cions d’arbitratge i ano ta ció es por -

ti va.

Per això es van clas si fi car com a con cep tes 

ele men tals tots aquells que es de ri ven dels

jocs, l’expressió cor po ral, la gim nàstica i

els es ports, en tre d’altres, que con for men

el con tin gut de les uni tats didà cti ques.

Aquests són: cur ses; salts; llan ça ments;

grim pa da; es ca la da; qua drupè dia; des pla -

ça ments; im pul sió; tirs; cur ses de re lleu;
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Fi gu ra 1.

Re pre sen ta ció gràfi ca mit jan çant el di buix.

Fi gu ra 2.

Re pre sen ta ció gràfi ca mit jan çant la sim bo lo gia.



pa ra des; dri blat ge; re cep ció; atra pa da; pi -

vo tar; pas sa da; fin ta; en gany; es co me sa;

es ca po lir-se; con duc ció; xut; por ter; sa ca -

da; vo lea-passi; re cep ció; re ma ta da; blo -

queig; de fen sa del camp; en tre molts al -

tres.

Ni vell gràfic. Abas ta des de les re pre sen -

ta cions so bre ac ti vi tats lú di ques ex pres sa -

des pels nens mit jan çant el di buix, com a

pas pre vi a la for ma ció de con cep tes (fi -

gu ra 1), fins al co nei xe ment de la sim bo -

lo gia que s’utilitza en les ac ti vi tats fí si -

ques i es por ti ves per il·lus trar de ter mi na -

des ac cions tec ni cotà cti ques dels ju ga -

dors (fi gu ra 2).

En ca das cun d’aquestes re pre sen ta cions i 

sím bols es tro ben pre sents els con cep tes.

Ni vell ges tual. Comprèn el co nei xe ment

del codi de co mu ni ca ció ges tual que uti lit -

zen els àrbi tres per sen ya lit zar de ter mi na -

da vio la ció o fal ta i que ex pres sa con cep -

tes (fi gu ra 3), així com la co mu ni ca ció

pràxi ca que per con ve ni es ta blei xen els

alum nes din tre d’un equip per evi tar que

el con tra ri an ti ci pi les se ves ac cions tàcti -

ques, en tre d’altres.

Aquests tres ni vells cons ti tuei xen les vies

per a l’aprenentatge de con cep tes ele -

men tals.

Els con cep tes teò rics

Els con cep tes teò rics cons ti tuei xen “una

ge ne ra lit za ció teò ri ca ade qua da al ni -

vell del pen sa ment cien tí fic” (Davy dov,

1982). Entre ells tro bem els con cep tes fi si -

coes por tius i els de cièn cies afins.

Con cep tes fi si coes por tius. Agru pen els

con cep tes teò rics que re ve len els pos tu -

lats més im por tants que cons ti tuei xen la

base cien tí fi ca i teò ri ca de l’assignatura.

Aquests són: exer ci ci fí sic; Edu ca ció Fí si -

ca; ini cia ció es por ti va; re crea ció fí si ca;

con di ció fí si ca; es que ma cor po ral;

expres sió cor po ral; jocs mo tors; gimnàsti ca;

es ports; qua li tats o ca pa ci tats fí si ques;

for ça; ra pi de sa; re sistència; agi li tat; mo -

bi li tat; ac ció mo triu; ha bi li tat mo triu es -

por ti va; tècni ca es por ti va; tàcti ca es por ti -

va; ac cions de fen si ves i ac cions ofen si ves, 

en tre d’altres.

Con cep tes de cièn cies afins. Agru pen

aquells ele ments del co nei xe ment que

co rres po nen a al tres cièn cies i que es

vin cu len amb el con tin gut de l’assig -

natura.

Aquests con cep tes són els que per me tran

a l’alumne apro fun dir en les re la cions

cau sa-efec te en l’activitat fi si coes por ti va i

rea lit zar una ade qua da re la ció in ter matè -

ria so bre la base de la lògi ca in ter na (in -

tra matè ria) de l’assignatura.

Així es clas si fi quen com a con cep tes teò -

rics de cièn cies afins, els se güents:

n Tra ject òria; des pla ça ment; ve lo ci tat; for -

ça; cen tre de gra ve tat; equi li bri; parà bo -

la; pèndol, etc.

n Pols; pres sió ar te rial; po si ció cor po ral;

fa ti ga; ins pi ra ció-es pi ra ció; ar ti cu la -

cions; mús culs; tre ball car díac; càrre ga

fí si ca; càrre ga biolò gi ca, etc.

n Cli ma; tem pe ra tu ra; càlcul de distàn -

cies; fi gu res geomè tri ques; etc.

n Sen sa ció, per cep ció, memò ria, pen sa -

ment, etc.

Estre ta ment vin cu lats als con cep tes teò rics 

es tro ben els prin ci pis, com és el cas, per

exem ple, dels prin ci pis de l’entrena ment,

tal i com es pot veu re en el Dis seny Cu rri -

cu lar Base en l’àrea d’Educació Fí si ca en

l’Educació Se cund ària Obli gatò ria, Bloc de

con tin gut ano me nat “Con di ció Fí si ca”.

Con cep tes de la Cul tu ra Fí si ca

Els con cep tes de la Cul tu ra Fí si ca abas ten

dos grups de con cep tes es tre ta ment vin cu -

lats a la for ma ció de va lors. Aquests són:

els so ciohist òrics, que ofe rei xen in for ma ció 

cul tu ral i hist òri ca so bre les ac ti vi tats fí si -

ques i es por ti ves (Olim pis me, fi gu res re lle -

vants de l’esport, Ma ra tó, etc.); els d’ac -

titud, que ex pres sen de ma ne ra di rec ta les

po ten cia li tats edu ca ti ves de l’esport (joc

net, coo pe ra ció, amis tat, etc.).

Aquests tres grups de con cep tes en el seu

con junt (ele men tals, teò rics i de la Cul tu ra 

Fí si ca) ex pres sen el con tin gut con cep tual

pro po sat en aquest mo del. És pre ci sa -

ment so bre la base d’aquests on s’imposa

la ne ces si tat d’aconseguir la ‘sis te ma ti ci -

tat’ dels co nei xe ments, és a dir, acon se -
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Fi gu ra 3.

Re pre sen ta ció de gests dels àrbi tres en els seus es ports res pec tius.



guir la seva in te rre la ció, la suc ces sió i la

coherè ncia de la seva re ve la ció i uti lit za -

ció en l’activitat pràcti ca, i això es ma ni -

fes ta en for ma de sis te mes con cep tuals.

Sis te mes con cep tuals

Els sis te mes con cep tuals cons ti tuei xen

una in te gra ció es truc tu ral i lògi ca de fets i

con cep tes al vol tant d’una temà ti ca de ter -

mi na da. En els sis te mes con cep tuals, els

fets i els con cep tes ele men tals són la base 

so bre la qual s’inicia la for ma ció de con -

cep tes. Aquests per me ten la in tro duc ció

gra dual i l’aplicació dels con cep tes teò -

rics fi si coes por tius. D’altra ban da, els

con cep tes de cièn cies afins ofe rei xen la

fo na men ta ció cien tí fi ca i teò ri ca neces -

sària per ex pli car els ne xes cau sals i els de 

la Cul tu ra Fí si ca, els ele ments sociohis -

tòrics i d’actitud, re la cio nats amb les ac ti -

vi tats fí si ques i es por ti ves.

A l’exemple se güent (fi gu ra 4) mos trem

un sis te ma con cep tual re la cio nat amb la

temà ti ca “cur sa de re sistència”.

Fet quo ti dià. Nens del sec tor ru ral que re -

co rren quilò me tres dià ria ment per as sis tir

a les es co les.

Proposta metodològica

La pro pos ta me to dolò gi ca que pre sen tem

a con ti nua ció trac ta de do nar res pos ta a

al tres in te rro gants es sen cials: “com, quan 

i amb quins mit jans en sen yar i ava luar”,

per acon se guir un apre nen tat ge sig ni fi ca -

tiu de fets i con cep tes i de l’Educació Fí si -

ca, en ge ne ral, és a dir, un “sa ber com en

sen tit fort” se gons Arnold (1991) o “Edu -

ca ció al vol tant del mo vi ment” com as -

sen ya la Mo re no (1999, 2001), cen trat en 

la com pres sió i en l’atenció a la di ver si tat

de l’alumnat i allun yat de tot apre nen tat ge 

me mo rit za dor re pro duc tiu.

Les ha bi li tats in tel·lec tuals

i pràcti ques ope ra cio nals

Les ha bi li tats són ele ments es sen cials

per abor dar me to dolò gi ca ment l’apre -

nen tatge de fets i con cep tes. Aques tes

són ac cions de carà cter in tel·lec tual amb

les quals ope ra el pen sa ment, o pro ce di -

ments pràctics ope ra cio nals que te nen un

sen tit uti li ta ri en l’activitat fí si ca.

Les ha bi li tats in tel·lec tuals són de ca -

ràcter ge ne ral i co mu nes a to tes les as sig -

na tu res. Aque lles per me tran a l’alumne,

ope rar amb els con cep tes i apro piar-se

dels co nei xe ments, en la me su ra en què

do mi nen l’estructura, l’algorisme, de l’ac -

ció men tal, per exem ple: ob ser var, des -

criu re, com pa rar, ar gu men tar, ex pli car,

re fle xio nar, en tre d’altres.

Les ha bi li tats pràcti ques ope ra cio nals són

les que afa vo rei xen una ma jor indepen -

dència cog nos ci ti va per a l’estudiant en la

me su ra en què li per me ten d’exercir

l’autocontrol i ser un ele ment ac tiu i au to re -

gu la dor din tre del seu pro pi pro cés d’a -

prenentatge; com per exem ple: la pre sa del

pols, la lo ca lit za ció i el càlcul dels seus pro -

pis re sul tats en el test de con di ció fí si ca, el

ma neig de cronò me tres, el me su ra ment de

distàncies per di fe rents mèto des, or ga nit za -

ció i de sen vo lu pa ment de jocs mo tors, ar bi -

trat ge, ano ta ció es por ti va bàsi ca, etc.

L’alumne, per exem ple, en ob ser var sis -

temà ti ca ment fets mo trius (reals o a tra -

vés de mit jans au dio vi suals) amb l’ajuda

del pro fes sor i d’altres com panys, arri ba a

és ser ca paç d’extreure i se pa rar els trets

es sen cials dels no es sen cials i, en trac -

tar de des criu re’ls, acon se gueix “di bui xar

amb les pa rau les”, allò que ha pas sat. Les 

ha bi li tats pràcti ques ope ra cio nals com

ara la pre sa del pols, junt amb el co nei xe -

ment ad qui rit so bre els prin ci pis de

l’entrenament i el sis te ma car dio vas cu lar,

li per me ten d’argumentar (do nar raons

cien tí fi ques) i ex pli car (ex po sar el per què

de for ma cla ra i com pren si ble) de qui na

ma ne ra de ter mi na des re la cions cau -

sa-efec te s’estan pro duint en el seu or ga -

nis me o en el d’un com pany.

De fi ni ció del con tin gut con cep tual

El pro fes sor d’Educació Fí si ca, en el pro -

cés de pro gra mar les clas ses pot re col -

zar-se en els ma pes con cep tuals i en el

mèto de de ma trius per de fi nir amb cla re -

dat el con tin gut teò ric que serà ob jec te

d’ensenyança a les se ves clas ses.

Ma pes con cep tuals

Els ma pes con cep tuals re sul ten ideals per 

re flec tir en sis te mes con cep tuals el con -

junt de fets, con cep tes i fins i tot prin ci pis

as so ciats a cada temà ti ca de l’àrea es pe -

cí fi ca del cu rrí cu lum. A la fi gu ra 5 pre sen -

tem un exem ple de mapa con cep tual.

Mèto de de ma trius

De la ma tei xa ma ne ra, el “mèto de de ma -

trius” per met de vi sua lit zar i de fi nir amb

cla re dat les in te rre la cions en tre els ele -

ments del co nei xe ment de cada temà ti ca

del cu rrí cu lum i les ha bi li tats in tel·lec -

tuals a tra vés de les quals els alum nes

s’apropiaran del co nei xe ment. A la tau la 1 

es pre sen ta un exem ple de ma triu.
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Fi gu ra 4.

Sis te ma con cep tual so bre la cur sa de re sistència.



Els ob jec tius didà ctics

Una ve ga da ela bo ra des les ma trius de

con cep tes és molt fàcil de ter mi nar i for -

mu lar els ob jec tius didà ctics per a un

con junt de clas ses. Pren guem l’e xem ple

de la ma triu del con cep te “jocs me nors”,

en te sa com a “...una se qüèn cia d’ac -

cions ani ma des i ale gres que par teix

d’u na idea de ter mi na da de joc o d’u na

tas ca ca paç de de sen vo lu par i exer ci tar

les for ces fí si ques i es pi ri tuals d’u na

ma ne ra es ti mu lant i ame na” (Döbler i

Döbler, 1988).

Objec tius didà ctics:

n Re con èi xer el ti pus i el nom de di fe rents 

jocs prac ti cats a clas se.

n Des criu re el nom bre de ju ga dors, els

ma te rials i l’espai de joc i pro po sar-ne

mo di fi ca cions.

n Expli car l’organització, de sen vo lu pa ment

i la re gla men ta ció de di fe rents jocs.

En aquests ob jec tius es ma ni fes ten els

con cep tes, així com les ha bi li tats in -

tel·lec tuals que per me ten a l’alumne ope -

rar i apro piar-se d’aquest co nei xe ment.

Ve gem d’altres exem ples d’objectius as so -

ciats al con tin gut teò ric de l’Educació Fí si -

ca, on s’aprecia la in te gra ció con cep tual

junt amb el de sen vo lu pa ment de les ha bi -

li tats:

n Des criu re i com pa rar la tècni ca d’exe -

cució de l’arrencada bai xa i l’arrencada

alta.

n Argu men tar qui va ser “Jean Pie rre de

Cou ber tin” com a fun da dor dels jocs

olím pics mo derns.

En el pri mer exem ple es tro ba pre sent el

trac ta ment de con cep tes ele men tals i, en

el se gon, de con cep tes de la Cul tu ra Fí si -

ca, en re la ció amb els jocs olím pics.

Els se güents ob jec tius re flec tei xen la re la -

ció in ter matè ria i el de sen vo lu pa ment

d’habilitats pràcti ques ope ra cio nals, com

s’esdevé en els dos exem ples se güents:

n Sa ber au to re gu lar el rit me de la cur sa

de re sistència de llar ga du ra da mit jan -

çant la pre sa del pols.

n Iden ti fi car l’àrea geogr àfi ca que abas ten 

els paï sos que par ti ci pen a les Olim pía -

des, als Jocs Pa na me ri cans i als Jocs

del Me di te rra ni, i tam bé con èi xer el

nom bre d’anys que trans co rren en tre la

ce le bra ció d’aquests jocs.

Com es pot apre ciar, en de ter mi nar els

ob jec tius didà ctics de les uni tats,

s’aconsegueix la de ri va ció i la for mu la ció

en propò sits con crets que els alum nes

han d’aconseguir en es tre ta re la ció amb

l’activitat pràcti ca que rea lit zen.

D’altres exem ples d’objectius per a

l’aprenentatge de con tin guts con cep -

tuals que po drien for mar part de les

 unitats d’estudi, po drien ser els se -

güents:

n Iden ti fi car el con cep te “efi cièn cia fí si ca”

amb les pro ves de ca pa ci tats fí si ques i

amb ele vats re sul tats pro duc tius i en la

vida so cial.

n Lo ca lit zar a la tau la d’eficiència fí si ca

els re sul tats, ex pres sats en mar ques i

temps, i cal cu lar-ne la pun tua ció cor -

responent.

n Sa ber me su rar el temps amb un cronò -

me tre, i tam bé distàncies cur tes mit jan -

çant for mes ru di ment àries: roda de la

bi ci cle ta, vara de fus ta i cor da amb nu -

sos.

n Con èi xer el sig ni fi cat de les ane lles olím -

pi ques i del lema: Ci tius, Altius, For tius

(més ràpid, més alt, més fort), etc.
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Ti pus Nom Objec tiu
Nombre de

jugadors
Ma te ria ls

Espa i

de joc

Orga nit-

za ció

De sen vo-

lupament
Re gla mentació

Re con èi xer • •
Expli car • • • •
Des criu re • • •
Mo di fi car • • • •
Exe cu tar • •
Va lo rar •
Pro po sar • • • • • • • • •

Ta ula 1.

Ma triu amb la temà ti ca de jocs mo tors.

ESCALFAMENT

FETS

De la cultura física

L’escalfament
en diferents esports

Físic esportius

Mobilitat articular
Estirament
Dinàmics
Estàtics

Temperatura corporal
Aparell locomotor

Flexibilitat
Elasticitat

De ciències afins

Progressió de les cargues
Normes d’autoentrenament

Quotidians

Esforços inadequats
sense preparació prèvia

Lesions per no
fer escalfament

Físic-esportius

PRINCIPISCONCEPTES

Elementals

Tipus d’exercicis per a: braços, tronc,
cames, combinats, etc.

Teòrics

Fi gu ra 5.

Mapa con cep tual de l’escalfament.



Com in tro duir l’aprenentatge

de fets i con cep tes a les ses sions

Se gons el que hem ex po sat, cal pro gra mar 

els sis te mes con cep tuals en co rres -

pondència amb els ob jec tius i con tin guts

de les uni tats didà cti ques com a pas pre vi

al de sen vo lu pa ment de la seva apli ca ció

en l’ensenyament.

A par tir d’aquest punt, el pro fes sor ha

d’elaborar el “sis te ma de fei nes cog ni ti vo -

mo trius”. Aquest sis te ma té la pe cu lia ri tat 

d’integrar els sis te mes con cep tuals i les

ha bi li tats in tel·lec tuals i pràcti ques ope ra -

cio nals.

Per ex pli car aquest sis te ma de fei nes uti -

lit za rem com a exem ple “l’” per con si de -

rar-lo de fàcil com pren sió, fins i tot per a

per so nes no en te ses en la matè ria (tau -

la 2).

A la clas se d’Educació Fí si ca els fets i els

con cep tes po dran ser abor dats en qual se -

vol de les parts en què aques ta es di vi deix, 

bus cant sem pre el mi llor mo ment, per ga -

ran tir la ne cess ària vin cu la ció dels co nei -

xe ments amb l’activitat pràcti ca. En els

pri mers 3-5 mi nuts de la part ini cial, din -

tre del de sen vo lu pa ment de la part prin ci -

pal i en els mi nuts fi nals de la clas se, el

pro fes sor tro ba, per re gla ge ne ral, mo -

ments pro pi cis per mo ti var i in tro duir,

exer ci tar i con so li dar de ter mi nats co nei xe -

ments, al ho ra que orien ta cap als ob jec -

tius de la clas se.

L’exemple se güent, ex tret dels pro to cols

d’observació de les clas ses del grup ex pe -

ri men tal, en la in ves ti ga ció de Ló pez

(1994) il·lus tra el que s’acaba d’ex -

pres sar.

Com a re sul tat d’aquest tre ball, els alum nes 

van ser ca pa ços de sot me tre a un au to con -

trol du rant tot el curs els seus pro gres sos en

la pre pa ra ció fí si ca, i es van es for çar cons -

tant ment, d’una ma ne ra ac ti va i cons cient,

per mi llo rar-los.

Junt amb el sis te ma de fei nes, l’ús de

mit jans d’ensenyament com ara làmi -

nes, di bui xos (Zo me ño i Mo re no, 2001), 

fo to gra fies, pe ti tes in for ma cions im pre -

ses, pas sa temps (Mo re no i Fal gas,

2001), etc., con tri bueix a con so li dar l’a -

pre nentatge.

En una ex pe rièn cia pe dagò gi ca de sen vo -

lu pa da per Ló pez (1993), la uti lit za ció

d’una pe ti ta làmi na, per exem ple, on hi

ha via di bui xa des les cinc ane lles olím pi -

ques amb els seus co lors co rres po nents,

va ser vir de mo ti va ció per a l’aprenentatge 

del sig ni fi cat d’aquests, en re la ció amb els 

con ti nents i els co lors de les ban de res de

tots els paï sos del món.

Un al tre exem ple sig ni fi ca tiu, din tre de

l’ex pe rièn cia es men ta da, va ser el d’u -

na làmi na el con tin gut de la qual ex -

pres sa va: Bàsquet 1891. Aques ta

làmi na va ser col·lo ca da molt a prop de

l’àrea ha bi tual de reu nió del grup per

ini ciar les se ves ses sions de clas ses

d’Edu ca ció Fí si ca. En arri bar els alum -

nes, va mo ti var que una nena ex pres -

sés: “pro fes sor, vostè s’ha equi vo cat,

d’això fa 100 anys” (l’expe riència es va

rea lit zar en el curs es co lar 1991-1992, 

la qual cosa ex pli ca l’ex pressió de la

nena). Això va per me tre al pro fes sor ar -

gu men tar que no es trac ta va d’un error,

sinó que l’es port del bàsquet que ells

prac ti ca ven, feia 100 anys que ha via

es tat des co bert i des d’a quest fet sig ni -

fi ca tiu es van de sen ca de nar ex pli ca -

cions i re cer ques in de pen dents d’in-

forma ció pels alum nes so bre un es de ve -

ni ment hist òric tan im por tant vin cu lat

amb l’Edu cació Fí si ca i l’Esport.

Tas ques in de pen dents

fora de la ses sió de clas ses

Les pro pos tes de fei nes in de pen dents fora 

de la ses sió de clas ses cons ti tuei xen un

com ple ment im por tant en l’aprenentatge

de fets i con cep tes en Edu ca ció Fí si ca,

tant les ela bo ra des per edi to rials com les

que pu guin ela bo rar els ma tei xos edu ca -

dors per als seus alum nes.

Aques tes pro pos tes de fei nes s’han de

ba sar en as pec tes sig ni fi ca tius per als

alum nes, i han de ser for mu la des en

for ma de pro ble mes i es truc tu ra des per 

pas sos o “pe ti tes do sis” que po ten ciïn

el pro cés de cons truc ció del co nei xe -

ment i l’es pe rit in ves ti ga dor, a més a

més, han de ser es cri tes en un llen -

guat ge clar, pla ner i en un to de col·lo -

quial i que mo ti vi.

Un al tre ele ment im por tant a l’hora de

con ce bre cada pro pos ta és que s’hi ofe rei -

xin vies per a la re fle xió, l’autocontrol i

l’autoregulació. Alho ra, ha d’animar-los a

col·la bo rar amb el pro fes sor i amb al tres

com panys a la re cer ca de la so lu ció al pro -

ble ma plan te jat.

L’exemple 2 que pre sen ta rem a con ti nua -

ció té com a propò sit il·lus trar de for ma

pràcti ca aques tes idees.
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SISTEMA DE FEINES L’ESCALFAMENT COM A EXEMPLE

D’observació i re gis tre Els alum nes han d’observar l’escalfament que rea lit zen d’altres 

grups d’Educació Fí si ca o en la pràcti ca es por ti va i ano tar cada

pas i cada exer ci ci.

De re fle xió Per què se’n diu es cal fa ment?

De com pa ra ció L’escalfament rea lit zat per al tres grups i pel grup pro pi. Sem -

blan ces i di ferè ncies.

D’informació Re cer ca in de pen dent d’informació so bre exer ci cis de mo bi li tat

ar ti cu lar, exer ci cis d’estirament, exer ci cis que ele vin les pul sa -

cions.

D’elaboració Ela bo rar en equips un es cal fa ment en base a for mes ju ga des i

amb uti lit za ció del ma te rial.

D’execució Di ri gir l’escalfament per sub grups i de for ma ro ta ti va cada

dia.

D’avaluació Coa va lua ció en tre pa re lles i sub grups.

Taula 2.

Sis te ma de fei nes cog ni ti vo mo trius. Objec tiu: rea lit zar de ma ne ra autò no ma ac ti vi tats d’escalfament pre pa -

rant l’organisme per a ac ti vi tats més in ten ses i/o com ple xes, ge ne rals i es pe cí fi ques (Objec tiu ter mi nal per a

ESO, ci tat per Bláz quez i Se bas tia ni, 1998).
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Uni tat. Gimnàsti ca Bàsi ca.

Objec tiu. Lo ca lit zar a la tau la d’eficiència fí si ca la pun tua ció ob tin gu da

en co rres pondència amb els re sul tats as so lits en les pro ves i efec -

tuar-ne el càlcul co rres po nent.

Pri me ra clas se. Part ini cial.

n El pro fes sor va pre gun tar als alum nes en què con sis tien les pro ves

d’eficiència fí si ca i els alum nes van enu me rar les pro ves que com po -

nen la ba te ria i van des criu re breu ment la tècni ca d’execució de dos

d’elles.

n El pro fes sor va de mos trar el tre ball amb la tau la d’eficiència fí si ca

per a la lo ca lit za ció dels re sul tats i la pun tua ció ob tin gu da.

n Di ver sos alum nes van rea lit zar la lo ca lit za ció com a exem ple.

n Temps de la part ini cial uti lit zat: 4 mi nuts i 20 se gons.

Se go na clas se. Part ini cial i fi nal.

n El pro fes sor va con ti nuar exer ci tant als seus alum nes en la lo ca lit za -

ció de re sul tats en pro ves es pe cí fi ques (ab do mi nals, re sistència) i

va as sig nar tas ques per a casa.

n Temps uti lit zat: 5 mi nuts.

Ter ce ra clas se. Part ini cial.

n El pro fes sor lliu ra a di ver sos alum nes, en pe ti tes tar ge tes, els re sul -

tats reals de la pro va diagnòstic. Els alum nes, amb l’ajuda de la tau la

de re sul tats si tua da en un fa ris tol, exer ci ten la lo ca lit za ció i el càlcul

de la pun tua ció ob tin gu da en les 5 pro ves, cosa que ser veix

d’exemple a la res ta.

n Temps de la part ini cial uti lit zat: 6 mi nuts.

Quar ta clas se. Parts prin ci pal i fi nal.

n Els alum nes si tuats en un cir cuit rea lit zen exer ci cis per al de sen vo lu -

pa ment de la for ça. Al cos tat de l’àrea on es rea lit za el salt ho rit zon tal

sen se im puls, es tro ba col·lo cat el fa ris tol amb la tau la de re sul tats de

l’eficiència fí si ca.

n Els alum nes, de ma ne ra in de pen dent, des prés de rea lit zar di ver sos

salts, van a la tau la i lo ca lit zen in di vi dual ment el mi llor dels salts rea -

lit zats i els ano ten en una tar ge te ta.

n A la part fi nal, des prés de la re cu pe ra ció, es va fer una re vi sió col·lec -

ti va dels punts ano tats per cada alum ne, tot in ter can viant les tar ge tes 

i amb l’ajuda de la tau la si tua da al fa ris tol.

n Temps de la part prin ci pal i fi nal uti lit zat: 3 mi nuts i 34 se gons.

Exem ple 1

Com pots crear els teus pro pis jocs mo tors?

Esti mat alum ne:

Si es tu dies amb de te ni ment els as pec tes que et pre sen ta ré a con ti nua -

ció, acon se guei xes de com pren dre’ls i t’engresques en l’acte crea tiu

de con ce bre un nou joc, ben se gur que ho acon se guiràs i això serà mo -

tiu d’admiració dels teus amics i del teu pro fes sor d’Educació Fí si ca.

Si in ven tes un joc nou el podràs mos trar a tot hom i pro po sar-lo al teu pro -

fes sor per prac ti car-lo a les clas ses d’Educació Fí si ca o en el teu temps

lliu re amb els teus amics.

Bé, doncs, si estàs a punt, co men cem.

L’estructura dels jocs mo tors va ria amb co rres pondència amb els se -

güents 4 ele ments. Així els jocs po den:

n Pel que fa al nom bre de ju ga dors, re que rir una ac ti vi tat in di vi dual, de

dos amb dos o trios, i en pe tits o grans grups.

n Pel que fa a l’espai de joc, exi gir un es pai li mi tat o un es pai

obert.

n Pel que fa als es tris, po den ser amb es tris sim ples, va riats o sen se

cap es tri.

n Pel que fa al re gla ment, aquest pot ser sim ple o amb po ques re gles o

un re gla ment més com plex.

Tot ple gat sig ni fi ca que, per crear un joc nou, cal rea lit zar va ria cions en 

un as pec te d’aquests o en més d’un.

Bé, ara et plan te ja ré un pro ble ma per què trac tis de re sol dre’l.

Pro ble ma 

Pots crear un joc nou que no re que rei xi cap es tri i on tots els ju ga dors

s’estiguin mo vent?

Quin nom li po sa ries?

Des criu les ca rac te rís ti ques del joc (in clou els 4 ele ments bàsics ja

ana lit zats):

Nota: D’aquesta for ma el pro fes sor els anirà plan te jant di fe rents pro ble mes fins

que els alum nes es ti guin en con di cions de rea lit zar la tas ca fi nal.

Per aca bar, una tas ca fi nal:

ELABORA EL TEU PROPI PROBLEMA

Pro ble ma plan te jat per l’alumne:

Nom  del joc:

Des crip ció del joc (in clou els 4 ele ments bàsics ja ana lit zats):

Exem ple 2



L’avaluació

del con tin gut con cep tual

“En el camp de l’Educació Fí si ca [...] s’ha 

anat po sant l’èmfasi en el pa per dels

 coneixements teò rics amb l’objecte de

do tar els alum nes d’una cul tu ra bàsi ca

re fe rent a l’activitat fí si ca”. Da vant d’a -

questa nova rea li tat, “...l’alumne es veu

sotmès a exigè ncies d’ordre cog ni tiu que, 

per tant, han de ser ava lua des” (Bláz -

quez, 1992).

Se gons la nos tra ex pe rièn cia, l’avaluació

del con tin gut con cep tual ha de sos te nir-se 

en els pre cep tes bàsics se güents:

n L’avaluació ha de te nir un carà cter emi -

nent ment diagnòstic i for ma tiu.

n Ha d’avaluar-se de ma ne ra in te gra da

amb les al tres es fe res del com por ta -

ment mo triu, en co rres pondència amb

els ob jec tius didà ctics i ter mi nals.

n Ava luar la com pren sió del fet o fe no men 

acon se gui da per l’alumne i no la sim ple

re pro duc ció mecà ni ca del co nei xe ment.

n L’avaluació del con tin gut con cep tual ha 

de ser es sen cial ment in te rac ti va, de tal

ma ne ra que els alum nes, a tra vés del

dià leg, les pre gun tes orals, el plan te ja -

ment de si tua cions probl èmi ques,

l’exercici de di fe rents rols i l’observació

sis temà ti ca, mos trin els seus co nei xe -

ments en es tret vin cle amb l’activitat

pràcti ca.

D’aquesta for ma, es pre ser va l’Educació

Fí si ca de tendències in tel·lec tua lis tes que

po drien trac tar d’establir exà mens es crits

i exigè ncies si mi lars a al tres cièn cies. Això 

no sig ni fi ca que no pu guin em prar-se pro -

ce di ments d’investigació com ara en ques -

tes, com po si cions, “test”, ma pes con cep -

tuals, etc., per cons ta tar els pro gres sos

ob tin guts pels alum nes en tre els seus ni -

vells reals i po ten cials d’aprenentatge i

de sen vo lu pa ment.

Reflexió final

Els fets, con cep tes i sis te mes con cep -

tuals, com a con tin gut de les ses sions

d’Educació Fí si ca, re que rei xen d’una pro -

gra ma ció ade qua da. El trac ta ment d’a -

quests te mes en l’ensenyament, com ha

que dat ben palès, no pot ser ca sual o es -

pon ta ni.

Què, com i quan en sen yar i ava luar són

els in te rro gants que, des del punt de vis ta

me to dolò gic, hem trac tat d’aclarir en pre -

sen tar amb de tall la ti po lo gia dels fets i

con cep tes, el seu es tret vin cle amb les ha -

bi li tats in tel·lec tuals i pràcti ques ope ra -

cio nals en el pro cés en sen ya ment-apre -

nen tat ge, igual com di fe rents pro pos tes i

idees re la cio na des amb la pro gra ma ció,

l’ús de tas ques i mit jans d’ensenyament i

l’avaluació.

Do nar a l’Educació Fí si ca un en fo ca ment

in te gral fi si coe du ca tiu no és pos si ble sen -

se un trac ta ment ade quat de l’àmbit cog -

ni tiu, en el qual l’aprenentatge de fets i

con cep tes pels es co lars té un pa per es -

sen cial. És per això que, amb aquest ar ti -

cle, hem trac tat de trans me tre els nos tres

co nei xe ments i ex pe rièn cies so bre el tema 

per fer una mo des ta apor ta ció a una tas ca 

tan im por tant.
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No ves pers pec ti ves de l’entrenament del por ter
de fut bol en el de sen vo lu pa ment evo lu tiu

Resum
Aquest tre ball trac ta d’establir un marc genè ric d’actuació en

l’entrenament del por ter de fut bol en el seu pro cés evo lu tiu.

Con si de rant l’entrenament tècnic i fí sic del por ter com in su fi -

cient per ga ran tir una co rrec ta for ma ció en tots els as pec tes

del joc del por ter, es pro po sa un mo del de for ma ció tec ni co

tàcti ca en el qual la tàcti ca in di vi dual del por ter pas sa a te nir

més pro ta go nis me que el mos trat fins ara en an te riors mo dels

de for ma ció dis sen yats.

Així, en cada si tua ció, el por ter ha de po der do nar res pos ta a

les pre gun tes d’on, quan i com, és a dir, im ple men tar en

l’espai i el temps una cer ta for ma de mo tri ci tat. Així, l’aspecte

mo triu (tècnic) jun ta ment amb les con si de ra cions es pa cio tem -

po rals, con for men el ni vell d’accions ràpi des de la tàcti ca in di -

vi dual.

Aquest mo del és for mat per 5 ni vells o eta pes del pro cés evo lu tiu

del por ter de fut bol:

n Ni vell 1: eta pa de no es pe cia lit za ció (9-10 anys, Ben ja mí).

n Ni vell 2: eta pa d’iniciació (11-12 anys, Ale ví).

n Ni vell 3: eta pa de de sen vo lu pa ment (13-14 anys, Infan til).

n Ni vell 4: eta pa de per fec cio na ment (15-16 anys, Ca det).

n Ni vell 5: eta pa d’alt ren di ment (17 anys o més, Ju ve nil i Ama -

teur).

Els por ters han de pas sar per to tes aques tes eta pes, que els por -

ta ran des del seu pri mer con tac te amb el fut bol, fins a l’alta es pe -

cia lit za ció. L’establiment d’aquestes eta pes im pli carà que pu -

guem pro gra mar el tre ball amb prou temps, de for ma pro gres si va

i cohe rent, sen se pres ses, i evi tant que sal tem pas sos i graons ne -

ces sa ris en l’educació mo triu del por ter de fut bol.
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Edu ca ció fí si ca i e spor ts

Pa rau les clau
por ter, fut bol, pro cés evo lu tiu, tàcti ca in di vi dual, ni vell,
eta pa

§ Isi dre Ra mon Ma dir
Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca.
Pro fes sor d’Educació Fí si ca (ESO),
Pre pa ra dor de por ters de fut bol.

Abstract
This work en dea vors to es ta blish a ge ne ric mark of ac ting in the

trai ning of the goal kee per in foot ball in its evo lu ti ve pro cess. As we

con si der the tech ni cal and physi cal trai ning of the goal kee per

in suf fi cient to gua ran tee a co rrect for ma tion in all as pects of the job,

we pro po se a mo del of for ma tion tech ni cal-tac ti cal in which the

in di vi dual tac tics of the goal kee per has a grea ter im por tan ce than

that de mons tra ted un til now in pre vious mo dels of de sig ned

for ma tion. The re fo re, in every si tua tion, the goal kee per has to be

able to ans wer the ques tions of whe re, when and how to speak

im ple men ting in time and spa ce a cer tain form of mo tri city. So, the

mo ti ve as pect (tech ni cal) to get her with the con si de ra tions

spa ce-ti mings con form to the le vel of ra pid ac tions of the in di vi dual

tac tics.

n Le vel 1 – Sta ge of no spe cia li za tion (9-10 years, Ben ja min)

n Le vel 2 – Sta ge of ini cia tion (11-12 years, Ale vin)

n Le vel 3 – Sta ge of de ve lop ment (13-14 years, Infan til)

n Le vel 4 – Sta ge of per fec tio ning (15-16 years, Ca de te)

n Le vel 5 – Sta ge of high le vel per for man ce (17 or more, Ju ve nil and 

Ama teur)

Goal kee pers should go throug all the se sta ges, which will take them

from their first foot ball con tact, un til the hig hest spe cia li za tion. The

es ta blish ment of the se sta ges means that we can pro gram the work

with suf fi cient time ad in a pro gres si ve an cohe rent way, un hu rriedly

and so avoi ding jum ping steps and sta ges ne ces sary in the mo ti ve

edu ca tion of the goal kee per in foot ball. Each le vel or sta ge of trai ning 

co mes with a pro gres sion of exer ci ses and forms of play, that aim at

the co rrect de ve lop ment of the lear ning of the tech ni cal-tac ti cal

con tents cho sen for the par ti cu lar sta ge. The re fo re, kno wing the

tech ni cal ade cua tion and the con di tio nings of time and spa ce, we

can pass from the ins tinc ti ve game of the goal kee per, ba sed

prin ci pally on reac tions, to an in ten tio nal game base on an ti ci pa tion.

Key words
goalkeeper, football, evolutive process, individual tactics, level,

stage



Cada ni vell o eta pa de for ma ció està do tat

d’una pro gres sió d’exercicis i for mes ju ga -

des, que in ten ten d’assegurar un co rrec te

de sen vo lu pa ment de l’aprenentatge dels

con tin guts tec ni cotà ctics es co llits per a

aques ta eta pa de ter mi na da. Al cap da vall,

co nei xent l’adequació tècni ca i els con di -

cio na ments d’espai i temps, po dem pas -

sar d’un joc ins tin tiu del por ter, ba sat

prin ci pal ment en reac cions, a un joc in -

ten cio nal ba sat en l’anticipació.

Introducció

És molt comú veu re que a les es co les de

fut bol es de sen vo lu pen pro gra mes de tec -

ni fi ca ció per a la for ma ció pro gres si va del

jove ju ga dor que s’adapten a les ca rac te -

rís ti ques del fut bol ac tual. Tam bé és molt

comú veu re que els ju ga dors són en tre -

nats per mo ni tors o en tre na dors que te nen 

una mí ni ma i ac cep ta ble for ma ció com a

tècnics. Però el més comú a les es co les de 

fut bol és veu re i com pro var que l’en -

trenament del por ter és la gran as sig na tu -

ra pen dent.

A les es co les de fut bol, és molt comú veu re 

que els por ters en tre nen se gre gats del grup 

de tre ball du rant uns 15 o 20 mi nuts apro -

xi ma da ment. Els més afor tu nats te nen un

pre pa ra dor de por ters o, com a mí nim, al -

gun vo lun ta ri que s’ofereix a “afu se llar-los”

sen se do nar-los cap tre va i apel·lant a la ja

mí ti ca “bo ge ria” que sem pre ha per se guit

els por ters de fut bol: “un bon por ter ha

d’estar boig”, és el que s’acostuma a es col -

tar en tre la gent que pre sen cia un “afu se -

lla ment”.

Aquests vo lun ta ris acos tu men a ser ex por -

ters que, sen se cap for ma ció teò ri ca o

acadè mi ca so bre l’entrenament, es ba sen

en les se ves ex pe rièn cies per so nals vis cu -

des al llarg de les se ves ca rre res es por ti -

ves, sen se se guir cap pro gra ma ció i apli -

cant sis te mes d’entrenament que no

s’adapten a la rea li tat del nos tre fut bol

 actual.

Avui dia, en el nos tre fut bol, el por ter és

un es pe cia lis ta, i com a tal, per mi llo rar

ha de te nir un tre ball es pe cí fic i con tro lat.

El por ter ne ces si ta un en tre na ment amb

ca rac te rís ti ques tècni ques, tàcti ques, fí si -

ques, i psi colò gi ques di fe rents de la res ta

de ju ga dors.

Per fer-ho, les es co les de fut bol han de do -

tar-se de la in fraes truc tu ra ne cess ària per

sa tis fer les ne ces si tats que l’entrena ment

dels por ters re que reix. L’espai i el ma te rial 

dis po ni ble, jun ta ment amb un pre pa ra dor

de por ters, són els tres re qui sits im pres -

cin di bles per por tar a ter me un en tre na -

ment del por ter de fut bol.

Ara no més cal ela bo rar una pro gra ma ció

que s’adeqüi a les di ver ses si tua cions

que s’estan vi vint a les es co les de fut bol,

i que cada es co la, cada pre pa ra dor de

por ters, pu gui por tar a ter me un pla per a

la for ma ció del jove por ter que s’adapti a les 

ne ces si tats del fut bol mo dern.

L’objectiu d’aquest tre ball no és el d’a -

portar una al tra “re cep ta” al gran ven tall

de pro gra mes que es po den tro bar a les

pu bli ca cions que fan re ferè ncia a aquest

tema, sinó uni fi car cri te ris i ser el punt de

par ti da de molts d’aquests tècnics o pre -

pa ra dors de por ters per què des co brei xin

una nova fi lo so fia i un nou con cep te de

l’entrenament del por ter de fut bol en

edats for ma ti ves.

Generalitats de
l’entrenament

Abans de par lar dels ob jec tius i con tin guts 

de l’entrenament tec ni cotà ctic del por ter,

m’agradaria des ta car al gu nes con si de ra -

cions ge ne rals so bre la idea que com par -

tei xo de l’entrenament.

L’entrenament ha de ser com un tot, com

una op ti mit za ció a ni vell tècnic, tàctic, i fí -

sic de l’individu, que s’ha de fer rea li tat en 

cada si tua ció pro po sa da als ju ga dors.

Les ses sions d’entrenament que he es -

truc tu rat con tem plen aquests tres as pec -

tes d’una for ma in te gral, és a dir, que

cada tas ca té un ob jec tiu per a cada un

d’aquests tres as pec tes. Però la base prin -

ci pal d’aquesta mena d’entrenament ha

de ser l’aspecte tàctic in di vi dual.

Com en sen yants, te nim la fi na li tat de do -

tar els ju ga dors de la màxi ma au to no mia

per re sol dre les si tua cions que se li plan te -

gen du rant els par tits de com pe ti ció.

Ens hem de ba sar en la mi llo ra dels nos -

tres ju ga dors a par tir de l’enriquiment de

les in ten cions tàcti ques, de les con duc tes

dels ju ga dors, i ba sant-nos en els mèto des 

ac tius que te nen en comp te els in te res sos

i les ne ces si tats que la com pe ti ció sus ci ta

en els ju ga dors.

Hem de pre ten dre que el ju ga dor, en fun -

ció de les se ves ca rac te rís ti ques per so -

nals, pu gui ser com més efi cient mi llor en

la re so lu ció de les si tua cions que se li pre -

sen tin du rant la com pe ti ció.

La tàcti ca in di vi dual és la que per met als

ju ga dors re sol dre les si tua cions d’un con -

tra un, tant en atac com en de fen sa. A

part d’ésser re sol ta mit jan çant els ele -

ments tècnics, la tàcti ca in di vi dual se sos -

té en els mit jans es pe cí fics que cada ju ga -

dor pos seeix en el mo ment de l’en -

frontament: les in ten cions tàcti ques (Ba -

yer, 1996; Espar, 1994).

La in ten ció tàcti ca serà la di vi sió més

sim ple que po dem rea lit zar en un es port

col·lec tiu. Es com pon d’una in ten ció/ex -

pres sió mo triu de ter mi na da, ar ti cu la da

en l’espai i en el temps. Serà la molè cu la

bàsi ca que uti lit za rem com a con tin gut

per en sen yar l’esport col·lec tiu (Espar,

1998).

La in ten ció tàcti ca su po sa la per cep ció i

com pren sió de la si tua ció a què s’enfronta 

el ju ga dor, per pas sar tot se guit a do nar

una res pos ta mo triu ade qua da a aques ta

si tua ció de ter mi na da.

D’aquesta for ma, les in ten cions tàcti ques

do nen res pos ta als di fe rents ob jec tius

d’acció (tàcti ca) que pro po sa el me ca nis -

me de pre sa de de ci sions. L’aspecte mo -

triu de les in ten cions tàcti ques pro po sa di -

fe rents al ter na ti ves al pro gra ma d’acció

(tècni ca).

n Inten ció tàcti ca = ob jec tiu d’acció

n Objec tiu d’acció = de ci sió de llan ça -

ment = tàcti ca

n Pro gra ma d’acció = es co llir ti pus de

llan ça ment = tècni ca

En cada si tua ció, el por ter ha de po der do -

nar res pos ta a les pre gun tes d’on, quan i

com, és a dir, im ple men tar en l’espai i en

el temps una cer ta for ma de mo tri ci tat.

Així, l’aspecte mo triu (tècnic) jun ta ment

amb les con si de ra cions es pa cio tem po -

rals, con for men el ni vell d’accions ràpi des 

de la tàcti ca in di vi dual.

n Tàcti ca in di vi dual = Tècni ca + es -

pai/temps
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Així doncs, vull dei xar cla ra la in ter de -

pendència dels as pec tes tècnics i tàctics,

ja que per por tar a ter me amb èxit i eficà -

cia les de ci sions pre ses en la nos tra in ten -

ció tàcti ca (ob jec tiu d’acció) es ne ces si ta

un bon ba gat ge tècnic. I a l’inrevés, com

més ba gat ge tècnic tin guem (pro gra ma

d’acció), un ma jor ven tall de pos si bi li tats

tin drem a l’hora de pren dre de ci sions (in -

ten ció tàcti ca).

Al cap da vall, co nei xent l’adequació tècni -

ca i els con di cio na ments d’espai i temps,

po dem pas sar d’un joc ins tin tiu del por ter, 

ba sat prin ci pal ment en reac cions, a un joc 

in ten cio nal ba sat en l’an ticipació.

Model de formació
tecnicotàctica del porter

Aquest pro gra ma és pla ni fi cat per què es

pu gui tre ba llar al llarg de la vida es por ti va

del por ter de fut bol, des del seu ini ci en

l’etapa de ben ja mí fins a l’últim dia de la

seva ca rre ra es por ti va, per què no obli dem 

que l’aprenentatge és un pro cés con ti nuat

que mai no s’atura.

Està clar que ni de bon tros es trac ta

d’una pro gra ma ció tan ca da, sinó que es

tro ba ober ta a les mo di fi ca cions i ade -

qua cions que con vin gui a cada si tua ció.

Per exem ple, és per fec ta ment pos si ble

que un por ter co men ci als 14-15 anys, i

això vol dir que, se gons aquest pro gra -

ma, hau ria d’estar en l’etapa de per fec -

cio na ment, però el seu ni vell tec ni co

tàctic ve ri ta ble es tro ba si tuat en l’etapa

d’iniciació.

Per això, les edats no més són re ferè ncies

per po der si tuar el por ter en un ni vell de -

ter mi nat en un pri mer mo ment, però el

que ve ri ta ble ment si tua el por ter és el seu

ni vell tec ni cotà ctic i fí sic.

Per po der sa ber el ni vell tec ni cotà ctic del

por ter i si tuar-lo en una eta pa de ter mi na -

da, és ne ces sa ri ava luar les se ves qua li -

tats, mit jan çant:

n Una “ava lua ció ini cial” de la seva ca pa -

ci tat de joc, fruit de l’observació dels

par tits de com pe ti ció, és a dir que el pre -

pa ra dor ha d’elaborar una fit xa

d’observació amb les ca rac te rís ti ques del

por ter que més li in te res si d’ob servar,

cosa que de ter mi narà el ni vell ac tual de

cada por ter. Hi ha molt de ma te rial so bre

aquest tema en di ver ses pu bli ca cions

d’autors com San tia go Váz quez Fol guei -

ra (1987), que pro po sa múl ti ples ti pus

de fit xes d’obser vació.

n Tam bé po dem rea lit zar una “ava lua ció

ini cial” mit jan çant un test for mat per

un se guit d’exercicis o tas ques que tin -

guin un com po nent lú dic i com pe ti tiu,

és a dir, que s’acostin el màxim a si tua -

cions par cials de la rea li tat del joc del

por ter. En aquest sen tit, exis tei xen

nom bro sos tests d’aquesta mena com el 

De cat ló dels por ters dis sen yat per Horst 

Wein (1995), on pro po sa 10 en fron ta -

ments di rec tes en tre dos por ters per

ava luar-ne la ca pa ci tat de joc.

n Fi nal ment, hau rem de rea lit zar un con -

trol biomè dic i fi siolò gic de cada por ter, 

amb l’objectiu de sa ber el punt de par ti -

da i l’evolució de l’estat fí sic del ju ga dor

al llarg de la seva es ta da a l’escola.

Exis teix nom bro sa bi blio gra fia es pe cí fi -

ca so bre el tema, com l’obra de Dun can

Mac Dou gall (1995), en ca ra que re co -

ma no la lec tu ra del meu ar ti cle “El de -

sen vo lu pa ment de les qua li tats fí si -

ques del por ter” (Ra mon Ma dir, 2000), 

ja que aquest és el fruit de la meva es ta -

da pro fes sio nal al Cen tre d’Alt Ren di -

ment de Sant Cu gat del Vallès.

Un cop ja si tuat el por ter en el seu ni vell

co rres po nent, s’han de de ter mi nar les

man can ces tec ni cotà cti ques més no ta -

bles d’aquest por ter i les se ves ca rac te rís -

ti ques fí si ques, per tal de for mar grups de

tre ball ho mo ge nis.

L’ideal és tre ba llar amb grups de 3 o 4

por ters com a màxim, i de 2 por ters com a 

mí nim, que es ti guin al ma teix ni vell tec ni -

cotà ctic i que tin guin ca rac te rís ti ques fí si -

ques si mi lars, per po der tra çar un pla

d’entrenament amb l’objectiu de mi llo rar,

de sen vo lu par i per fec cio nar aques tes ca -

rac te rís ti ques de ter mi na des.

M’he permès la lli ber tat d’elaborar un mo -

del de la for ma ció tec ni cotà cti ca del por -

ter de fut bol, mo di fi cant el mo del que va

pro po sar en el seu dia Horst Wein

(1995), i in ten tant d’anar una mica més

enllà del que ha es tat pro po sat fins ara,

so bre tot en l’àmbit tàctic del joc del

 porter.

n Ni vell 1: eta pa de no es pe cia lit za ció

(9-10 anys, Ben ja mí).

n Ni vell 2: eta pa d’iniciació (11-12 anys,

Ale ví).

n Ni vell 3: eta pa de de sen vo lu pa ment

(13-14 anys, Infan til).

n Ni vell 4: eta pa de per fec cio na ment

(15-16 anys, Ca det).

n Ni vell 5: eta pa d’alt ren di ment (17 anys 

o més, Ju ve nil i Ama teur).

Els por ters han de pas sar per un se guit de

ni vells o eta pes que els por ta ran des del

seu pri mer con tac te amb el fut bol, fins a

l’alta es pe cia lit za ció. L’establiment

d’aquestes eta pes im pli carà que pu guem

pro gra mar el tre ball amb prou temps, de

for ma pro gres si va i cohe rent, sen se pres -

ses, i evi tant que sal tem pas sos i graons

ne ces sa ris en l’educació mo triu del por ter

de fut bol.

Els en tre na dors que tre ba llem en ini cia ció 

hem de ser res pec tuo sos amb la pro gres -

sió en l’aprenentatge, per què aquest si gui

com més co rrec te mi llor. Estic en con tra

de plan te jar ob jec tius molt a curt ter mi ni,

bus cant els re sul tats per so bre de qual se -

vol al tre as pec te. Amb aques ta fi na li tat se

sal ten eta pes de for ma ció im por tants,

s’en senyen con tin guts no adients amb l’e -

dat i el ni vell dels por ters, o s’utilitza una

me to do lo gia de tre ball on els por ters no

in ter ve nen per a res, pas sant a ser sim -

ples exe cu tors.

Tot això els con duirà a li mi tar de for ma

brus ca la seva pos si ble pro gres sió. Cal

anar a poc a poc, te nir pa cièn cia i plan te -

jar-se ob jec tius més a llarg ter mi ni i res -

pec tant to tes les eta pes de for ma ció que a 

con ti nua ció es de sen vo lu pa ran.

Cada ni vell o eta pa de for ma ció és do ta -

da d’una pro gres sió d’exercicis i for mes

ju ga des, que in ten ten d’assegurar un

 correcte de sen vo lu pa ment de l’aprenen -

tatge dels con tin guts tec ni cotà ctics

 escollits per a aques ta eta pa determi -

nada.

Així, va riant el grau de di fi cul tat dels

exer ci cis i si tua cions que ofe rim al por -

ter, a poc a poc ani rem acos tant-nos a

les si tua cions més sem blants a la rea li -

tat del joc. Per això, din tre de cada ni -

vell o eta pa es dis tin gei xen 4 blocs

(tau la 1).
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Ni vell 1:

Eta pa de no es pe cia lit za ció

(9-10 anys, Ben ja mí)

En aques ta eta pa de no es pe cia lit za ció,

tal i com el seu nom in di ca, es trac ta

d’educar el nen. L’entrenador dei xa de ser

un tècnic es por tiu per es de ve nir un edu -

cador.

Al nen cal en sen yar-li parà me tres tan

bàsics i ne ces sa ris com la res pi ra ció,

tant du rant la cur sa com en la rea lit za -

ció dels di fe rents exer ci cis, la pre sa del

pols, com re cu pe rar-se des prés d’un es -

forç, les ge ne ra li tats a l’hora de rea lit -

zar per si ma teix l’escalfament, quins

exer ci cis d’estirament són més in te res -

sants des prés dels en tre na ments i par -

tits, etc.

Per tot ple gat, el tècnic ha de ser un pe da -

gog que ex pli qui i jus ti fi qui teò ri ca ment

les pràcti ques.

Igual ment, cal pro gres sar en la com ple xi -

tat de la tas ca, ja que en això va in trín se ca 

la mo ti va ció del ju ga dor, que pren cons -

cièn cia del seu es que ma cor po ral i de

l’orientació es pa cial, in dis pen sa bles per a

l’entrenament tècnic i tàctic en eta pes

pos te riors.

Con si de ra cions psi colò gi ques i afec ti ves

En aques ta eta pa el nen és ale gre, aven -

tu rer, or gu llós, ex tra ver tit, i en tu sias ta.

En aquest mo ment, el nen va de sen vo lu -

pant la seva mo ral autò no ma. Des dels

9 anys, la ca pa ci tat in tel·lec tual i l’ex -

periència li per me ten de com pren dre i

de pren dre una ac ti tud re fle xi va i crí ti ca

da vant de les lleis que fins ara el nen

obe ïa i prou.

Els com panys d’escola i de club te nen un

rol molt im por tant. Pre do mi na el sen tit de

la so li da ri tat, pon de ra molt el fet d’ésser

ac cep tat pel grup i les amis tats co men cen 

a ser se lec ti ves.

Objec tius i con tin guts d’aquesta eta pa

Aquest ni vell té un ob jec tiu ge ne ral con -

sis tent a de sen vo lu par les ha bi li tats i des -

tre ses mo trius bàsi ques del nen a tra vés

del fut bol. Amb una me to do lo gia lú di ca,

els fu turs por ters ani ran po lint el seu es -

que ma cor po ral, es pai, temps, etc., mit -

jan çant tota mena de:

n Des pla ça ments: cur ses, trans ports,

qua drupè dies, llui tes, trac cions, etc.

n Salts: en da vant, en re re, amb un peu i

amb tots dos, etc.

n Girs: en tots els ei xos i plans.

n Llan ça ments i re cep cions de qual se vol

mòbil, en ca ra que des d’un punt de vis ta

me ra ment es por tiu, aquest si gui la pi lo ta.

En aquest bi no mi ha bi li tats-des tre ses, les

ca pa ci tats mo trius de coor di na ció i equi li -

bri te nen un pa per fo na men tal com a su -

port d’aquelles.

Al fi nal d’aquesta eta pa, per al de sen vo lu -

pa ment de les ha bi li tats genè ri ques, que

es tro ben fo na men ta des so bre les bàsi -

ques, hem de dis sen yar ac cions més es -

pe cí fi ques de fut bol, en ca ra que tam bé

són apli ca bles a al tres es ports:

n Fin tes.

n Can vis de rit me i di rec ció.

n Co pe ja ments.

n Con duc cions.

n Mar cat ges i des mar cat ges.

n Xuts.

n Etc.

Els con tin guts per cen tuals apro xi mats per 

a aques ta eta pa han de ser:

n Con di cio na ment Fí si co 80%

n Con tin guts Tècnics 10%

n Con tin guts Tàctics 10%

En re sum, hau rem de po ten ciar els as pec -

tes se güents:

n De sen vo lu par l’esquema cor po ral i la

seva ca pa ci tat de mo vi ment.

n De sen vo lu par les no cions de per cep ció i 

es truc tu ra ció es pa cio tem po rals.
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1r Bloc

EXER CI CIS I JOCS AMB UN SOL AD VER SA RI O SEN SE.

Apre nen tat ge d’habilitats fo na men tals del por ter en si tua cions pre vi si bles

Si tua ció

de joc

(exem ple)
=

Con tingut

tàc ti c

(po si cio na men t)
+

Con ti ngut

tèc ni c

(atura da)
+

Acció

Ofen si va

(cop amb el peu)

2n blo c

EXERCICIS I JOCS CONTRA DOS ADVERSARIS O MÉS

Con so li da ció d’habilitats i ca pa ci tats en si tua cions que es mo di fi quen

Si tua ció

de joc

(exem ple)
=

Con ti ngut

tàc ti c

(po si cio na men t)
+

Con ti ngut

tècnic

(aturada)
+

Acció

Ofen si va

(cop amb el peu)

3r blo c

EXER CI CIS I JOCS CON TRA ATA CANTS AMB AJU DA D’UN O MÉS DE FEN SES

Co rrec ta se lec ció de ca pa ci ta ts en si tua cio ns im pre vi si bles

Si tua ció

de joc

(exem ple)
=

Con ti ngut

tàc ti c

(po si cio na men t)
+

Con ti ngut

tèc ni c

(pa ra da)
+

Acció

Ofen si va

(cop amb el peu)

4t blo c

JOCS D’EQUIP SI MI LARS A LA COM PE TI CIÓ AMB IN TER VEN CIÓ DEL POR TER

Per fec cio na ment, dis po ni bi li tat i co rrec ta se lec ció de ca pa ci tats en si tua cions

im pre vi si bles, mit jan çant jocs sim pli fi cats o de si tua cions ti pus, com ara cór ner

o tir lliu re

Taula 1.



n Apren dre les ha bi li tats i des tre ses mo -

trius bàsi ques en l’acció del pro pi cos i

en el ma neig d’objectes (pi lo tes, nor -

mal ment).

n De sen vo lu par la mo ti va ció vers l’activi -

tat fí si ca en ge ne ral i fut bo lís ti ca en par -

ti cu lar.

n Afa vo rir el de sen vo lu pa ment na tu ral de

les ca pa ci tats fí si ques i la ma du ra ció

psi colò gi ca.

n De sen vo lu par les ca pa ci tats fí si ques se -

gons l’edat, de for ma na tu ral.

n Afa vo rir la ma du ra ció psi coa fec ti va i la

re la ció amb els al tres, l’esperit d’equip i 

de col·la bo ra ció.

n Adqui rir hàbits hi giè ni coes por tius.

Ni vell 2:

Eta pa d’iniciació

(11-12 anys, ale ví)

En aques ta eta pa és on hau ria de co men -

çar l’especialització del por ter de fut bol.

En aquest ni vell s’ha de con ti nuar amb el

tre ball ini ciat en l’etapa an te rior, on es

bus ca el per fec cio na ment de l’esquema

cor po ral del nen. Ara, però, creix la dosi

tec ni cotà cti ca que es dóna al nen i, més

con cre ta ment, s’inicia l’aprenentatge es -

pe cí fic del por ter de fut bol.

Con si de ra cions psi colò gi ques i afec ti ves

En aques ta eta pa és on el nen sus ci ta el

seu in terès per la com pe ti ció. Es des ta ca 

l’avenç en la ca pa ci tat crí ti ca da vant

d’ell ma teix i dels al tres. S’imposa

l’objec tivitat; el nen ja no es des criu ni

es con fon amb allò que li agra da ria ser i

té molt en comp te el que li atri buei xen

els al tres. És a dir, en l’autopercepció,

in flueix tant l’opinió dels adults com

dels com panys.

Aquest pe río de tam bé es ca rac te rit za per

la in de pendència que va ad qui rint res pec -

te de la fa mí lia. L’interès pel grup d’amics

s’anteposa al de la fa mí lia.

Té ca pa ci tat per a pren dre de ci sions,

s’adona d’allò que està ben fet i d’allò

que està ma la ment, per la qual cosa

podrà en trar en con trovè rsia. Ja co neix

la con duc ta so cial ade qua da i el rol que

ha de te nir en cada mo ment. Pre do mi na

la rea li tat so bre la ima gi na ció, igual com 

una cla ra di ferè ncia de se xes.

Objec tius i con tin guts d’aquesta eta pa

L’etapa d’iniciació té un ob jec tiu ge ne ral

con sis tent a de sen vo lu par i per fec cio nar

les ha bi li tats i des tre ses mo trius bàsi -

ques, així com apren dre els fo na ments

tècnics, tàctics i re gla men ta ris del por ter

de fut bol, sen se obli dar els as pec tes

bàsics de la seva con di ció fí si ca.

Per fer-ho, s’utilitzaran exer ci cis i jocs que 

ens apor tin els con tin guts tec ni cotà ctics

que cre guem opor tuns per a aquest ni vell,

i que ani ran aug men tant la seva di fi cul tat

a me su ra que anem pas sant els 4 blocs,

és a dir, acos tant-nos al fi nal d’aquesta

eta pa d’iniciació.

Els con tin guts per cen tuals apro xi mats per 

a aques ta eta pa han de ser:

n Con di cio na ment Fí sic 60%

n Con tin guts Tècnics 15%

n Con tin guts Tàctics 25%

Com veiem, els as pec tes tàctics te nen un

pa per pre pon de rant en aques ta eta pa

res pec te dels con tin guts tècnics. Això és

així, per què en aques ta eta pa s’intenta

que el jove por ter cop si i re tin gui els prin -

ci pis i con cep tes tàctics in di vi duals es sen -

cials del joc del por ter, sen se im por tar gai -

re l’execució co rrec ta del gest tècnic, que

es per fec cio narà en els ni vells 4 i 5 (Per -

fec cio na ment i Alt Ren di ment), quan el

por ter ja s’hagi de sen vo lu pat fí si ca ment i

no hagi de rea jus tar cons tant ment el seu

pa tró mo tor.

Per tant, el tre ball tàctic es fo na men tarà

en la pre sa de de ci sions co rrec ta da vant

les va ria des si tua cions de joc que pre -

sen tem al por ter, i el tre ball tècnic es fo -

na men tarà en l’elecció co rrec ta del gest

tècnic més adient per re sol dre amb

eficà cia aques ta si tua ció de ter mi na da,

sen se im por tar gai re la seva exe cu ció

co rrec ta, per la raó es men ta da an te rior -

ment.

Cal no obli dar tam poc les qua li tats fí si -

ques, com ara for ça, ve lo ci tat, re sistència,

que en aquests ni vells tan bàsics te nen

pre fe ri ble ment uns ma ti sos de pre sa de de -

ci sions. Per això, la cosa im por tant és que

el por ter si gui ca paç de pren dre la de ci sió

co rrec ta, es co llir co rrec ta ment l’habilitat

tècni ca a rea lit zar i, pos te rior ment, fer-la

més ve loç, més po tent i més ve ga des (ve -

geu apar tat “Entre na ment de les qua li tats

fí si ques del porter).

Ni vell 3:

Eta pa de de sen vo lu pa ment

(13-14 anys, Infantil)

Aques ta és l’edat on co men ça la pu ber tat. 

Hi ha una gran quan ti tat de can vis i trans -

for ma cions fi siolò gi ques, sus cep ti bles de

de se qui li bris. Això oca sio na en el nen

grans va ria cions res pec te de l’etapa an te -

rior, so bre tot des del punt de vis ta bio -

lògic.

Hi ha un aug ment sig ni fi ca tiu de la ta lla,

que no va con ju mi nat amb el del pes. Així, 

l’esquelet es de sen vo lu pa amb més ra pi -

de sa que la mas sa mus cu lar i no té prou

for ça per man te nir el nou cos en mo vi -

ment du rant gai re temps, ja que de se gui -

da s’origina fa ti ga. Tam bé hi ha fa ci li tat

per què es pro duei xin de for ma cions a cau -

sa de po si tu res in co rrec tes, exer ci cis uni -

la te rals, asimè trics, etc.

En aques ta eta pa, el por ter no ha de rea -

lit zar es for ços pro lon gats, en tre d’altres

co ses, per què la seva potè ncia energ èti ca

ha d’ésser re ser va da per als fenò mens

d’anabolisme dels tei xits, ja que s’obser -

ven dos in cre ments: l’un de for ça, a cau sa 

de l’augment de la mas sa mus cu lar, i un

al tre de la ve lo ci tat de con trac ció i de la

coor di na ció in tra mus cu lar.

Con si de ra cions psi colò gi ques

i afec ti ves

En aques ta èpo ca, el nen es tro ba ca rac te -

rit zat per la ines ta bi li tat i la fal ta de lògi ca

en al guns mo ments (reac cions sen se sen -

tit). És l’edat dels can vis cons tants d’ànim 

i d’actitud. És agres siu, ex hi bi cio nis ta,

pu do rós, en tu sias ta, de pres siu, sen si ble,

vul ne ra ble, ac tiu i amb amor pro pi. Té

una gran tendència a opo sar-se als al tres.

Té in terès per l’esport, i un gran de sen vo -

lu pa ment de l’atenció i de l’intel·lec te vers 

aque lles ac ti vi tats que li re sul tin mo ti va -

do res, i tam bé ca pa ci tat per ana lit zar de -

talls din tre del tot.

Objec tius i con tin guts

d’aquesta eta pa

En aquest ni vell, s’ha de con ti nuar amb el

tre ball ini ciat en l’etapa an te rior, on es
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bus ca el de sen vo lu pa ment de les ca pa ci -

tats fí si ques i cog ni ti ves del por ter, i hom

aug men ta la dosi tàcti ca que es dóna al

nen, tot in ci dint en més me su ra en els me -

ca nis mes per cep tiu i de pre sa de de ci -

sions, que no pas en el me ca nis me d’exe -

cució tècni ca.

Els con tin guts per cen tuals apro xi mats per 

a aques ta eta pa han de ser:

n Con di cio na ment 50%

n Con tin guts tècnics 15%

n Con te ni dos Tàcti cos 35%

Per tant, en aques ta eta pa ens cen tra rem

en dos punts:

n De sen vo lu par mi nu cio sa ment la con -

di ció fí si ca i la tàcti ca in di vi dual del

por ter.

n Bus car hàbits per ma nents en la pràcti -

ca de la po si ció es pe cí fi ca del por ter de

fut bol, a tra vés d’allò que ha as si mi lat

en l’etapa an te rior i allò que ha con ti -

nuat en aques ta.

Aquests ob jec tius di fe rei xen poc dels co -

men tats en l’etapa an te rior d’iniciació, ex -

cep te en al gu nes ma ti sa cions i en els ni -

vells ma jors d’exigència.

Nivell 4:

Eta pa de per fec cio na ment

(15-16 anys, Ca det)

En aques ta eta pa prèvia a la d’Alt Ren di -

ment, ha d’existir una se lec ció per con for -

mar els va lors fut bo lís tics del por ter d’a -

cord amb:

n Ren di ment de qua li tats fí si ques de ter -

mi na des.

n Ni vell as so lit pel que fa a l’adquisició

tàcti ca, tècni ca i es tratè gi ca.

n Tam bé, va lors per so nals molt va luo -

sos, com ara: com por ta ment, in terès

pels en tre na ments, grau de vo lun ta -

rie tat, re la cions so cials i in te gra ció en

el grup.

Així i tot, es pot des ta car que aques ta eta -

pa con ti nua sent d’una pre pa ra ció ge ne ral 

o de múl ti ples fa ce tes, so bre tot en l’en -

trenament del con di cio na ment fí sic del

por ter.

Objec tius i con tin guts

d’aquesta eta pa

n Con di cio na ment físic 40%

n Con tin guts Tècnics 40%

n Con tin guts Tàctics 20%

Com po dem veu re a la tau la de per cen tat -

ges d’entrenament, en aques ta eta pa co -

men ça a ser fo na men tal el de sen vo lu pa -

ment dels as pec tes tècnics del por ter, ja

que és en aques tes edats quan es co men -

ça a con for mar el pa tró mo tor que serà el

de fi ni tiu al llarg de la vida del por ter de

fut bol.

Per tant, en trem en la fase de per fec cio na -

ment dels as pec tes tècnics del por ter, que 

es fo na men ta ran so bre la base tàcti ca as -

so li da en eta pes an te riors.

Aca ba rem de po lir la ca pa ci tat tàcti ca in -

di vi dual del por ter que, en ca ra que en un

per cen tat ge molt més pe tit, tam bé va im -

plí ci ta en aques ta eta pa.

Pel que fa al con di cio na ment fí sic, ve geu

l’apartat “Entre na ment de les qua li tats fí -

si ques del por ter”.

Nivell 5:

Eta pa d’alt ren di ment

(17 Anys o més, Ju ve nil i Ama teur)

Aques ta és l’etapa en què hem de co men -

çar a ob te nir els re sul tats es pe rats en la

for ma ció del por ter. S’ha de no tar el tre -

ball rea lit zat du rant els anys an te riors, so -

bre tot pel que fa al ni vell tàctic i tècnic ad -

qui rit.

Així i tot, en aques ta eta pa, el tre ball

tècnic a de sen vo lu par tindrà mol ta im -

portància, ja que el por ter tindrà to tes les

qua li tats fí si ques i ca pa ci tats tàcti ques

ne cess àries per rea lit zar co rrec ta ment i

amb eficà cia els gests tècnics es pe cí fics

del por ter de fut bol.

En aques ta eta pa la com pe ti ció té un

gran va lor, ja que, evi dent ment, és la que 

re flec tirà si els re sul tats ob tin guts són els 

es pe rats o no. Com més par tits ju gui el

por ter, més pos si bi li tats tindrà d’ajustar

el seu ve ri ta ble ni vell amb els re sul tats

ob tin guts.

Con si de ra cions psi co so cials

En aques tes edats es ma ni fes ta en el por -

ter un de sig d’afirmar-se i de te nir les se -

ves pròpies ex pe rièn cies. Es mos tra to le -

rant, con si de rat i ana lí tic.

Aques ta és l’edat on es con for men els

grans ideals i es tria el mo del es por tiu a

se guir. Con ti nua te nint in terès pels es -

ports, els clubs i la vida so cial, i so bre tot,

té lloc la seva con for ma ció com a es por tis -

ta amb vis ta a la com pe ti ció.

Objec tius i con tin guts

d’aquesta eta pa

n Con di cio na ment físic 30%

n Con tin guts Tècnics 45%

n Con tin guts Tàctics 25%

Com po dem ob ser var a la tau la de per -

cen tat ges de l’entrenament, el tre ball

tècnic pas sa a ser el gran pro ta go nis ta

d’aquest ni vell 5. Per tant, els en tre na -

ments, els exer ci cis i les si tua cions de

joc dis sen ya des ani ran en ca mi na des

cap al per fec cio na ment del gest tècnic

es pe cí fic del por ter.

La di ferè ncia en l’entrenament tàctic res -

pec te a ni vells an te riors con sis teix en el

fet que ara pas sa a un pri mer pla el tre ball

tàctic gru pal i col·lec tiu, on el por ter in te -

rac tua amb la res ta de ju ga dors del seu

equip per re duir i eli mi nar l’acció ofen si va

de l’equip ad ver sa ri.

Això com por ta la crea ció d’un sis te ma

tàctic de fen siu que afa vo rei xi les ca pa ci -

tats de fen si ves de l’equip de fen sor i dis mi -

nuei xi les ca pa ci tats ofen si ves de l’equip

ata cant.

Pel que fa al con di cio na ment fí sic, es va

pas sant pro gres si va ment d’una pre pa ra -

ció ge ne ral o de múl ti ples fa ce tes vers ob -

jec tius i for mes de tre ball més es pe cí fi -

ques.

Enca ra que a tots els ni vells s’han tre ba -

llat d’una for ma in te gra da els di ver sos

con tin guts mit jan çant exer ci cis i situa -

cions de joc tec ni cotà cti ques, en aques ta

eta pa s’ha de tre ba llar més in ten sa -

ment la pre pa ra ció tècni ca i tàcti ca, so -

bre tot aque lles qua li tats fí si ques que

més di rec ta ment in flui ran en el ren di -

ment: for ça, ve lo ci tat i, en me nor me su -

ra la re sistència (ve geu apar tat se -

güent).
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Entrenament
de les qualitats físiques
del porter
A con ti nua ció es rea lit zarà la des crip ció

de ta lla da de la fei na que pro po so per

pla ni fi car i de sen vo lu par el tre ball fí sic

que ha de rea lit zar un por ter al llarg del

seu pro cés evo lu tiu, des de l’etapa de

ben ja mí de no es pe cia lit za ció fins a

l’etapa sènior d’alt ren di ment (Ma dir,

2000). Te nint en comp te el ven tall

d’edats amb què es tre ba lla (des dels

9 anys en en da vant) es fa molt neces -

sària la in di vi dua lit za ció de la càrre ga

de tre ball.

Pla ni fi ca ció

de l’entrenament

To tes les ca pa ci tats fí si ques que en tre -

na rem han de te nir en comp te el joc i,

per això, aquest en fo ca ment fi siolò gic

teò ric es ba sarà en el de sen vo lu pa ment

de les ca pa ci tats es men ta des, en fun ció 

d’una edat cro nolò gi ca, in te grat en el

de sen vo lu pa ment tècnic i tàctic. Tan -

ma teix, cal te nir en comp te que no

s’han de fo ca lit zar ex ces si va ment les

qua li tats fí si ques, ja que es tu dis rea lit -

zats amb equips es can di naus mos tren

que la rea lit za ció d’un en tre na ment fí -

sic molt acu rat en aques tes edats no

afa vo reix el pro grés de les qua li tats fí si -

ques del fut bo lis ta si es com pa ren amb

al tres que no el rea lit zen. Mal grat tot,

cal pa rar comp te en la in ter pre ta ció

d’aquestes da des, per què les ca rac te -

rís ti ques dels fut bo lis tes nòrdics són

molt di fe rents de les dels nos tres. Per

tant, aquest tre ball aju darà a com pro -

var si la hipò te si an te rior és vàli da en

els nos tres por ters.

Al llarg de les eta pes in fan til-ca det-ju ve -

nil, s’organitzarà l’entrenament de ma ne -

ra que (d’acord amb Mar tín Ace ro, 1994,

Jor na des Pre mun dial’94) es ga ran tei xi el

de sen vo lu pa ment de les exigè ncies del

fut bol mo dern.

A més a més del tre ball de po ten cia ció i

de sen vo lu pa ment de les ha bi li tats es pe cí -

fi ques, es tindrà en comp te la ran do mit za -

ció dels es tí muls, tal com s’indiquen a la

tau la 2:

L’entrenament

de la for ça del por ter

Ge ne ra li tats del tre ball

de for ça

La rea lit za ció d’un pro gra ma d’entre -

nament de for ça en la prea do lescència ne -

ces si ta el co nei xe ment d’un se guit de ge -

ne ra li tats. A con ti nua ció es de ta llen els

as pec tes que han de ser con si de rats

abans d’iniciar qual se vol pro gra ma ció de

l’entrenament de la for ça mus cu lar.

Aques tes da des han es tat pre ses de Wil -

mo re i Cos till (1994).

n Rea lit za ció d’una vi si ta d’aptitud fí si ca

(re co ma no la lec tu ra de “El de sa rro llo

de las cua li da des fí si cas del por te ro”

[Ra mon Ma dir, 2000]).

n El nen ha de te nir prou ma du re sa per

ac cep tar l’entrenador i les se ves ins -

truc cions.

n L’entrenador ha de su per vi sar el pro gra -

ma i ser cons cient dels pro ble mes es pe -

cí fics d’aquestes edats.

n El tre ball de for ça ha de for mar part

d’un pro gra ma d’entrenament dis sen yat 

per de sen vo lu par les ha bi li tats mo to res

i la for ma fí si ca.

n L’entrenament de la for ça ha de ser pre -

ce dit per un es cal fa ment i ha de fi na lit -

zar amb un “de ses cal fa ment”.

n Cal in sis tir so bre les ac cions dinà mi -

ques concèntri ques.

n Tots els exer ci cis han de rea lit zar-se al

llarg de tot el rang de mo vi ment.

n No s’ha de bus car la com pe ti ció en el

tre ball de for ça.

n Mai no s’ha d’arribar a pe sos màxims.

Ru ti nes en l’entrenament

de la for ça mus cu lar

Es re co ma na un en tre na ment de 2 a

3 cops per set ma na amb ses sions de 20

a 30 mi nuts de du ra da.

No s’han de po sar càrre gues fins que el

nen exe cu ti co rrec ta ment un exer ci ci.

Des prés, es po den rea lit zar de 6 a 15 re -

pe ti cions per sèrie fins a un to tal de

3 sèries per exer ci ci.

Els in cre ments de càrre ga es po den fer en -

tre 0,5 i 2 quan el nen és ca paç d’executar 

15 re pe ti cions co rrec ta ment.

Cro no lo gia de l’entrenament

de la for ça

Per or ga nit zar el tre ball de for ça tot al llarg 

de les di fe rents edats en el pro cés evo lu tiu 

del por ter, s’utilitzarà la pro pos ta rea lit za -

da per Krae mer i Fleck (1992) ci ta da per

Wil mo re i Cos till (1994), que he mo di fi -

cat lleu ge ra ment. (Tau la 3)

En el supò sit que un fut bo lis ta ini ciï un

pro gra ma d’entrenament sen se ex pe -

rièn cia prèvia, ha de co men çar-se en un

es ta di pre vi per tal d’adquirir l’expe -

riència ne cess ària per pas sar, en fun -

ció de la seva adap ta ció, apre nen tat ge,

ha bi li tat, i càrre ga d’entrenament, al ni -

vell que li co rres pon gui per edat o ca te -

go ria.

L’entrenament de ve lo ci tat

del por ter

En l’esport que ens ocu pa, un dels as -

pec tes fí sics més re lle vants és la ve lo ci -

tat ací cli ca, és a dir, la rea lit za ció de
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ORDRE ESTÍMUL OBJECTIU

1 Fle xi bi li tat i mo bi li tat ar ti cu lar Mi llo ra de les ac cions tècni ques

2 Força Mi llo ra de les ac cions en ve lo ci tat

3 Re sis tèn cia So vin te jar la ve lo ci tat, dis mi nuint la in -

ten si tat amb mol tes re pe ti cions, tot mi -

llo rant així el nom bre i la qua li tat de les

ac cions (menys fa ti ga)

Taula 2.



mo vi ments di fe rents en ca de nats i de -

sen vo lu pats amb la màxi ma ra pi de sa.

Tal com sug ge rei xen Ge risch i Strauss,

ci tats per Man so i col. (1996), l’ob -

jectiu fi nal de l’entrenament de la ve lo -

ci tat en el fut bol és el de sen vo lu pa ment 

d’una ve lo ci tat de mo vi ment de des -

plaçament màxi ma (cur sa màxi ma amb

pi lo ta o sen se) i la seva re la ció amb la

màxi ma ve lo ci tat ges tual (pas sar la pi -

lo ta, re co llir-la, re ga te jar, xu tar, etc.)

per aug men tar la ca pa ci tat de ren di -

ment en la com pe ti ció. En aquests ca -

sos, la ve lo ci tat es tro barà molt re la cio -

na da amb el crei xe ment de la for ça, la

re sistència, la tècni ca i la pre sa de de ci -

sió. En aquests es ports ací clics, la ca -

pa ci tat de coor di na ció és una de les res -

pon sa bles del ren di ment. Quan par lem

de ve lo ci tat en el fut bol, hem de te nir en 

comp te dos con di cio nants: d’una ban -

da, la ve lo ci tat del fut bo lis ta i, d’altra

ban da, la ve lo ci tat idò nia del joc en re -

la ció amb el de sen vo lu pa ment tàctic de 

l’acció, és a dir, la ve lo ci tat de l’equip.

Ge ne ra li tats de l’entrenament

de la ve lo ci tat del por ter

Fo na men tal ment, l’entrenament de ve lo -

ci tat del por ter re que reix la rea lit za ció

d’accions ha bi tuals del joc amb in ten si tat

ele va da, de cur ta du ra da, sen se uti lit za ció 

de càrre gues su ple ment àries, sen se re cu -

pe ra ció com ple ta en tre re pe ti cions. El vo -

lum s’adaptarà a la se qüèn cia ha bi tual de

les ac cions en tre na bles en el joc, tot pro -

cu rant d’utilitzar ac cions iguals o sem -

blants a les de la com pe ti ció, pel que fa a

es pai i a ju ga dors im pli cats.

Te nint en comp te la pro pos ta de Poel i

Eisfeld (ci tat per Man so i col., 1996) l’en -

t renament de la ve lo ci tat apli ca da al fut bol

ha de fer-se en qua tre ni vells di fe rents:

1. Entre na ment de coor di na ció ge ne ral

mit jan çant l’entrenament de la cur sa.

2. Entre na ment de l’acceleració i de la

reac ció.

3. Entre na ment de la ve lo ci tat en si tua -

cions es pe cí fi ques del fut bol amb pi -

lo ta.

4. Entre na ment de la for ça.

A tot ple gat cal dria afe gir-hi el tre ball de

re sistència a la ve lo ci tat i de re sistència

ge ne ral, que són bàsi ques en el re tard de

l’aparició de la fa ti ga i que per me tran

d’augmentar la càrre ga de tre ball.

Ca rac te rís ti ques de l’entrenament

de la ve lo ci tat del por ter

En el cas es pe cí fic del tre ball del por ter,

les ac cions de ve lo ci tat amb la pi lo ta als

peus són menys re lle vants que no pas en

els ju ga dors de camp i se ran menys es ti -

mu la des. (Tau la 4)

Cro no lo gia de l’entrenament

de ve lo ci tat

En re la ció al mo ment en què hem d’in -

troduir els di fe rents es tí muls que afa vo rei -

xin l’entrenament de la ve lo ci tat, Gros ser i 

Na va rro, ci tat per Man so i col. (1996) fan

unes pro pos tes que han es tat in clo ses i

mo di fi ca des a la tau la 5.

Hem de te nir en comp te que al guns as pec -

tes de la ve lo ci tat han de ser es ti mu lats des

de l’inici. Aspec tes com ara la fre qüèn cia de 

mo vi ment o el temps de reac ció, que es tro -

ben molt lli gats a la ma du ra ció del sis te ma

ner viós cen tral, po den ser es ti mu lats des

d’edats molt pri me ren ques. Una al tra cosa

és quan ens re fe rim als as pec tes de la ve lo -

ci tat que de pe nen de la for ça. En aquest úl -

tim cas, tin drem en comp te el de sen vo lu pa -

ment del fut bo lis ta, atès que en tre els 12 i

els 16 anys es pro duei xen un se guit de can -

vis evo lu tius fí sics, lli gats a va ria cions hor -

mo nals, que in ci di ran en el crei xe ment

mus cu lar, en la for ça i en la ve lo ci tat.

Tam bé hem de te nir en comp te que un en -

tre na ment sis temà tic de nens d’11 anys

du rant 6 me sos pro vo ca un con si de ra ble

aug ment de l’activitat d’enzims glu co lí tics 

(Eriks son i col., 1973; ci tat per La cour,

1992) amb un con si de ra ble aug ment de

la con cen tra ció mus cu lar i san guí nia de

lac tat des prés d’un exer ci ci màxim. Això

ens in di ca que l’adaptació al tre ball de ve -

lo ci tat (anaerò bic) no depèn ex clu si va -

ment de la tes tos te ro na.

L’entrenament de la re sistència

del por ter

Te nint en comp te que la re sistència no

serà una qua li tat fí si ca es pe cí fi ca del por -
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EDAT CATEGORIA CONTINGUT

9 a 10 Benjamí Intro duir el nen en els exer ci cis bàsics sen se càrre ga;

ex pli car-los el con cep te d’una ses sió d’entrenament;

en sen yar-los la tècni ca dels exer ci cis; tre ba llar amb

exer ci cis en què in ter vé el seu pro pi cos o el del com -

pany; vo lum baix.

11 a 12 Aleví Aug men tar pro gres si va ment el nom bre d’exercicis; prac -

ti car la tècni ca dels exer ci cis; aug ment pro gres siu de la

càrre ga i del vo lum; exe cu tar exer ci cis sen zills; rea lit zar

un con trol de l’assimilació de la càrre ga.

13 a 14 Infantil Ensen yar tots els exer ci cis bàsics de for ça; in cre men tar

la càrre ga; in tro duc ció de nous exer ci cis, més com ple -

xos, amb poca càrre ga o sen se.

15 a 16 Cadet Pro gres sar cap a un pro gra ma d’exercicis més avan çat;

afe gir as pec tes es pe cí fics del fut bol i del por ter; in sis tir

en l’execució co rrec ta dels exer ci cis; aug men tar-ne el

vo lum.

17 o

més

Ju ve nil

i Sènior

Un cop ad qui ri da tota l’experiència bàsi ca del tre ball de

for ça, po dem in tro duir aquest noi en un pro gra ma de for -

ça avan çat.

Ta ula 3.



ter de fut bol, i que allò que ens im por ta és

l’adaptació a la rea lit za ció d’un nom bre

ele vat d’accions anaerò bi ques, pen sem

que no cal rea lit zar un tre ball es pe cí fic

d’endurança. La ma tei xa adap ta ció a la

re pe ti ció de les ac cions ens do narà es tí -

mul su fi cient per de sen vo lu par el me ta bo -

lis me aerò bic del por ter.

En el supò sit que, quan rea lit zem les pro -

ves de la bo ra to ri que ens per me tin de de -

fi nir l’adaptació aerò bi ca del por ter, veiem 

l’existència d’una man can ça im por tant,

in di ca rem les ru ti nes ne cess àries per què

es mi llo ri l’adaptació.

Conclusions

Fi nal ment, les con clu sions prin ci pals que

po dem ob te nir des prés d’aquesta lec tu ra,

són les se güents:

n El por ter ne ces si ta un tre ball es pe cí fic

tot al llarg de les di fe rents eta pes del

seu de sen vo lu pa ment evo lu tiu.
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ESTÍ MUL ACCIÓ CONTINGUT

VELOCITAT

ARRENCADA Ini ci d’un des pla ça ment des de la po si ció est àti ca. Esprint màxim (10 - 5m).

CONDUCCIÓ DE LA PILOTA Con duc ció de pi lo ta a màxi ma ve lo ci tat da vant d’un con tra ri o de for ma in di vi dual.

PRESA DE DECISIÓ S’inclouen res pos tes ràpi des i efi ca ces da vant de si tua cions im pro vi sa des (sor ti des).

CANVI DE RITME

I DE DIRECCIÓ

Accions de màxi ma in ten si tat on in cloem can vis de rit me i de di rec ció.

VIGILÀNCIA DE L’OPONENT En les ac cions te nim en comp te els mo vi ments del con tra ri i de la pi lo ta, i rea lit zem

ac cions com ara des pla ça ments la te rals, d’esquena, etc.

FORÇA

GENERAL Rea lit za ció de con di cio na ment mus cu lar de base.

DE COPEJAMENT Aug ment de la in ten si tat del co pe ja ment sen se pèrdua d’eficàcia.

DE SALT Aug men tar la in ten si tat i du ra da del vol sen se per dre eficà cia.

RESISTÈNCIA

GENERAL Esti mu la ció i de sen vo lu pa ment del me ta bo lis me aerò bic per afa vo rir l’augment de

la càrre ga de tre ball i l’aprenentatge.

A LA VELOCITAT Aug men tar la rea lit za ció d’accions par cials del joc sen se per dre in ten si tat.

DE JOC Igual que l’anterior però en si tua cions reals i sen se pèrdua d’eficàcia.

Taula 4.

EDAT CATEGORIA TIPUS D’ENTRENAMENT

9 a 10 Benjamí Estí mul de la ve lo ci tat de reac ció i fre qüen cial.

Estí mul de la ve lo ci tat de mo vi ment.

11 a 12 Aleví Estí mul de la ve lo ci tat (ací cli ca) es pe cí fi ca del ju ga dor en

gests tècnics.

Ini ci de l’estímul de la ve lo ci tat de l’equip.

13 a 14 Infantil Estí mul de la ve lo ci tat del joc en fun ció de di fe rents de -

sen vo lu pa ments tàctics de l’acció (ve lo ci tat de l’e -

quip).

Ini ci de l’estímul de la màxi ma ve lo ci tat de cur sa.

15 a 16 Cadet Ini ci del tre ball de for ça-ve lo ci tat amb càrre gues mit ja -

nes.

En fun ció de la to lerà ncia, tre ball de for ça-ve lo ci tat amb 

càrre gues su pe riors.

De sen vo lu pa ment de la ve lo ci tat de l’equip.

Estí mul de la re sistència a la ve lo ci tat màxi ma.

17 o más Ju ve nil

i Sènior

Aug ment de la ve lo ci tat de base, de la for ça-ve lo ci tat i de

la re sistència a la ve lo ci tat màxi ma.
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n Aquest tre ball es pe cí fic ha de ser pro -

gra mat de for ma adient, i ha de ser por -

tat a ter me sen se pres ses i ín te gra ment, 

per tal d’assegurar una co rrec ta for ma -

ció in te gral del por ter de fut bol.

n Per acon se guir-ho uti lit za rem una me -

to do lo gia glo bal i in te gra do ra de les di -

fe rents ca pa ci tats del joc: tècni ca, tàcti -

ca i con di cio nal.

n A cada eta pa o ni vell s’utilitzarà una pro -

gres sió d’activitats glo bals que ani ran

des d’allò que és més sim ple a allò que

és més com plex, i s’hauran d’haver ad -

qui rit co nei xe ments i ha bi li tats pròpies

d’aquesta eta pa abans de pas sar a la se -

güent.

n A les eta pes ini cials te nen mol ta im -

portància els as pec tes tàctics in di vi -

duals i con di cio nals, que ser vi ran de

base per al per fec cio na ment tècnic pos -

te rior, un cop que el por ter ja s’hagi de -

sen vo lu pat fí si ca ment.

n Els per cen tat ges d’aspectes fí sics,

tècnics i tàctics mos trats en ca das cu na

de les eta pes o ni vells no fan re ferè ncia

al vo lum d’entrenament que hem de de -

sen vo lu par  en cada ses sió, sinó a la im -

portància que hem de do nar a cada un

d’aquests tres as pec tes en el glo bal dels 

en tre na ments de cada eta pa.

n En de fi ni ti va, l’objectiu que per se guim

amb tot això és pas sar d’un joc ins tin tiu 

del por ter, ba sat prin ci pal ment en reac -

cions, a un joc in ten cio nal ba sat en

l’anticipació.
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L’anticipació de fen si va en els es ports
d’equip: Un es tu di de la im portància
ator ga da a les se ves va ria bles

Resum
L’estudi que pre sen tem va pre ten dre

d’identificar les prin ci pals va ria bles que in -

ci dei xen so bre l’èxit en l’anticipació de fen -

si va i rea lit zar una je rar quit za ció del seu ni -

vell d’importància a par tir de les opi nions

dels ma tei xos prac ti cants de l’esport.

L’estudi es va rea lit zar amb una mos tra de

181 es tu diants d’Educació Se cund ària i

Uni ver si tat, tots ells amb ex pe rièn cia es -

por ti va ex traes co lar, d’edats com pre ses

en tre els 16 i els 20 anys, als quals se’ls va 

ad mi nis trar un qües tio na ri de 10 ítems

em mar cats en 6 ca te go ries de va ria bles:

les ca rac te rís ti ques de l’estímul, el con trol

per cep tiu mo tor, la con di ció fí si ca, la tàcti -

ca, la tècni ca i l’autoconfiança. Els sub jec -

tes ha vien d’ordenar-los d’acord amb la

im portància que els do na ven per acon se -

guir l’èxit en l’anticipació de fen si va. Els re -

sul tats van in di car que les va ria bles mi llor

con si de ra des van ser en pri mer lloc la

tàcti ca, se gui da pel con trol per cep tiu mo -

tor i l’autoconfiança. En ge ne ral, les va ria -

bles de na tu ra le sa in ter na de carà cter mo -

di fi ca ble i per tant en tre na bles (tàcti ca,

con trol per cep tiu mo tor, au to con fian ça i

tècni ca), es van con si de rar prio rità ries res -

pec te a les va ria bles poc o gens en tre na -

bles, com ara les ex ter nes (ca rac te rís ti ques 

de l’estímul) o les in ter nes poc mo di fi ca -

bles (ve lo ci tat).

Introducció

La prin ci pal preo cu pa ció de l’entre nament

es por tiu re si deix en la re cer ca de la mi llo ra

del ren di ment. Tan ma teix, prèvia ment al

tre ball pràctic rea lit zat pels en tre na dors

du rant l’entrenament i la com pe ti ció re sul -

ta ne ces sa ri iden ti fi car les ac cions que

com po nen aquest ren di ment. Cal, igual -

ment, iden ti fi car les va ria bles que in fluei -

xen so bre aques tes i ana lit zar-ne les pos si -

bi li tats de mi llo ra. D’acord amb aques ta

anà li si, els en tre na dors pro po sa ran es -

tratè gies d’entrena ment per ele var les que

si guin mo di fi ca bles i re lle vants per a

l’augment del ren di ment.

El tre ball que pre sen tem se cen tra en una

ac ció que de ter mi na el ren di ment en els

es ports d’equip, l’anticipació, que de fi nim 

com l’habilitat que per met de rea lit zar un

mo vi ment d’interposició en la tra ject òria
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Edu ca ció fí si ca i e spor ts

Pa rau les clau
an ti ci pa ció coin ci dent, an ti ci pa ció es por ti va, es port,
pràcti ca es por ti va

§ JOSÉ FRANCISCO GUZMÁN

Pro fes sor aju dant del De par ta ment d’Educació Fí si ca i Esports.
Fa cul tat de Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i l’Esport.
Uni ver si tat de Va lèn cia

§ ÁNGEL GARCÍA FERRIOL

Pro fes sor ti tu lar del De par ta ment d’Educació Fí si ca i Esports.
Fa cul tat de Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i l’Esport.
Uni ver si tat de Va lèn cia

Abstract
This study tried to iden tify the main

va ria tions that in fluen ce suc cess in de fen si ve 

an ti ci pa tion ad rea li ze a hie rarchy of its le vel

of im por tan ce, be gin ning with the opi nions of 

the pla yers them sel ves. 

The study was carried out with a sample of

181 High School and University students, all 

with sports experience outside school and

university, aged between 16 and 20, to

whom we gave a questionnaire of 10 items

in 6 different categories: the characteristics

of stimulus, perceptive motor control,

physical condition, tactics, techniques and

self-confidence. The students had to put

them in order according to the importance

they gave to have success in defensive

anticipation. The results showed that the

variations considered most important were,

in first place, tactics followed by perceptive

motor control and self control. In general,

the variations of an internal nature of

changeable character and, therefore,

trainable (tactics, perceptive motor control,

self confidence and technique) were

considered more important with respect to

the little or no-at-all trainable variations,

such as the external (characteristics of

stimulus) or the little changeable internal

ones (speed)

Key words
coincidence anticipation, motor anticipation,

sport, physical activity



de l’oponent o del mòbil, te nint en con si de -

ra ció la si tua ció del joc, les pròpies ca pa ci -

tats i les de l’oponent, així com les in ten -

cions tec ni cotà cti ques as sig na des d’acord

amb el sis te ma de joc del pro pi equip.

Aques ta ha bi li tat està cons ti tuï da per

l’anticipació ofen si va i l’anticipació de fen -

si va.

En con cret, pre te nem d’identificar les prin -

ci pals va ria bles que po den in ci dir so bre

l’èxit en l’anticipació de fen si va i in ten tar

una je rar quit za ció del seu ni vell d’impor -

tància a par tir de les opi nions dels ma tei xos

es por tis tes. En la me su ra en què una va ria -

ble si gui con si de ra da com a més re lle vant i

si gui més fàcil ment mi llo ra ble mit jan çant la 

pràcti ca, més gran en serà l’aplicabilitat a

l’entrenament i el seu po ten cial per és ser

mi llo ra da a tra vés d’aquest.

Les variables de l’anticipació
defensiva

Qual se vol mo vi ment d’anticipació a un

mòbil re que reix una ha bi li tat per cep ti vo -

mo triu que a la li te ra tu ra s’ha de fi nit com a 

an ti ci pa ció coin ci dent (coin ci den ce an ti ci -

pa tion) o in ter cep ció (in ter cep tion), de fi -

nida com la ca pa ci tat per rea lit zar un mo -

vi ment ajus tat a un ob jec te en mo vi ment, i

això per met ac cions com ara aga far o es -

qui var una pi lo ta o un ad ver sa ri.

En la nos tra re vi sió dels es tu dis rea lit zats 

so bre “coin ci den ce an ti ci pa tion” i “in ter -

cep tion”, em prant les ba ses de da des

PsycINFO i Sport Dis cus, vam tro bar dues

grans orien ta cions. D’una ban da, di fe rents

tre balls s’han cen trat en les va ria bles

exter nes al sub jec te que in ci dei xen so bre

aques ta ha bi li tat, men tre que d’altres

s’han en fo cat cap a les va ria bles in ter nes.

Res pec te a les va ria bles ex ter nes, els es -

tu dis han ana lit zat: les ca rac te rís ti ques de 

l’entorn que en vol ta els es tí muls, les ca -

rac te rís ti ques dels es tí muls, les ca rac te -

rís ti ques del mo vi ment a rea lit zar i el co -

nei xe ment de re sul tats.

De les ca rac te rís ti ques de l’entorn la prin -

ci pal va ria ble ana lit za da ha es tat la tex tu -

ra del fons (Le noir i cols., 1999a; Mon tag -

ne i Lau rent, 1994; Ro sen gren, Pick i Von 

Hofs ten, 1988; Sa vels bergh, 1990; Sa -

vels bergh i Whi ting, 1988; Van der

Kamp, Sa vels bergh i Smeets, 1997).

Pel que fa a l’estudi de les ca rac te rís ti ques 

de l’estímul els di fe rents tre balls han ana -

lit zat els sen yals pre vis a aquest (Oli vier,

Ri poll i Au di fren, 1997), la ve lo ci tat del

mòbil (Brown, 1983; Fayt i cols., 1997;

Fleury i Bard, 1985; Gag non, Bard,

Fleury i Mi chand, 1991 i 1992; Mols tad i

cols., 1994; Ri de nour, 1977), di fe rents

as pec tes de la tra ject òria del mòbil, com

ara di rec ció, al tu ra i distància al sub jec te

(Bel ka, 1985; Brown, 1983; Du rand i

Bar na, 1987; Issacs, 1990; Ri de nour,

1977), i tam bé la mida de la pi lo ta (Bel -

ka, 1985; Ri de nour, 1977). Fi nal ment,

tam bé s’han ana lit zat les re la cions en tre

sen yals pre vis i es tí mul eli ci ta dor, com

ara la con ti güi tat, ge ne ra li tat, va ria bi li tat,

pro ba bi li tat, com ple xi tat i dis tri bu ció de la 

pràcti ca (Pro teau i cols., 1989).

De les ca rac te rís ti ques del mo vi ment

d’intercepció s’ha ana lit zat la com ple xi tat

de la tas ca (Fleury i Bard, 1985). En re la -

ció al co nei xe ment de re sul tats, s’ha in ves -

ti gat la seva in fluèn cia en l’aprenentatge de 

l’anticipació (Jen sen, Pi ca do i Mo renz,

1981; Ma gill i cols., 1991; Van Loon,

Bue kers, Hel sen i Ma gill, 1998).

Res pec te a la in ves ti ga ció de les va ria bles

in ter nes, els es tu dis s’han cen trat en va -

ria bles per so nals, neu ro fi siolò gi ques, per -

cep ti vo mo trius i cog ni ti ves.

Les va ria bles per so nals es tu dia des han

es tat el sexe (D.E., Bel ka; 1985; Brady,

1993; Kuhl man i Bei tel, 1992; Meeuw -

sen, Goo de i Gog gin, 1995; Pe ters,

1997), l’edat (Bel ka, D.E., 1985; Du rand 

i Bar na, 1987; Hay wood, Green wald i Le -

wis, 1981; Issacs, 1983; Kuhl man i Bei -

tel, 1992; Meeuvw sen, Goo de i Gog gin,

1997; Oli vier, Ri poll i Au di fren, 1997),

l’experiència es por ti va (Brady, 1993;

Dun ham, 1989; Kuhl man i Bei tel, 1992;

Mill sla gle, 2000; Meeuw sen, Goo de i

Gog gin, 1995; Ri poll i La ti ri, 1997), el ni -

vell es por tiu (Blun dell, 1983) i la pràcti ca 

en l’activitat (Del Rey, 1982 i 1989; Gag -

non, Bard, Fleury i Mi chand, 1992; Hay -

wood, 1983).

Els es tu dis neu ro fi siolò gics han in ves ti gat

la fa ti ga me tabò li ca (Fleury i Bard, 1987 i 

1990), la fre qüèn cia car día ca, la fre qüèn -

cia res pi ratò ria i el fun cio na ment del sis te -

ma ner viós autò nom (Co llet i cols.,

1994).

Les va ria bles per cep ti vo mo trius més re lle -

vants es tu dia des han es tat el con trol vi -

sual (Coe llo, De lay, Nou gier i Orlia guet,

2000; Hay wood, 1984; Mill sla gle, 2000;

Van-Donkelaar i Lee, 1994), els pro ces -

sos per cep tius (Tre si lian, 1994) i l’estil

per cep tiu (Pi ca do, 1981).

Fi nal ment, els prin ci pals as pec tes cog ni -

tius es tu diats han es tat les es tratè gies

cog ni ti ves en l’anticipació, com ara la de

l’angle d’aproximació cons tant i les de re -

cer ca d’estímuls re lle vants (Fayt i cols.

1997; Le noir i cols., 1999b; Sar many i

Sla de ko va, 1990), l’estil cog ni tiu (I. Sar -

many, 1993), la memò ria (Del Rey, 1982 

i 1989) i l’autoimatge (Va nek, 1993).

De tots aques tes in ves ti ga cions res pec te a 

l’anticipació coin ci dent o in ter cep ció ex -

traiem el mo del de va ria bles que ex po sem 

a la fi gu ra 1.

En les si tua cions es por ti ves, glo bals i

com ple xes, en te nem que l’habilitat per

an ti ci par-se es tro ba con di cio na da per al -

tres as pec tes in terns, psi colò gics i per cep -

ti vo mo tors al ho ra: la tècni ca i la tàcti ca

del joc es por tiu. Con si de rem la tècni ca

com el co nei xe ment i el do mi ni de com

rea lit zar l’acció mo triu ne cess ària per a

l’anticipació i la tàcti ca com el co nei xe -

ment i el do mi ni de quan, on, per què i

per a què rea lit zar-la.

En aquest es tu di pre te nem d’analitzar la

va lo ra ció feta per jo ves amb ex pe rièn cia

es por ti va ex traes co lar de les va ria bles

més re lle vants, se gons el nos tre pa rer, en

l’anticipació es por ti va, in cloent-hi les de

l’anticipació coin ci dent al cos tat de la

tècni ca i la tàcti ca es por ti ves. Aques tes

va ria bles apa rei xen al mo del que es re pre -

sen ta a la fi gu ra 2.

Metodologia

Mos tra

L’estudi es va rea lit zar amb una mos tra de 

181 es tu diants d’Educació Se cund ària i

Uni ver si tat, d’edats com pre ses en tre els

16 i els 20 anys, amb ex pe rièn cia es por ti -

va ex traes co lar.

Instru ment de me su ra

Se’ls va ad mi nis trar un qües tio na ri en el

qual ha vien d’indicar sexe i edat. Tam bé
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se’ls de ma na va que hi in di ques sin la seva

ex pe rièn cia es por ti va, i se’ls pre gun ta va

so bre els es ports prac ti cats.

Tot se guit res po nien un qües tio na ri com -

post per 10 ítems, els quals ha vien d’or -

denar d’acord amb la seva impor tància,

des del més im por tant (1) fins al menys

im por tant (10). Aquests ítems s’exposen

a con ti nua ció:

 1. La ve lo ci tat i la tra ject òria de la pi lo -

ta/ata cant han d’estar a l’abast de les 

pos si bi li tats del de fen sor.

 2. El de fen sor ha de rea lit zar un càlcul

ade quat de com és la tra ject òria i la

ve lo ci tat de l’oponent/pi lo ta.

 3. El de fen sor ha de rea lit zar co rrec ta -

ment el mo vi ment tècnic de la in ter -

cep ció.

 4. El de fen sor ha d’estar co rrec ta ment

col·lo cat en re la ció amb la pi lo ta i

amb els ad ver sa ris.

 5. El de fen sor ha d’executar la in ter cep -

ció en el lloc i el mo ment opor tuns.

 6. El de fen sor ha d’intuir la pas sa da o el 

des pla ça ment del de fen sor, en fun ció 

de la si tua ció de joc.

 7. El de fen sor ha de te nir con fian ça en

les se ves pos si bi li tats per fer l’antici -

pació amb èxit.

 8. El de fen sor ha de ser molt ràpid.

 9. El de fen sor ha de coor di nar molt bé

tots els mo vi ments.

10. Les con di cions de vi si bi li tat del

mòbil i de l’adversari han de ser ade -

qua des.

Ca das cun s’emmarcava en una de les di fe -

rents ca te go ries de va ria bles con si de ra des

en el nos tre mo del de l’anticipació de fen si -

va: Ca rac te rís ti ques de l’estímul (ítems 1 i

10), con trol per cep ti vo mo triu (ítems 2, 9),

con di ció fí si ca (ítem 8), tècni ca (ítem 3),

tàcti ca (ítems 4, 5, 6) i au to con fian ça

(ítem 7).

Anàlisi dels resultats

Anàli si dels re sul tats des crip tius

Les pun tua cions in di ca des als di fe rents

ítems es van in ver tir, per què el més va lo -

rat tin gués una pun tua ció de 10 i el

menys va lo rat d’1. Els re sul tats s’indi quen 

a la tau la 1.
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•

•
•
•

•
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•
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Anticipació coincident i interceptació

Textura del fons

Senyals prèvies a l’estímul
Velocitat, direcció, alçada
i grandària de l’estímul
Relacions entre senyals
prèvies i estímul

Complexitat

•
•

•

Sexe i Edat
Experiència i nivell
esportiva
Pràctica

•
•
•

Cansament
Freqüència cardiaca
Freqüència respiratòria

Control visual
Estil perceptiu
Processos perceptius

Estratègies cognitives
Estil cognitiu
Memòria
Autoimatge

De l’entorn

Variables Externes

Dels estímuls

De la tasca
a realitzar

Coneixement
de resultats

Personals

Neurofisiològiques

Perceptivo
motrius

Psicològiques

Variables Internes

Fi gu ra 1.

Esque ma de les va ria bles de l’an ti ci pa ció coin ci den t i in ter cep ta ció.

Anticipació esportiva

AutoconfiançaTècnica Tàctica

Control perceptivomotriuCaracterístiques dels estímuls Condició física

Fi gu ra 2.

Va ria bles de l’an ti ci pa ció e spor ti va ana li tza des.

Ítems Va ria ble N Mínim Màxim Mitja Desv. típ.

Ítem 4 Tàctica 181 1,00 10,00 7,3591 2,6475

Ítem 6 Tàc ti ca 181 1,00 10,00 6,9448 2,6452

Ítem 5 Tàc ti ca 181 1,00 10,00 5,9282 2,5605

Ítem 2 Per cep ti vo mo triu 181 1,00 10,00 5,8785 2,7802

Ítem 7 Autoconfiança 181 1,00 10,00 5,7403 3,0375

Ítem 9 Perceptivomotriu 181 1,00 10,00 5,1381 2,5161

Ítem 3 Tècnica 181 1,00 10,00 4,7901 2,3142

Ítem 1 De l’estímul 181 1,00 10,00 4,7293 2,8183

Ítem 10 De l’estímul 181 1,00 10,00 4,3204 2,7360

Ítem 8 Condició fí si ca 181 1,00 10,00 4,2265 2,8458

N Vàlid (segons llis ta) 181

Taula 1.

Descriptius de les puntuacions en cada un dels ítems.



A par tir de les pun tua cions mit ja nes ob -

tin gu des en els di fe rents ítems em mar cats 

en cada una de les va ria bles vam po der

de duir la im portància ator ga da a ca das cu -

na. En pri mer lloc, vam tro bar que la mit -

ja na de l’ítem pit jor va lo rat va ser de

4,226 men tre que la del mi llor va lo rat va

ser de 7,359. L’escassa di ferè ncia en tre

una pun tua ció i l’altra mos tra que, en ge -

ne ral, to tes les va ria bles con si de ra des per

a l’estudi van ser con si de ra des im por tants 

per a l’anticipació i que la ne ces si tat de je -

rar quit zar-les va ser un mitjà útil per de -

ter mi nar-ne les prio rità ries.

Les con si de ra des com a més im por tants

pels pro pis prac ti cants van ser les que

fan re ferè ncia a la tàcti ca, re la cio na des

amb la po si ció (ítem 4, M = 7,359),

l’execució opor tu na de la in ter cep -

ció (ítem 6, M = 6,995) i la vi sió del joc

(ítem 5, M = 5,928).

El bloc de va ria bles se güent en im -

portància va ser el per cep tiu mo triu, re -

la cio nat amb el càlcul ade quat de tra -

ject òries i distàncies (ítem 2, M =

5,878) i amb el con trol del pro pi mo vi -

ment (ítem 9, M = 5,138). L’auto -

confiança va ser va lo ra da de for ma molt

si mi lar a les va ria bles per cep ti vo mo -

trius, (ítem 7, M = 5,740).

Per sota es va si tuar la va lo ra ció de la

tècni ca es por ti va (ítem 3, M = 4,790),

se gui da de les ca rac te rís ti ques dels es tí -

muls, la ve lo ci tat i la tra ject òria (ítem 1,

M = 4,729) i les con di cions de vi si bi li tat

(ítem 10, M = 4,320). La va ria ble con si -

de ra da menys re lle vant es va re fe rir a una

ca pa ci tat fí si ca bàsi ca, la ve lo ci tat (ítem

8, M = 4,226).

Anàli si de les di ferè ncies en fun ció

del sexe i la pràcti ca es por ti va

Vam rea lit zar un Mo del Li neal Ge ne ral, en 

el qual vam con si de rar el sexe i la pràcti ca 

es por ti va com a fac tors in de pen dents i les

pun tua cions en els di fe rents ítems com a

va ria bles de pen dents. Els re sul tats d’a -

questa anà li si no van mos trar diferèn cies

sig ni fi ca ti ves en la pro va dels con trasts

mul ti va riats, però sí, en la pro va dels efec -

tes in ter-subjectes. Aques tes di ferè ncies

s’exposen a les tau les 2 i 3.

Els re sul tats van mos trar di ferè ncies sig ni fi -

ca ti ves en tre els ho mes i les do nes en la im -

portància atri buï da a la ve lo ci tat (ítem 8,

p = 0,040) i a la coor di na ció de mo vi ments 

(ítem 9, p = 0,013). En tots dos ca sos les

do nes van va lo rar aques tes va ria bles per so -

bre dels ho mes.

La pràcti ca es por ti va tam bé va mos trar di -

ferè ncies pel que fa a la im portància ator ga -

da a l’autoconfiança (ítem 7, p = 0,022),

de ma ne ra que aquells que ha vien prac ti cat 

es ports col·lec tius la va lo ra ven per so bre

dels prac ti cants d’esports in di vi duals úni -

cament.

Discussió i conclusions

La tàcti ca es va mos trar com l’aspecte

més va lo rat per a l’èxit en l’anticipació

de fen si va. Les va ria bles tàcti ques, de na -

tu ra le sa cog nos ci ti va, són al ta ment mo -

di fi ca bles a tra vés d’explicacions teò ri -

ques i de pràcti ca de si tua cions de joc

amb feed back de re sul tats. Això ens por -

ta a pen sar que són els con tin guts més

im por tants de l’entrenament amb l’ob -

jectiu d’augmentar la ca pa ci tat d’antici -

pació de fen si va. En aquest as pec te se ran 

prio ri ta ris, des del punt de vis ta pràctic,

els es tu dis des ti nats a de ter mi nar, d’una

ban da, les es tratè gies més útils o efec ti -

ves per a l’aprenentatge tàctic i, d’una al -

tra ban da, els co nei xe ments més im por -
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Factor Ítems Noi Noia Sig.

Sexe Ítem 8 3,954 (0,305) 4,995 (0,399) p = 0,040

Ítem 9 4,750 (0,267) 5,855 (0,349) p = 0,013

Taula 2.

Ítems que mostraren diferències significatives en funció del sexe i la significativitat d’aquestes.

Factor Ítem Esp. individual Esp. col·lec tiu Ambdós Sig.

Pràcti ca Ítem 7 4,308 (0,582) 6,157 (0,392) 6,046 (0,379) p = 0,022

Taula 3.

Ítems que mostraren diferències significatives en funció de la pràctica esportiva i significativitat d’aquestes.

L’èxit en l’anticipació defensiva

Variables externesVariables internes

Modificables/Entrenables Poc Modificables/
Entrenables

D’alta
importància

De mitjana
importància

De poca
importància

La tècnica

Autoconfiança

Control
perceptivomotriu

La tàctica
De poca

importància

La condició física
(velocitat)

De poca
 importància

Característiques
dels estímuls

Figura 3.

Esquema dels resultats de l’estudi.



tants per a cada ti pus d’esport i per a

cada es port en con cret.

D’altres va ria bles con si de ra des com de

gran im portància van ser les per cep ti vo -

mo trius, re la cio na des amb l’ajustament i

con trol del mo vi ment en fun ció de les cir -

cumstàncies in ter nes i del medi. La seva

mi llo ra ha de ser prio rità ria en l’entre -

nament de base, re qui sit pre vi a la pràcti -

ca de qual se vol es port en con cret.

L’autoconfiança va ser con si de ra da d’una

im portància si mi lar a les ca pa ci tats per -

cep ti vo mo trius, te nint en comp te que

aque lla va aug men tar con si de ra ble ment

en els es por tis tes que ha vien prac ti cat es -

ports col·lec tius. Els es tu dis en aquest

camp hau rien d’identificar els mit jans més

útils per ma ni pu lar l’autoconfi ança / auto -

eficàcia (Escar tí i Guz mán, 1999; Guz -

mán, 1997; Mi ller, i McAu ley, 1987;

Tay lor, J. 1989) i pro po sar pro gra mes

d’intervenció d’aquesta va ria ble per ser

apli ca des pels en tre na dors (Guz mán,

Escar tí i Cer ve lló, 1995).

La va lo ra ció de la tècni ca va es tar per sota 

del con trol per cep tiu mo tor, de ma ne ra

que es va va lo rar més que l’esportista fos

una per so na coor di na da que do mi nés un

mo del de ter mi nat de mo vi ment (tècni ca).

D’altra ban da, les va ria bles con si de ra des

de menys im portància van ser la ve lo ci tat

i les ca rac te rís ti ques de l’estímul.

És in te res sant d’observar que les va ria bles 

de na tu ra le sa in ter na i va ria ble i, doncs,

en tre na bles, com ara la tàcti ca, el con trol

per cep tiu mo triu, l’autoconfiança i la

tècni ca van ser con si de ra des com les més

im por tants amb vis ta a l’èxit en l’an -

ticipació de fen si va. D’altra ban da, les in -

ter nes poc va ria bles (la ve lo ci tat), i les ex -

ter nes (ca rac te rís ti ques de l’estímul),

d’escàs o nul con trol i, per tant, poc o

gens en tre na bles, van ser con si de ra des

com les de menys im portància (fi gu ra 3).
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Apro xi ma ció con cep tual a la ve lo ci tat
en es ports d’equip: el cas fut bol

Resum
En el tre ball que pre sen tem s’ha dut a

ter me una apro xi ma ció con cep tual a la

ve lo ci tat en els es ports d’equip, on se

n’ha des ta cat el carà cter com plex, atès

que són múl ti ples i va ria des les ex pres -

sions que de for ma com ple ment ària i su -

per po sa da apa rei xen a cada un dels epi -

so dis del joc, el de no mi na dor comú dels

quals és la ma ni fes ta ció d’alts ni vells de

ve lo ci tat. Tam bé s’ha po sat en evidè ncia 

el de sen fo ca ment i el “des-con sens”

con cep tual exis tent en la li te ra tu ra es pe -

cia lit za da so bre el tema a l’hora de de fi -

nir la ve lo ci tat en el fut bol. En aquest

con text, en el qual la ve lo ci tat és vis ta en 

pers pec ti va com una rea li tat com ple xa

pel que fa a la seva es truc tu ra in ter na i

mul ti va ria da en la seva for ma d’exte -

riorització, aques ta, en la seva apli ca ció

en el fut bol, ha es tat de fi ni da com la ca -

pa ci tat d’un equip i/o ju ga dor per re sol -

dre de ma ne ra efi caç i amb un alt rit me o 

cadè ncia d’intervenció les tas ques / ob -

jec tius con subs tan cials a les di fe rents

fa ses i sub fa ses del joc.

Un cop de sen vo lu pa da la nos tra apro xi -

ma ció con cep tual a la ve lo ci tat en els es -

ports d’equip, s’ha pre sen tat de for ma re -

su mi da un nou sis te ma d’observació de

com por ta ments col·lec tius (“ba lo gra ma”)

que, adap tat con ve nient ment, per metrà

de con tro lar i quan ti fi car la ve lo ci tat d’una 

for ma ob jec ti va, prin ci pal ment en la seva

ves sant col·lec ti va.

Estat de la qüestió

És evi dent que la Teo ria Ge ne ral de

l’Entrenament Espor tiu ha ex pe ri men tat

una no ta ble evo lu ció en els úl tims anys.

La pro gres si va es pe cia lit za ció dels

tècnics es por tius, junt amb l’accentuat

en fo ca ment cien tí fic que es pre tén de

do nar a l’estudi de l’activitat fi si coes por -

ti va, han con tri buït, sens dub te, al de -

sen vo lu pa ment d’aquesta àrea de co nei -

xe ment. En aquest sen tit, l’aparició de

nom bro sos es tu dis que fo ca lit zen l’a -

tenció en la des crip ció de les ca rac te rís -

ti ques mor fo fun cio nals de les di fe rents

mo da li tats es por ti ves, cons ti tueix un

dels in di ca dors més re pre sen ta tius d’a -

quest pro grés pel que fa al co nei xe ment

fun cio nal de la com pe ti ció.

En una breu re vi sió cro nolò gi ca de les di -

ver ses ac ti tuds que han guiat l’orientació

de l’entrenament es por tiu fins al mo ment

44 apunts

Ren di men t i entrenament

Pa rau les clau
es ports d’equip, ve lo ci tat, con cep tua lit za ció, clas si fi ca ció,
con trol, fut bol

§ ÁNGEL VA LES VÁZQUEZ

§ ALBERTO ARECES GAYO

Doc tors en Edu ca ció Fí si ca.
Pro fe ssors INEF Ga li cia. Uni ver si dad de A Co ru ña

Abstract
In this work we have ca rried out a

con cep tual ap proach to speed in team

sports, in which we have emp ha si sed the 

com plex cha rac ter in vol ved, as the

ex pres sions are mul ti ple and va ried

which in a com ple men tary and ove rall

man ner, ap pear in each one of the

epi so des of the game who se com mon

de no mi na tor is the re vea ling of high

speed le vels. We have also put for ward a

cer tain con cep tual de sa gree ment exis ting 

in the spe cia li sed li te ra tu re on this

sub ject at the mo ment of de fi ning speed

in foot ball. In this con text, in which speed 

is seen as a com plex rea lity as to its

in ter nal struc tu re and mul ti-va ried in its

ex te rio ri sa tion met hod, this, in its

ap pli ca tion to foot ball, has been de fi ned

as the ca pa city of a team and/or pla yer to 

ef fi ciently re sol ve and with a high rhythm

or mea su re of in ter ven tion the

tasks/ob jec ti ves con subs tan tial to the

dif fe rent pha ses and sub pha ses of the

game.

Once de ve lo ped our con cep tual ap proach

to speed in team sports, we have

pre sen ted a new system of ob ser ving

co llec ti ve con ducts (ball gram) which,

sui tably adap ted, will allow us to con trol

and re gis ter speed in an ob jec ti ve way,

mainly in its co llec ti ve as pect.

Key words
team sports, foot ball, speed,

con cep tua li sa tion, clas si fi ca tion, con trol
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ac tual (ve geu tau la 1), es posa en evidèn -

cia que les di ferè ncies es truc tu rals exis -

tents en tre els di fe rents es ports (in di vi -

duals/col·lec tius, amb in cer te sa o sen se,

d’estructura ober ta/tan ca da, cí clics/si tua -

cio nals...) de man den dels tècnics es por -

tius (en tre na dors, pre pa ra dors fí sics,

col·la bo ra dors...) un trac ta ment par ti cu -

lar d’aquests. Pri mer con cep tual, que per -

me ti de di fe ren ciar-los, des ta cant-ne les

par ti cu la ri tats a par tir de la iden ti fi ca ció i

l’anàlisi dels ele ments que con fi gu ren la

seva es truc tu ra in ter na; i pos te rior ment

me to dolò gic, amb l’objecte de pos si bi li tar

el dis seny d’organitzacions de l’entrena -

ment es pe cí fi ques i sig ni fi ca ti ves, que fa -

ci li tin a l’esportista d’accedir a co tes més

al tes de pres ta ció i que tam bé ga ran tei xin

a l’en trenador una ac tua ció op ti mit za da

so bre el pro cés d’entrenament. (Tau la 1)

Cen trant-nos en els es ports d’equip i par -

tint del marc pre sen tat, la ma jor part dels

es pe cia lis tes cons ta ten que aques ta mena 

de mo da li tats res po nen a una es truc tu ra

fun cio nal de carà cter mul ti fac to rial que

cal mo de lar des d’una je rar quit za ció dels

fac tors con cu rrents en ter mes d’im -

portància, atès que són nom bro sos els

ele ments/com po nents que in fluei xen en el 

ren di ment com pe ti tiu. En aquest con text,

sem bla que la ve lo ci tat, en te sa com una

ca pa ci tat com ple xa que con di cio na la rea -

lit za ció i l’eficàcia de les ac cions dels ju -

ga dors i equips, cons ti tueix un fac tor de

ren di ment al qual hom li ha anat atri buint

una gran im portància.

En efec te, en els úl tims temps s’observa

amb re la ti va fre qüèn cia en la li te ra tu ra

es pe cia lit za da re la cio na da amb l’àmbit

dels es ports d’equip, la pre sen ta ció de

di fe rents pro pos tes que, amb una orien -

ta ció més con cep tual o més me to dolò gi -

ca, in ten ten d’aportar co nei xe ments teo -

ri copràctics en re la ció al fe no men de la

ve lo ci tat en aquest sub grup d’esports.

Pa ra do xal ment, mal grat la no ta ble evo -

lu ció ex pe ri men ta da en l’àmbit dels es -

ports en ge ne ral, el de no mi na dor comú

que ca rac te rit za una gran part d’aquests 

tre balls és la ma ni fes ta ció d’un abor dat -

ge con cep tual del pro ble ma, en cer ta

ma ne ra de sen fo cat i re duc cio nis ta, en

ig no rar d’una for ma no ex plí ci ta però si

im plí ci ta, com a mí nim dos as pec tes

sub stan cials i nu clears en el con text dels 

es ports d’equip.

En pri mer lloc sem bla ig no rar-se, a l’hora

d’abordar el pro ble ma, el seu carà cter

emi nent ment col·lec tiu. Per tant apa rei -

xen po si cions teò ri ques sos tin gu des so bre 

una pers pec ti va d’anàlisi on se so bre po -

sen els as pec tes in di vi duals (sub sis te -

ma ju ga dor) als col·lec tius (sub sis te ma

equip) en el pro cés de mo de lat ge del joc, i 

es con tem pla de sen cer ta da ment la rea li -

tat-equip com una suma de parts que ac -

tuen de for ma jux ta po sa da, autò no ma i

reac ti va. Així, és fre qüent ob ser var pro -

pos tes d’anàlisi que, pre nent com a pre -

text al gun dels es ports per tan yents a

aques ta ca te go ria, dis ser ten so bre el fe no -

men ve lo ci tat en te nent-la ex clu si va ment

com una ca pa ci tat mo triu o psi co fí si ca de

la per so na-es por tis ta. Això jus ti fi ca la pro -

li fe ra ció de tre balls on l’autor, sota la de -

no mi na ció de “ve lo ci tat en fut bol,

bàsquet, ho quei...” de sen vo lu pa em mas -

ca ra da ment una més o menys pro fun da

i/o en cer ta da ex po si ció re la ti va a la “ve lo -

ci tat del ju ga dor de fut bol, del ju ga dor de

bàsquet, del ju ga dor d’hoquei so bre pa -

tins...”, en la qual as pec tes com el ni vell

de con trac ti li tat de les fi bres mus cu lars,

l’orientació i in ten si tat de for ces en la

trans mis sió a les pa lan ques òssies o la

fun cio na li tat dels re cep tors sen so rials en

el con trol del mo vi ment, etc., ocu pen un

lloc pre fe rent en de tri ment d’altres fac tors

més com ple xos en la seva in ter pre ta ció,

re la cio nats amb la ma tei xa dinà mi ca de

co-in te rac ción mo triu (co mu ni ca ció-con -

tra co mu ni ca ció) o for mat or ga nit za tiu es -

truc tu ra dor de la con duc ta dels ju ga dors

(sis te ma de joc), que re sul ten ca rac te rís -

tics d’aquests es ports.

En se gon lloc, i d’acord amb la po si ció

teò ri ca ex po sa da an te rior ment, sem bla

ig no rar-se tam bé la ma tei xa na tu ra le sa i 

es sen cia li tat tac ti coes tratè gi ca d’a -

ques ta mena d’esports (Teo do res cu,

1984; Kon zag, 1984; Gréhaig ne,

1992; Cas te lo, 1994; Ba yer, 1994;

Gar gan ta, 1995; Va les, 1998; Are ces,

2000), en so bre di men sio nar-se as pec -

tes de cai re més bioe nerg ètic i/o bio -

mecà nic en el mo ment de je rar quit zar,

en ter mes de re llevà ncia, els fac tors con -

subs tan cials al mo del fun cio nal de ren -

di ment. En aquest sen tit, da vant de pro -

pos tes teò ri ques d’aquest ti pus, on la

ve lo ci tat és pre sen ta da com una qua li tat 

fo na men tal ment de de pendència con di -

cio nal-coor di na ti va que per met que el

ju ga dor de sen vo lu pi ac cions mo trius en

1a fase: INVESTIGACIÓ SECTORIAL

Estu di d’aquelles ma ni fes ta cions es por ti ves més ac ces si bles per a l’anàlisi cien tí fi ca (es ports

d’estructura tan ca da, cí clics i sen se in cer te sa –at le tis me, hal te ro fí lia, na ta ció–).

2a fase: GENERALITZACIÓ

Extra po la ció i apli ca ció a al tres es pe cia li tats es por ti ves dels co nei xe ments ob tin guts a la

fase an te rior, de sa te nent en la ma jo ria dels ca sos les par ti cu la ri tats mor fo fun cio nals de

ca das cu na.

3a fase: DIFERENCIACIÓ INCOMPLETA

Estu dis d’investigació bàsi ca re la tius a l’estructura i fun cio na li tat dels es ports, fet que

afa vo reix l’aplicació de me to do lo gies més cohe rents en la di rec ció i con trol de

l’entrenament.

4a fase: ESPECIALITZACIÓ

Estu dis d’investigació bàsi ca i apli ca da a par tir dels quals apa rei xen con cep tua lit za -

cions més par ti cu lars/es pe cí fi ques dels es ports, que con duei xen a la ges tió de me to -

do lo gies d’entrenament més per ti nents i sig ni fi ca ti ves (en tre na ment ba sat en la com -

pe ti ció).

Taula 1.

Evo lu ció de l’actitud i orien ta ció in ves ti ga do ra en els es ports.



un temps mí nim en de ter mi na des con di -

cions, par ti ci pem d’una idea en la qual

aques ta ca pa ci tat en els es ports d’equip

ha de ser en te sa des d’una pers pec ti va

més àmplia, com ple xa i mul ti fac to rial,

de de pendència or ga nit za ti va o tàcti ca,

re la cio na da amb el rit me/cadè ncia amb

què els equips i els ju ga dors ope ren per

re sol dre de for ma coor di na da en el

temps i en l’espai els pro ble mes de ri -

vats dels di fe rents es de ve ni ments del

joc: cons truc ció/fi na lit za ció del joc ofen -

siu i cons truc ció / evi ta ció en el joc de -

fen siu. Des del nos tre cri te ri, la ma ni fes -

ta ció d’índexs ele vats de ve lo ci tat en

aques tes si tua cions de carà cter es tratè -

gic ac cen tuat, pròpies dels es ports

d’equip, evi dent ment de pendrà més de

la ma tei xa es truc tu ra or ga nit za ti va

adop ta da pels equips (for mes de ra cio -

na lit za ció de l’es pai, me to do lo gies de

joc uti lit za des, dis tri bu ció de fei nes

tàcti ques en tre els ju ga dors...), que no

pas d’aspectes de na tu ra le sa més con di -

cio nal (pro duc ció i uti lit za ció d’energia

biolò gi ca) o de l’aptitud cog ni ti va del ju -

ga dor per pren dre de ci sions in di vi duals

(bi no mi per cep ció-de ci sió), que pos si -

ble ment pu guin no man te nir una coherè -

ncia glo bal amb la con duc ta de sit ja da

per l’equip. En aques ta ma tei xa lí nia ar -

gu men tal, Gar gan ta (1999), des ta ca i

pun tua lit za que en ca ra que en el con text 

es por tiu, “la ve lo ci tat ha es tat en te sa

com una ca pa ci tat mo triu el de sen vo lu -

pa ment de la qual es tro ba molt de ter -

mi nat per la fa ce ta genè ti ca, fet que li

con fe reix un re duït po ten cial d’entre -

nabilitat, sem bla clar que en els jocs

es por tius col·lec tius és pos si ble ser

ràpid sen se que es dis po si de les ca rac -

te rís ti ques d’un ve lo cis ta o d’un sal ta -

dor”.

En re sum, da vant aquest de sen fo ca -

ment con cep tual –se gons el nos tre pa -

rer–, amb aquest tre ball pre te nem d’a -

portar una idea més ajus ta da de la ve lo -

ci tat en l’àmbit dels es ports d’equip en

ge ne ral i del fut bol en par ti cu lar, que tin -

gui pre sent com a punt de par ti da les se -

ves par ti cu la ri tats mor fo fun cio nals. Ara

bé, un cop des ta cat el carà cter com plex, 

pre fe rent ment col·lec tiu i de de -

pendència tac ti coes tratè gi ca de la ve lo -

ci tat en aquest ti pus d’esports de con fi -

gu ra ció si tua cio nal i so cio mo triu, tam -

poc no es vo len dei xar de ban da aquells

al tres as pec tes que tra di cio nal ment

s’han ar gu men tat a l’hora d’explicar la

ve lo ci tat: fun cio na li tat mus cu lar, ap ti -

tud mecà ni ca, ca pa ci tat per cep ti va...,

com a fac tors de ren di ment re lle vants en 

els es ports d’equip i que con si de rem ne -

ces sa ris en la me su ra en què con tri buei -

xen a fer que el ju ga dor pu gui par ti ci par

d’una for ma més òpti ma i efi caç din tre

del pro jec te d’acció col·lec tiu que re pre -

sen ta l’equip.

Con cep te de ve lo ci tat
en es ports d’equip

En l’àmbit es por tiu, com en qual se vol al -

tra àrea de co nei xe ment, abun den els

con cep tes i, en con se qüèn cia, pro li fe ren

els ter mes i les de fi ni cions. En re la ció

amb el fe no men que ens ocu pa, en

l’esport en ge ne ral, s’evidencia la no

existència d’un con cep te co mu na ment

ac cep tat i uni ver sal de ve lo ci tat, atès que 

cada mo da li tat es por ti va, d’acord amb

les se ves par ti cu la ri tats, adop tarà una

de fi ni ció pròpia. En aquest sen tit, en te -

nem que per te nir una idea cla ra i no dis -

tor sio na da del sig ni fi cat, com po nents i

orien ta ció de la ve lo ci tat en els es ports

d’equip, serà re qui sit in dis pen sa ble par -

tir d’una con cep tua lit za ció que pren gui

com a re ferè ncia fo na men tal les ma tei xes 

par ti cu la ri tats mor fo fun cio nals d’aquells, 

de tal ma ne ra que, un cop iden ti fi ca des i

ca rac te rit za des les di ver ses si tua cions

del joc en les que es tro ba com pro me sa

aques ta qua li tat, si gui pos si ble de fi nir les 

ca te go ries es pe cí fi ques o for mes de ma -

ni fes ta ció de ve lo ci tat que són de man da -

des en aques ta mena de mo da li tats es -

por ti ves.

Mal grat que en ter mes glo bals i des

d’una con cep ció clàssi ca, la ve lo ci tat ha 

es tat en te sa com l’aptitud par ti cu lar per

re có rrer la més gran distància pos si ble

en la uni tat de temps, en una re vi sió bi -

bliogr àfi ca, que no pre tén de ser ex haus -

ti va, de les di ver ses con cep tua lit za cions

de la ve lo ci tat en els es ports d’equip, en

què es van pren dre com a cri te ris ta -

xonò mics tant el seu carà cter i ma ni fes -

ta cions com els fac tors que hi con -

corren, es po den des ta car dues ten -

dències a l’hora de de fi nir-la:

1.ª Con cep tua lit za ció de la ve lo ci tat

com a qua li tat mo triu de l’esportista:

n Carà cter = in di vi dual.

n Ma ni fes ta ció = pre fe rent ment cí cli ca

(des pla ça ments, ac ce le ra cions...).

n Fac tors li mi tants = for ça+coor di na ció.

n Exem ples:

u Frey (1977): “Ca pa ci tat que per met

de rea lit zar ac cions mo trius en un

lap se de temps si tuat per sota de les

con di cions mí ni mes do na des”.

u Go dik i Po pov (1993): “Ca pa ci tat per 

exe cu tar un mo vi ment en un es pai

de temps mí nim i amb la re sistència

ac ti va d’un ri val”.

u Mar tín Ace ro (1994): “Ca rac te rís ti ca 

que per met de mou re ràpi da ment,

lliu res de so brecà rre ga, un o més

ele ments del cos”.

2.ª Con cep tua lit za ció de la ve lo ci tat

com a qua li tat cog ni tiu-mo triu de l’es -

portista:

n Carà cter = in di vi dual.

n Ma ni fes ta ció = cí cli ca (des pla ça ments, 

ac ce le ra cions) i/o ací cli ca (fo na ments

tec ni cotà ctics).

n Fac tors li mi tants = for ça + coor di na -

ció + per cep ció/de ci sió.

n Exem ples:

u Be ne dek i Pal fai (1980): “Ca pa ci tat

múl ti ple, no no més com pos ta de la

ve lo ci tat de reac ció, de les sor ti des i

cur ses ràpi des, de la ve lo ci tat ges -

tual, sinó tam bé de ter mi na da pel

ràpid re co nei xe ment i va lo ra ció de la 

si tua ció de joc”.

u Ha rre (1987): “Ca pa ci tat psi co fí si -

ca que es ma ni fes ta per com plet en 

les ac cions mo trius quan el can sa -

ment no li mi ta la seva màxi ma ex -

pres sió”.

u Wei necK (1994): “Ca pa ci tat psi co -

cog ni ti va que per met una ac tua ció

ràpi da en una de ter mi na da si tua ció

de joc”.

u Mar tín Ace ro (2000): “Agru pa ció de

fac tors que per met de rea lit zar ac -

cions mo trius, en les con di cions do -

na des, en el me nor temps pos si ble,
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ga ran tint una an ti ci pa ció, una pre ci -

sió, l’òptima apli ca ció de la for ça...

en de fi ni ti va, pos si bi li tant el ren di -

ment com pe ti tiu bus cat”.

Ente nem que el con text con cep tual en què 

es de sen vo lu pen les dues tendències as -

sen ya la des, re sul ta sen se cap mena de

dub te in su fi cient per ex pli car el con cep te

de ve lo ci tat en els es ports d’equip. Això es 

jus ti fi ca per què no s’acaba d’establir, d’u -

na for ma cla ra, una de li mi ta ció que per -

me ti de di fe ren ciar tant l’orientació com el 

sig ni fi cat del con cep te clàssic de ve lo ci -

tat, pro pi dels es ports cí clics i d’es tructura 

tan ca da, tra di cio nal ment adop tat (de ve -

ga des in cons cient ment) tam bé per als es -

ports d’equip, del con cep te de veloci -

tat ca rac te rís tic i par ti cu lar d’a quest ti pus

d’esports, emer gent de la seva ma tei xa

na tu ra le sa so cio mo triu, ací cli ca, ober ta i

si tua cio nal. En con se qüèn cia, amb allò

que hem apun tat al guns au tors ja al bi ren,

de ma ne ra in ci pient, una con cep tua lit za -

ció de la ve lo ci tat en te sa com una qua li tat 

com ple xa que fa re ferè ncia a la cadè -

ncia/rit me ope ra tiu de l’equip, on se sub -

rat lla, en pri mer lloc, el seu carà cter

col·lec tiu, tot se guit la seva ma ni fes ta ció

en el joc, tant des d’una ves sant ofen si va

com de fen si va i, fi nal ment, es pre sen ten

com a fac tors li mi tants del seu ma jor o

me nor grau d’expressió en el joc, els que

es re la cio nen pre fe rent ment amb el ni vell

d’organització i pre ci sió amb què ma nio -

bren els equips en les di fe rents si tua cions

de la com pe ti ció. Par ti ci pant d’aquesta

idea, J. M. Gar cía, J. A. Ruiz, i P. Ruiz

(1996), po sen de ma ni fest que en aques -

ta fa mí lia d’esports “la ve lo ci tat de

l’equip de ter mi narà la ve lo ci tat de joc

per so bre de la ve lo ci tat de qual se vol

dels seus ju ga dors, per tant les ac cions

de joc gai re bé mai no vin dran de ter mi na -

des per la ve lo ci tat amb què es des pla -

cen els ju ga dors, sinó que nor mal ment es 

tro barà con di cio na da per la ve lo ci tat

amb què es mou la pi lo ta”.

Se guint la lí nia in di ca da per aquests au -

tors, i en un in tent d’establir una di fe ren -

cia ció cla ra del con cep te de ve lo ci tat apli -

ca da a es ports cí clics i a es ports d’equip,

as pec te que es fa ab so lu ta ment im pres -

cin di ble per de fi nir-la, en te nem que s’han

de te nir en comp te un se guit de cri te ris

com ara: l’objectiu/sig ni fi cat d’aquella,

l’objecte d’aplicació, el seu carà cter i for -

mat, així com els seus fac tors li mi tants

que, un cop ma ti sats, ens con dui ran a es -

ta blir una de fi ni ció pre ci sa d’aquesta qua -

li tat a l’hora de ser apli ca da a unes mo da -

li tats es por ti ves o a unes al tres (ve geu

tau la 2).

Doncs bé, un cop es ta bler tes aques tes di -

ferè ncies on es des ta ca el for mat mul ti fac -

to rial i com plex de la ve lo ci tat, el seu

carà cter òptim i op cio nal/dis cri mi na tiu en

l’aplicació i el seu sig ni fi cat d’anticipació/

sor pre sa so bre l’adversari, etc, i te nint en

comp te, d’altra ban da, la pròpia na tu ra le -

sa col·lec ti va i l’essencialitat tac ti coes -

tratè gi ca dels es ports d’equip, en te nem
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VELOCITAT

ESPORTS CÍCLICS CRITERIS ESPORTS D’EQUIP

n Arri bar abans (ra pi de sa)
Objec tiu/

Sig ni fi cat

n Anti ci par-se a l’adversari, sen se do nar-li temps per què

s’organitzi/es ta bi lit zi en ter mes ofens./de fens. (Sor pre sa)

n Pro pi cos de l’esportista
Objec te

d’aplicació

n Pi lo ta i/o pro pi cos de l’esportista

n Obli ga to ri/no dis cri mi na tiu:

Cons ti tueix un cri te ri d’eficàcia de pri mer or dre, i és con di -

ció ne cess ària i qua si su fi cient per a l’èxit

n Ma xi mal:

Ha d’expressar-se en el seu màxim ni vell per a l’èxit.
Carà cter

n Opcio nal/dis cri mi na tiu:

Re pre sen ta una op ció or ga nit za ti va de l’equip i el ju ga -

dor per afron tar les va ria des i can viants si tua cions de

joc.

n Òptim:

Cal dis po sar d’un rang com més am pli mi llor, per uti lit -

zar-lo de for ma ajus ta da a les ne ces si tats del joc.

n Bi fac to rial:

a) Fac tors bioe nerg ètics (pro duc ció d’energia im me dia ta 

per a la con trac ció mus cu lar).

b) Fac tors neu ro mus cu lars (uti lit za ció i con trol de ten sió

mus cu lar de sen vo lu pa da).
For ma t

n Mul ti fac to rial i com plex:

a) Fac tors col·lec tius:

a.1) Pro pis de l’equip (or ga nit za ció fun cio nal).

a.2) Aliens a l’equip (ope ra ti vi tat de l’adversari).

a.3) Con tex tuals / si tua cio nals (re sul tat, ti pus de

duel...).

b) Fac tors in di vi duals:

b.1) Con di cio nals/Coor di na tius/Cog ni tius.

n Ni vells de fre qüèn cia i am pli tud de mo vi ments de

l’esportista (dis po ni bi li tat neu ro mus cu lar).
Fac to rs

li mi tan ts

n Ni vells de pre ci sió de mo vi ments del ju ga dor i de l’equip

(dis po ni bi li tat tèc. -tàc. i tàct. -es trat.).

Taula 2.

Re su m de les di ferències en tre ve lo ci tat en esports cí cli cs i ve lo ci tat en esports d’e qui p.



que aques ta qua li tat es po dria de fi nir com 

la ca pa ci tat d’un equip i/o ju ga dor per re -

sol dre de ma ne ra efi caç i amb un alt rit -

me/cadè ncia d’intervenció, les tas ques/

ob jec tius con subs tan cials a les di fe rents

fa ses i sub fa ses del joc. En aques ta ma -

tei xa lí nia, Gar gan ta (1999), ja as sen ya -

la va en re la ció al sen tit/sig ni fi cat de la ve -

lo ci tat en aquest sub grup d’esports que

“la ve lo ci tat de joc re sul tarà, no del su -

ma to ri de ve lo ci tats par cials d’exe cució

dels ju ga dors con tem plats com a cèl·lula

o com a in di vi dua li tat, sinó més aviat de

la for ma en què l’equip, entès com una

su pe res truc tu ra, ges tio na col·lec ti va -

ment les di fe rents si tua cions de joc, ac -

tuant com una xar xa cel·lu lar in tel·li -

gent”. (Fig. 1)

Expressions de la velocitat
en el futbol

De la ma tei xa ma ne ra que en apar tats

an te riors d’aquesta ex po si ció s’ha ad vo -

cat per un des con fon dre allò que és con -

fós, en re la ció al de sen fo ca ment palès i

al carà cter re duc cio nis ta que, al nos tre

pa rer, re flec tei xen gran part dels tre balls

pu bli cats al vol tant de la ve lo ci tat en els

es ports d’equip, ens sem bla ne ces sa ri

tam bé res sal tar l’alt grau de con sens

exis tent en tre els es pe cia lis tes a l’hora de 

con tem plar la ve lo ci tat, i més con cre ta -

ment la seva ex pres sió en el joc, com a

una rea li tat que es pre sen ta de for ma

mul ti va ria da. Això vol dir que en aquest

sub grup d’esports no exis teix una úni ca

ex pres sió de ve lo ci tat, sinó di fe rents for -

mes d’aquesta, que han es tat ca te go rit -

za des i de fi ni des de ma ne ra par ti cu lar

per di ver sos au tors en els úl tims anys

(ve geu tau la 3).

En aquest con text d’abundant ri que sa

con cep tual, ca rac te rís tic, d’altra ban da,

en l’àmbit de les cièn cies de l’esport, so -

vint s’observa la pro li fe ra ció de de fi ni -

cions en les quals s’aprecia un afany

 desmesurat per en cun yar ter mes su po sa -

da ment au toex pli ca tius i nous per al lec tor, 

fet que con dueix, en la ma jo ria dels ca sos,

a l’aparició d’un pro ble ma ter mi nolò gic

evi dent. Aques ta di ver si tat ter mi nolò gi ca,

la pre ten sió ini cial de la qual se ria la de

con tri buir a per so na lit zar i en ri quir la nò -
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Construcció ofensiva

Velocitat per...

Evitació

Finalització

Construcció defensiva

Conservar pilota
i

progressar/canalitzar

Recuperar pilota
i/o

evitar gol

Conservar Pilota
i

finalitzar

Contenir
i/o

recuperar pilota

Fi gu ra 1.

Dinà mi ca d’esdeveniments del joc: fa ses i ob jec tius.

AUTOR/ANY DE NO MI NA CIÓ

C. Álva rez

(1983)

Ve lo ci tat de trans la ció / Ve lo ci tat de reac ció / Ve lo ci tat

ges tual / Ve lo ci tat men tal.

F. Sei rul·lo

(1993)

Ve lo ci tat d’engegada o sor ti da / Ve lo ci tat d’intervenció /

Ve lo ci tat de can vi de rit me / Ve lo ci tat d’execució / Ve lo ci -

tat in ter mi tent.

G. Bauer

(1994)

Ve lo ci tat de per cep ció / Ve lo ci tat d’anticipació / Ve lo ci tat

de reac ció / Ve lo ci tat d’acció amb la pi lo ta.

J. Cua dra do

(1996)

Ve lo ci tat de reac ció / Ve lo ci tat d’acceleració / Ve lo ci tat

de trans la ció / Ve lo ci tat men tal / Ve lo ci tat ges tual / Ve lo -

ci tat tècni ca.

R. Mar tín

(1996)

Ve lo ci tat de joc / Ve lo ci tat de ju ga dor / Ve lo ci tat col·lec ti -

va d’atac / Ve lo ci tat col·lec ti va de de fen sa.

J. Gar cía, J. Ruiz

y P. Ruiz

(1996)

Ve lo ci tat de pre sa de de ci sió / Ve lo ci tat d’anticipació /

Ve lo ci tat de reac ció / Ve lo ci tat de con duc ció de la pi lo ta /

Ve lo ci tat de can vi de rit me i de di rec ció / Ve lo ci tat de

vigilàn cia.

J. Viei ra

(1996)

Ve lo ci tat de reac ció / Ve lo ci tat d’execució / Ve lo ci tat

màxi ma / Ve lo ci tat re sistència.

J. Gar gan ta

(1999)

(ba sa t en Wei neck

i Gam bet ta, 1998)

Ve lo ci tat de per cep ció / Ve lo ci tat d’anticipació / Ve lo ci tat

de de ci sió / Ve lo ci tat de reac ció / Ve lo ci tat de mo vi ment

sen se pi lo ta / Ve lo ci tat d’acció amb pi lo ta / Ve lo ci tat

d’acció de joc.

Ta ula 3.

De no mi na ció de les di fe rents ma ni fes ta cions de la ve lo ci tat en es ports d’equip, se gons di ver sos au tors.



mina d’expressions de la ve lo ci tat en els

es ports d’equip, por ta com a con se qüèn -

cia un cert col·lap se con cep tual, en apar -

èi xer idè ntics sig ni fi cants/ter mes re la cio -

nats amb di fe rents sig ni fi cats/con tin guts,

cir cumstància que di fi cul ta enor me ment

la crea ció d’un cor pus ter mi nolò gic prou

es ta ble, sòlid i clar que per me ti d’abordar

amb ri gor un es tu di ob jec tiu i no dis tor sio -

nat de la ve lo ci tat en el fut bol.

Da vant d’aquesta si tua ció de caos ter mi -

nolò gic i de man ca de con sens con cep -

tual, i en un in tent d’aportar cla ror so bre

el tema que ens ocu pa, la nos tra pro pos ta

en re la ció a les ex pres sions de la ve lo ci tat

en el fut bol es con cre ta en què aques ta es

ma ni fes tarà a par tir de dues ca te go ries fo -

na men tals: ve lo ci tat col·lec ti va i ve lo ci tat 

in di vi dual, les quals apa rei xen en el joc

com a pro duc te del con junt de con duc tes

que de sen vo lu pen du rant la com pe ti ció

els dos únics ele ments (equip i ju ga dor)

amb ca pa ci tat ope ra ti va en el marc del

ma cro sis te ma fut bol. Aques tes dues

grans for mes d’exteriorització de la ve lo ci -

tat en el fut bol, a més a més de res pon dre

a un mo del fun cio nal de carà cter com ple -

men ta ri, pel fet d’aparèixer de for ma si -

mult ània i su per po sa da en ca das cu na de

les si tua cions del joc, pre sen ten sub ca te -

go ries que es pe ci fi quen i ma ti sen les

formes i/o con texts es pe cials on es po den

do nar tot al llarg de la com pe ti ció (ve geu

fi gu ra 2).

Un cop pre sen tat el con junt d’expres -

sions de la ve lo ci tat que des de la nos tra

pers pec ti va po den pro duir-se en el

trans curs d’un par tit de fut bol, en te nem

que aques tes ex pres sions, en la seva

apli ca ció en el joc, es mos tra ran d’una

for ma su per po sa da i com ple ment ària en 

cada ins tant del par tit, i és enor me ment

com plex per a un ob ser va dor ex tern dis -

cer nir ob jec ti va ment i amb cla re dat qui -

na mo da li tat de ve lo ci tat ca rac te rit za

cada si tua ció de joc.

Ara bé, te nint en comp te les di fe rents fa -

ses que es truc tu ren l’acció de joc en el

fut bol i, més con cre ta ment, els ob jec tius 

tac ti coes tratè gics con subs tan cials a ca -

das cu na, creiem que sí que se ria pos si -

ble es ta blir re la cions més o menys es ta -

bles en tre les di fe rents ex pres sions de la

ve lo ci tat en el fut bol i les fa ses del joc

que con tex tua lit zen suc ces si va ment les

ac cions dels ju ga dors i els equips. El que 

es pro po sa, en aquest mo ment, és in ten -

tar de do nar res pos ta a un pro ble ma

d’adequació en tre les ex pres sions de la

ve lo ci tat en el fut bol i les va ria des si tua -

cions de joc que es pre sen ten als par ti ci -

pants du rant la com pe ti ció. En aquest

sen tit, par ti ci pem de la idea que a cada

fase del joc, sem pre i quan l’opció or ga -

nit za ti va dels equips si gui el de sen vo lu -

pa ment d’un joc ràpid, pre do mi narà de

for ma pre fe rent però no ex clu si va, una

ma ni fes ta ció con cre ta de la ve lo ci tat, tal 

com es re flec teix a la fi gu ra 3. Aques ta

po si ció con cep tual fa palès un cop més

el carà cter si tua cio nal, de pen dent del

con text del joc en què es tro bin im mer -

gits els par ti ci pants, de la ve lo ci tat en

aques ta mena d’esports.

Ve lo ci tat col·lec ti va

Un cop fi xat el nos tre plan te ja ment con -

cep tual, la tas ca que ens ocu parà a par tir

d’aquest mo ment serà la de de fi nir ca das -
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Velocitat ofensiva
Velocitat de circulació
de pilota

Velocitat defensiva
Velocitat de recuperació/
interrupció de pilota

Velocitat operativa

Velocitat cognitiva

Velocitat tècnico-tàctica
amb pilota

Velocitat tècnico-tàctica
sense pilota

Velocitat acceleració/
desacceleración

Velocitat
col·lectica

(Equip)

Velocitat
individual
(Jugador)

Velocitat de progressió
de pilota

Velocitat desplaçament

Fi gu ra 2.

Expres sions de la ve lo ci tat en el fut bol.

Fase
de construcció

Fase
d’evitació

FASES DE JOC EN FUTBOL

MANIFESTACIONS DE LA VELOCITAT DOMINANTS

Fase
de construcció

Fase
de finalització

Velocitat col·lectiva
ofensiva

Velocitat individual
amb i sense pilota

Velocitat col·lectiva
defensiva

Velocitat individual
sense pilota

Procès ofensiu Procès defensiu

Fi gu ra 3.

Apli ca cions de les di fe rents ma ni fes ta cions de la ve lo ci tat en el fut bol: fa ses del joc ver sus ve lo ci tat.



cu na de les ex pres sions de la ve lo ci tat

pre sen ta des a la fi gu ra 2 i, al ho ra, fer pa -

le sos els ele ments for ma dors i fac tors que

ca rac te rit zen cada una d’aquelles.

Per ve lo ci tat col·lec ti va s’entén la ca pa ci tat

d’un equip per re sol dre de ma ne ra efi caç

i amb un rit me/cadè ncia d’interven ció

alt, les tas ques/ob jec tius con subs tan -

cials a les di fe rents fa ses i sub fa ses del

joc. Aques ta ma ni fes ta ció de la ve lo ci tat,

tam bé ano me na da per al guns es pe cia lis -

tes com a “ve lo ci tat de joc”, “ve lo ci tat

d’equip” o “rit me de joc”, ha de ser con -

tem pla da com una op ció d’organitza ció

ope ra ti va a l’abast d’un equip, que aquest

ha de ges tio nar con ve nient ment, ma ni fes -

tant-la en un grau més gran o més pe tit,

en fun ció de di ver sos fac tors/contin gèn -

cies que con di cio na ran els seus inte -

ressos/ne ces si tats du rant la com pe ti ció,

com ara:

n El re sul tat mo men ta ni del par tit (fa vo ra -

ble/des fa vo ra ble).

n La gam ma de me to do lo gies de joc do -

mi na des per l’equip (ve geu tau la 4).

n Les ca rac te rís ti ques del joc de l’equip

ad ver sa ri.

n Les con di cions climà ti ques i del te rreny

de joc...

Aquest carà cter op cio nal de la ve lo ci tat

col·lec ti va, pren es pe cial sig ni fi cat en

l’àmbit del fut bol atès que en aquest es -

port, a di ferè ncia d’altres de la seva ma -

tei xa fa mí lia (bàsquet, hand bol... exis teix

una es cas sa o nul·la co di fi ca ció re gla -

ment ària del temps de joc, fet que dóna la

lli ber tat als equips per ac tuar de la for ma

que es ti min més opor tu na en re la ció a

aquest parà me tre, és a dir, sen se li mi ta -

cions/obli ga cions de ti pus re gla men ta ri

com ara: les res tric cions re la ti ves al

temps d’atac, temps de pos ses sió de la pi -

lo ta in di vi dual, joc pas siu...

Ara bé, si par tim del que hem ex po sat an -

te rior ment, on es pre sen ta la ve lo ci tat

col·lec ti va com la ca pa ci tat d’un equip per 

ac tuar ràpi da ment, tot ade quant-se tant

als seus in te res sos com a les se ves ne ces -

si tats en el joc, cal des ta car que se ran fac -

tors de na tu ra le sa pre fe rent ment tàcti ca

els que con di cio na ran en ma jor me su ra

aques ta for ma de ma ni fes ta ció col·lec ti va

de la ve lo ci tat en el fut bol, da vant d’altres

fac tors de mar cat carà cter ener ge ti co fun -

cio nal i/o bio mecà nic que tra di cio nal ment 

es van ar gu men tar per jus ti fi car l’obtenció 

d’una ele va da/òpti ma pres ta ció de ve lo ci -

tat en aquests es ports. Alguns d’aquests

fac tors de què depèn la ve lo ci tat col·lec ti -

va po den con cre tar-se en:

n La co rrec ta dis tri bu ció/re dis tri bu ció es -

pa cial de ju ga dors so bre el te rreny de

joc (mo vi ments fo na men tals de des ple -

ga ment i re ple ga ment col·lec tiu).

n L’aplicació en el joc d’una ac ti tud colla -

bo ra do ra ac ti va per part dels mem bres

de l’equip (aju des al pos seï dor de la pi -

lo ta, co ber tu res...).

n La con ser va ció d’un cert grau d’equilibri 

ofen siu i de fen siu du rant les fa ses de -

fen si va i ofen si va del joc, res pec ti va -

ment.

n El grau de pre ci sió i pro fun di tat en la

cir cu la ció de la pi lo ta.

n La dis po ni bi li tat tec ni cotà cti ca dels fut -

bo lis tes (ve lo ci tat in di vi dual amb pi lo ta

o sen se).

n L’estil de joc i les pres ta cions de l’ad -

versari...

Ve lo ci tat col·lec ti va ofen si va i ve -

lo ci tat col·lec ti va de fen si va

Com que da re flec tit a la fi gu ra 2, la ve lo ci -

tat col·lec ti va és pro duc te de dues ex pres -

sions com ple ment àries, re la cio na des

cada una d’elles amb les fa ses que es truc -

tu ren in ter na ment el joc dels equips: ve lo -

ci tat ofen si va i ve lo ci tat de fen si va.

Per ve lo ci tat ofen si va s’entén la ca pa ci tat 

d’un equip per im po sar un rit me de joc

ele vat, tot ma ni fes tant ràpi des cir cu la -

cions de la pi lo ta i els ju ga dors en

l’aproximació cap a la por te ria adver -

sària. Aques ta ex pres sió de la ve lo ci tat

col·lec ti va apa reix pa ral·le la ment en el joc 

sota unes al tres dues for mes in te rre la cio -

na des:

n D’una ban da, ve lo ci tat de pro gres sió

de la pi lo ta, sub ex pres sió que fa refe -

rència al rit me de des pla ça ment de la pi -

lota en la seva ca na lit za ció cap a la

por te ria ri val (pro fun di tat), i que serà

de fi ni da com la ca pa ci tat d’un equip

per tras lla dar ràpi da ment el cen tre del

joc, des del sec tor de re cu pe ra ció cap

als sec tors pro pi cis per a la fi na lit za ció, 

tot adap tant-se a les circum s tàn cies de 

cada si tua ció de joc.

n I, d’una al tra ban da, ve lo ci tat de cir -

cu la ció de la pi lo ta, re la cio na da amb

el rit me d’intercanvi de la pi lo ta en la

seva ca na lit za ció cap a la por te ria ri -

val (mo bi li tat), i que es de fi nirà com la 

ca pa ci tat d’un equip per trans me -

tre/in ter can viar ràpi da ment la pi lo ta

en tre els seus com po nents, tot adap -

tant-se a les cir cumstàncies de cada

si tua ció de joc.

La ma ni fes ta ció con jun ta en el joc, per

part d’un equip, de to tes dues sub ex -

pres sions de la ve lo ci tat col·lec ti va ofen -

si va, serà el sig ne del de sen vo lu pa ment

d’un joc ofen siu ràpid que po sarà en di fi -

cul tats l’adversari, en li mi tar el seu

temps de reor ga nit za ció de fen si va, la

seva ca pa ci tat per con te nir l’atac i/o in -

te rrom pre’l mo ment ània ment o de fi ni ti -

va ment.
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MÈTODES

DE

JOC

MANIFESTACIONS DE LA VELOCITAT COL·LECTIVA

Ve lo ci tat Ofen si va Ve lo ci tat De fen si va

De pro gres sió De cir cu la ció De re cu pe ra ció

O

f.

Di rec te Elevada Moderada –

Indi rec te Moderada Elevada –

D

f.

Con ten ció – – Moderada

Pre sio nan t – – Elevada

Tau la 4.

Dependència tac ti coes tratè gi ca de la ve lo ci tat en fut bol: mèto des de joc ver sus ma ni fes ta cions col·lec ti ves

de la ve lo ci tat.



Per ve lo ci tat de fen si va s’entén la ca pa -

ci tat d’un equip per im po sar un rit me

de joc ele vat, exer cint una for ta pres sió

so bre el ri val, orien ta da a in te rrom pre

ràpi da ment i sen se ce dir te rreny l’acció 

ofen si va d’aquest. Aques ta al tra ex pres -

sió de la ve lo ci tat col·lec ti va, vin cu la da,

en aquest cas, a la fase de fen si va del joc 

de l’equip, es ma ni fes tarà en la com pe ti -

ció a par tir d’una úni ca for ma, que és la

ve lo ci tat de re cu pe ra ció, re la cio na da

amb l’actuació col·lec ti va dels ju ga dors

so bre la pi lo ta per tal de re cu pe rar-la, i

que es de fi nirà com la ca pa ci tat d’un

equip per in te rrom pre ràpi da ment de

for ma mo ment ània o de fi ni ti va la cir cu -

la ció de la pi lo ta en tre els com po nents

de l’equip ad ver sa ri, bo i adap tant-se

a les cir cumstàncies de cada si tua ció

de joc.

Ve lo ci tat in di vi dual

En l’àmbit dels es ports d’equip en ge ne -

ral, es ve ri fi ca, en els úl tims anys, la

presè ncia d’un bon nom bre de pu bli ca -

cions que orien ten els seus es for ços vers

un in tent d’aportar llum a la com pren sió

del fe no men ve lo ci tat des d’una pers pec ti -

va in di vi dual. El de no mi na dor comú que

les ca rac te rit za és el d’accentuar rei te ra -

da ment i po sar de ma ni fest com a no ve tat

que, en els es ports de ti pus si tua cio nal, la

ma jor o me nor pres ta ció de ve lo ci tat ex -

pres sa da pels par ti ci pants du rant el joc no 

pot ser atri buï da ex clu si va ment a parà me -

tres de ti pus bio mo tor (energ ètics i bio -

mecà nics), sinó que a més a més hau ran

de te nir-se en comp te d’altres as pec tes de 

na tu ra le sa cog ni ti va (in for ma cio nals), que 

te nen una re llevà ncia es pe cial en

l’explicació de la ve lo ci tat en aques ta

mena de mo da li tats es por ti ves. Des de la

nos tra pers pec ti va, aquest nou plan te ja -

ment, mal grat apor tar una vi sió més ajus -

ta da de la ve lo ci tat en els es ports d’equip

en ge ne ral i en el fut bol en par ti cu lar, no

fa res més que con ti nuar en la lí nia de so -

bre va lo rar, en la seva con cep tua lit za ció,

aque lles ex pres sions vin cu la des prin ci pal -

ment a una di men sió més in di vi dual, en

de tri ment d’altres ma ni fes ta cions de ca -

ràcter col·lec tiu, ja apun ta des aquí, que

se gons el nos tre pa rer, re cla men una

presè ncia pre fe rent per en ten dre co rrec ta -

ment el fe no men es men tat.

Al cos tat d’aquesta des me su ra da pre -

sència, en la li te ra tu ra es pe cia lit za da,

d’interpretacions de la ve lo ci tat on sim -

ple ment es res sal ta com a nou el ca -

ràcter bi no mial (cog ni ti vo mo tor) de les

res pos tes ve lo ces eme ses pels par ti ci -

pants, creiem que cal des ta car tam bé

que aques ta se go na for ma d’exteriorit -

zació de la ve lo ci tat, en al gun cas ano -

me na da com a “ve lo ci tat del ju ga dor”,

re pre sen ta una con di ció de sit ja ble però

no im pres cin di ble en la con duc ta in -

tegral del ju ga dor en la com pe ti ció.

Aques ta afir ma ció es jus ti fi ca fàcil ment

en com pro var, en nom bro sos ca sos, que

ac cions de sen vo lu pa des per fut bo lis tes,

ca rac te rit za des per exe cu tar-se sota un

for mat de res pos ta ràpi da en ter mes ges -

tuals (im por tants ac ce le ra cions glo bals

o seg ment àries), po den tra duir-se en res -

postes pre ci pi ta des i in cohe rents en ter -

mes col·lec tius, per què no s’adapten als

in te res sos/ne ces si tats de l’equip al qual

per tany (ve geu fi gu ra 4).

Re pre nent el tema que ens ocu pa en

aquest apar tat i, un cop de fi ni des les ca -

te go ries i sub ca te go ries de la ve lo ci tat

col·lec ti va en el fut bol cal, en aquest

mo ment, se guir un pro cés con cep tual si -

mi lar amb el con junt de ma ni fes ta cions

de la ve lo ci tat cir cums cri tes ara, al ju ga -

dor. Així, per ve lo ci tat in di vi dual s’en -

tén la ca pa ci tat d’un ju ga dor per con tri -

buir a re sol dre de ma ne ra efi caç i amb

un alt rit me/cadè ncia d’interven ció, les

tas ques/ob jec tius con subs tan cials al

joc del seu equip. En aquest sen tit, la fi -

na li tat de la ve lo ci tat in di vi dual en la

seva apli ca ció du rant el joc ha de ser en -

te sa com una con tri bu ció del ju ga dor a

ge ne rar in cer te sa en l’organització de

l’equip ad ver sa ri i/o a agi li tar la res pos ta 

ofen si va/de fen si va del seu equip, con -

ver tint-la en més efi caç. Con se qüent -

ment, la ma ni fes ta ció en el joc, per part

dels ju ga dors, d’accions mo trius ca rac -

te rit za des per ser exe cu ta des amb ra pi -

de sa no podrà ser in ter pre ta da com a

l’expressió ma xi mit za da d’una ca pa ci tat 

mo to ra autò no ma, al mar ge del con text

tàctic que la re cla ma.

De la ma tei xa ma ne ra que en el seu mo -

ment va ser pos si ble iden ti fi car un se guit

de fac tors que in ci dien en les di fe rents

ma ni fes ta cions de la ve lo ci tat col·lec ti va,

el con junt de fac tors que bàsi ca ment con -

di cio na ran les di fe rents sub ca te go ries de

ve lo ci tat in di vi dual en el fut bol po den con -

cre tar-se en:

n La dis po ni bi li tat cog ni ti va del ju ga dor

(trac ta ment d’informació i pre sa de de -

ci sions).

n La dis po ni bi li tat con di cio nal del ju ga dor 

(for ça dinà mi ca màxi ma, for ça ex plo si -

va i for ça ex plo si voelà sti ca).

n La dis po ni bi li tat coor di na ti va es pe cí fi ca 

del ju ga dor (fo na ments bàsics amb pi -

lo ta o sen se i de ri vats).

n La ca pa ci tat del ju ga dor per su por tar la

fa ti ga (re sistència mix ta es pe cial i po -

tència aerò bi ca).

D’entre aques ta nòmi na de fac tors asse -

nyalats cal des ta car, en un lloc pre fe rent,

els re la cio nats amb la dis po ni bi li tat cog ni -

ti va del ju ga dor i, més con cre ta ment, amb 

allò que serà de fi nit com a ve lo ci tat cog -

nitiva. Aques ta sub ex pres sió de la ve lo ci -

tat in di vi dual, en te sa com el pas pre vi (so -

lu ció men tal) a tota res pos ta ràpi da (so lu -

ció mo to ra) eme sa per un ju ga dor du rant

el joc, afec tarà de ma ne ra trans ver sal la

res ta de ma ni fes ta cions cir cums cri tes,

tant la ve lo ci tat tec ni cotà cti ca amb pi lo ta

com la ve lo ci tat tec ni cotà cti ca sen se pi lo -
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Fi gu ra 4.

Ca rac te rís ti ques de la con duc ta de sit ja da en el ju ga dor du rant la com pe ti ció.



ta del ju ga dor. En aquest sen tit, es pot

res sal tar una ve ga da més, que en els es -

ports d’equip no n’hi ha prou amb ser el

més ràpid en la rea lit za ció ges tual

d’accions mo trius, sinó que tam bé és im -

pres cin di ble ser ràpid pen sant, tro bant so -

lu cions i des co di fi cant els es tí muls que

pro ve nen de l’entorn, amb l’objecte de po -

der ac tuar d’una for ma an ti ci pa da en el

joc. Par tint d’aquest con text, la ve lo ci tat

cog ni ti va, ano me na da tam bé com a men -

tal, de pre sa de de ci sió o an ti ci pa ti va, re -

pre sen tarà la ca pa ci tat d’un ju ga dor per

ana lit zar ràpi da ment una si tua ció de joc

i, doncs, pren dre de ci sions ac tua lit za -

des/opor tu nes, en be ne fi ci pro pi i de

l’equip.

Ve lo ci tat in di vi dual tec ni cotà cti ca 

amb pi lo ta i ve lo ci tat in di vi dual

tec ni cotà cti ca sen se pi lo ta

De la ma tei xa ma ne ra que en el cas de la

ve lo ci tat col·lec ti va, la ve lo ci tat in di vi dual 

és pro duc te de dues ex pres sions re la cio -

na des amb el con text en què es tro ba im -

mer git el ju ga dor du rant la com pe ti ció

(ata cant amb pi lo ta/ata cant sen se/de fen -

sor): ve lo ci tat tec ni cotà cti ca amb pi lo ta i

ve lo ci tat tec ni cotà cti ca sen se.

Per ve lo ci tat tec ni cotà cti ca amb pi lo ta

s’entén la ca pa ci tat d’un ju ga dor per ac -

tuar de for ma pre ci sa i ràpi da en aque lles 

ac cions en què dis po sa de la pi lo ta o hi

man té con tac te, con tri buint a com plir els 

ob jec tius del joc de l’equip. Aques ta sub -

ex pres sió de la ve lo ci tat in di vi dual apa reix 

en el joc sota el for mat de ve lo ci tat ope ra -

ti va, ano me na da tam bé en al tres ca sos

com a tècni ca, ges tual, d’execució, d’ac -

ció amb pi lo ta o d’intervenció, i es de fi -

neix com la ca pa ci tat d’un ju ga dor per

aug men tar i/o dis mi nuir brus ca ment o

man te nir un ele vat rit me en els des pla ça -

ments glo bals i/o mo vi ments seg men ta -

ris, du rant el de sen vo lu pa ment d’accions 

amb la pi lo ta, en be ne fi ci pro pi i de

l’equip. Enca ra que aques ta sub ex pres sió

de la ve lo ci tat in di vi dual és con si de ra da de

gran im portància, es pot des ta car que, en

ter mes quan ti ta tius, la seva ma ni fes ta ció

du rant el joc serà con si de ra ble ment més

pe ti ta que la ve lo ci tat in di vi dual tec ni -

cotà cti ca sen se pi lo ta. Això es jus ti fi ca en

apre ciar-se que la ma jor part del temps

ac tiu del ju ga dor en la com pe ti ció es dóna 

en si tua cions d’absència de con tac te di -

rec te amb la pi lo ta (ata cant sen se pi lo -

ta/de fen sor), i són molt es cas sos els pe río -

des de temps (2 a 3 mi nuts per par tit) en

els quals aquest in ter vé en con tac te amb

la pi lo ta.

D’altra ban da, per ve lo ci tat tec ni cotà cti -

ca sen se pi lo ta s’entén la ca pa ci tat d’un

ju ga dor per ac tuar ràpi da ment, sen se

dis po sar de la pi lo ta o man te nir-hi con -

tac te, en aque lles ac cions en què in ter vé, 

con tri buint a com plir els ob jec tius del joc 

de l’equip. Aques ta al tra ex pres sió de la

ve lo ci tat in di vi dual, re la cio na da amb

l’activitat de sen vo lu pa da pel ju ga dor en

si tua cions on as su meix el pa per d’atacant

sen se pi lo ta o de de fen sor, es ma ni fes tarà

en la com pe ti ció a par tir de dues for mes,

to tes elles com ple men ta des per la ja de fi -

ni da ve lo ci tat cog ni ti va:

n En pri mer lloc, la ve lo ci tat de ac ce le -

ra ció-de sac ce le ra ció, tam bé ano me -

na da com d’a rren ca da, de sor ti da, de

reac ció o de can vi de rit me, que es de -

fi neix com la ca pa ci tat d’un ju ga dor

per reac cio nar i adap tar-se ràpi da -

ment da vant un es tí mul ex tern, en be -

ne fi ci pro pi i de l’e quip, tot in cre men -

tant i/o dis mi nuint brus ca ment el rit -

me del seu des pla ça ment glo bal o mo -

vi ment seg men ta ri.

n En se gon lloc, la ve lo ci tat de des pla ça -

ment, tam bé ano me na da com de cur sa, 

de mo vi ment sen se pi lo ta o màxi ma,

en te sa com la ca pa ci tat d’un ju ga dor

per mo bi lit zar-se glo bal ment a un rit -

me ele vat i man tin gut du rant un in ter -

val de temps breu o re duït, en be ne fi ci

pro pi i de l’equip.

El con junt d’aquestes sub ex pres sions de

la ve lo ci tat in di vi dual, que sota una de no -

mi na ció o una al tra, ca rac te rit zen la con -

duc ta ve loç del ju ga dor de fut bol, so vint

tam bé han es tat uti lit za des per part dels

es pe cia lis tes com a cri te ri ta xonò mic vàlid 

per a l’establiment de di fe rents per fils

pres ta tius dels ju ga dors; si es pren com a

re ferè ncia aquest as pec te s’aprecia una

gran va rie tat de ti po lo gies fun cio nals. Per

exem ple, és pos si ble iden ti fi car ju ga dors

que tot i que es ca rac te rit zen per dis po sar

d’alts ni vells de ve lo ci tat ope ra ti va, re col -

zats en la seva ex cel·lència tec ni cotà cti ca, 

mos tren un po bre ren di ment en aque lles

ac cions del joc que sol·li ci ten d’una ma -

ne ra pre fe rent l’aplicació d’alts graus de

ve lo ci tat de des pla ça ment o de ac ce le ra -

ció-de sac ce le ra ció. Da vant d’aquests,

tam bé és fre qüent ob ser var per fils de ju -

ga dors que mos tren una alta pres ta ció per 

al des pla ça ment ve loç sen se con tac te

amb la pi lo ta, però que en el mo ment en

què s’hi re la cio nen la seva ve lo ci tat

d’actuació de creix no ta ble ment. Da vant

d’aquesta si tua ció de di ver si tat pres ta ti va, 

d’una al tra ban da con subs tan cial als jocs

es por tius col·lec tius, a l’hora de con fec -

cio nar els equips cal bus car una com ple -

men ta rie tat de per fils fun cio nals que ga -

ran tei xi una sa tis fact òria so lu ció del con -

junt de va ria des i can viants si tua cions que 

ca rac te rit zen el joc.

Control de la velocitat
en el fútbol

No hi ha dub te que l’estudi sis temà tic, ob -

jec tiu i ri go rós del con junt d’esdeveni -

ments que se suc ceei xen tot al llarg d’un

par tit de fut bol és al ta ment com plex, si

par tim de les pre mis ses de va ria bi li tat, es -

pon ta neï tat i na tu ra li tat de les con duc tes

ma ni fes ta des pels ju ga dors i els equips en 

les di fe rents si tua cions de joc. D’altra

ban da, les crei xents exigè ncies re la ti ves a

la pres ta ció dels ju ga dors i dels equips en la

com pe ti ció re cla men que es de di qui una

aten ció es pe cial a l’anàlisi de les se ves

par ti cu la ri tats, per tal de po der de tec tar

quins són els trets do mi nants o fac tors

que ca rac te rit zen el joc i, en con se qüèn -

cia, pos si bi li tar una orien ta ció sig ni fi ca ti -

va del pro cés d’entrenament.

En aquest sen tit, el fet de des ta car el fac -

tor ve lo ci tat com a prio ri ta ri en una su po -

sa da je rar quit za ció dels com po nents in te -

grants del mo del de ren di ment en el fut bol 

ha es tat una cons tant en di fe rents tre balls

que pre nen com a ob jec te d’estudi el mo -

de lat ge de la pres ta ció com pe ti ti va en

aquest es port. En con se qüèn cia, dis po sar

de mèto des i ins tru ments que per me tin de 

quan ti fi car d’una for ma ob jec ti va la seva

ex pres sió du rant el par tit, tam bé ha es tat
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una preo cu pa ció re lle vant en el marc de l’a -

nàli si de la com pe ti ció i del con trol de

l’entrenament en els es ports d’equip en

ge ne ral.

Ara bé, la tra di cio nal con cep tua lit za ció de 

la ve lo ci tat en l’àmbit dels es ports d’e -

quip, orien ta da fo na men tal ment cap a les

ex pres sions que fan re ferè ncia a la seva

di men sió in di vi dual i, més con cre ta ment,

cap al ju ga dor ac tuant amb pi lo ta o sen se, 

pro vo ca un ac cen tuat in terès per disse -

nyar ei nes de con trol que pos si bi li tin deter -

minar les de man des de la com pe ti ció en

re la ció a aques ta ca pa ci tat en fo ca da de

ma ne ra prio rità ria des d’una pers pec ti va

in di vi dual. En aquest con text han apa re -

gut pu bli ca cions on es re co rre a di fe rents

mit jans i mèto des de con trol, que per me -

ten de por tar a ter me una ava lua ció de la

ve locitat ma ni fes ta da pel ju ga dor en la com -

petició (ve geu tau la 5 i 6), a par tir de

l’anàlisi dels des pla ça ments d’aquest,

tant en ter mes de vo lum (me tres to tals re -

co rre guts) com d’intensitat (ve lo ci tat en

me tres/se gon o quilò me tres/hora).

En con trast amb el que aca bem d’ex -

posar, es pot des ta car que són molt es -

cassos els es tu dis que han tin gut com a fi -

na li tat apor tar ins tru ments vàlids per al

con trol de la ve lo ci tat en la seva ves sant

més col·lec ti va, di men sió que ja ha es tat

des ta ca da com a més ca rac te rís ti ca i par -

ti cu lar en aquest ti pus d’esports. Aques ta

cir cumstància de buit pro ce di men tal/me -

to dolò gic per al con trol de la ve lo ci tat

col·lec ti va jus ti fi ca el nos tre in terès com a

es tu dio sos dels es ports d’equip per fer, en

un pri mer mo ment, una re vi sió re la ti va als 

di fe rents mèto des de con trol de la ve lo -

citat col·lec ti va que apa rei xen re flec tits

en la li te ra tu ra es pe cí fi ca so bre fut bol; i,

en un se gon mo ment, pre sen tar un nou i

ori gi nal sis te ma d’avaluació de com por ta -

ments col·lec tius ano me nat ba lo gra ma,

que en una de les se ves apli ca cions pos si -

bi li ta el con trol de la ve lo ci tat col·lec ti va

en les se ves ves sants tant ofen si va com

de fen si va.

En re la ció amb el pri mer as pec te, re vi sió

dels di fe rents mèto des de con trol de la

ve lo ci tat col·lec ti va re flec tits en la li te ra -

tu ra es pe cí fi ca, és in te res sant de res sal -

tar els tre balls de sen vo lu pats per Du -

grand (1989) i pos te rior ment per Pino

(2001). Els au tors hi por ten a ter me un

me su ra ment de la ve lo ci tat de trans mis -

sió de la pi lo ta i de la ve lo ci tat d’equip,

res pec ti va ment, des de la fór mu la de Du -

grand (nom bre de ju ga dors que in ter ve -

nen en l’acció ofen si va / nom bre de con -

tac tes rea lit zats en l’acció ofen si va),

que s’expressarà sen se uni tats i podrà

pren dre va lors com pre sos en tre 0 i 1; in -

di carà una ma ni fes ta ció de ve lo ci tat ele -

va da quan els va lors s’aproximen a la

uni tat i, ve lo ci tat re duï da, en els ca sos en 
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FONT N
DISTÀNCIA

RECORREGUDA (m)
MÈTODE

Know les y Broo ke

(1974)

40 4.834 No ta ció manual

Wade (1962) ? 1.600-5.486 No mencionat

Sma ros (1980) 7 7.100 Càmeres de TV (dues)

Reilly i Tho mas (1976) 40 8.680 Gravadora

Ohas hi i d’altres (1988) 2 9.845 Tri go no me tria (dues càma res)

Ekblom (1986) 10 9.800 No ta ció manual

Agne vik (1970) 10 10.200 Pel·lí cu la ci ne ma togr àfi ca

Van Gool i d’altres (1988) 7 10.245 Pel·lí cu la ci ne ma togr àfi ca

Bang sbo i d’altres 14 10.800 Ví deo (qua tre càme res)

Sal tin (1973) 9 10.900 Pel·lí cu la ci ne ma togr àfi ca

Wit hers i d’altres 20 11.527 Cin ta de vídeo

Ze len ka i d’altres 1 11.500 No es men tat

Taula 5.

Distància re co rre gu da per par tit se gons di ver ses fonts (Tho mas Reilly, 1999).

ACTIVITAT TEMPS (seg) DISTÀNCIA (m) VELOCITAT (km/h)

Estàti ca 469 0 0

Ca mi nar cap a da vant 1.026 908 <5

Co rre gu da len ta 2.199 4.338 5-11

Co rre gu da mit ja na 696 2.483 11-15

Co rre gu da a pas llarg 323 1.466 15-18

Co rre gu da ve loç 251 1.420 18-21

Esprint 39 277 21-24

Esprint màxim 30 244 24-27

Ca mi nar cap en re re 88 48 <3

Co rre gu da en re tro cés 417 660 3-21

Co rre gu da la te ral 94 213 0-21

Taula 6.

Exem ple d’anàlisi in for ma tit za da de les distàncies re co rre gu des per in ten si tats d’un ju ga dor de fut bol

(D‘Ottavio y Tran qui lli, 1993).



què els va lors ob tin guts es ti guin prop de

0. Un al tre tre ball que es pot res sen yar és 

el de sen vo lu pat per M. So bre ja no; O.

Car ce do i H. Cas te lla nos (2001), on es

rea lit za un me su ra ment de la ve lo ci tat de 

joc ofen siu pre nent com a re ferè ncia

l’anàlisi de les ano me na des uni tats

d’atac (con junt d’accions tec ni cotà cti -

ques i de con di ció fí si ca que rea lit za un

equip des que re cu pe ra la pi lo ta fins

que la perd), i més con cre ta ment, del re -

gis tre de la seva ex ten sió tem po ral i del

nom bre de pas sa des que es fan en ca das -

cu na. A par tir d’aquests cri te ris els au tors 

con si de ra ran les ve lo ci tats de joc ofen siu

se güents:

n Ve lo ci tat de joc 1 o len ta, sem pre que

en in ter vals de 6¢¢- 8¢¢ es pro duei xi una

pas sa da.

n Ve lo ci tat de joc 2 o alta, sem pre que en

in ter vals de 3¢¢- 6¢¢ es pro duei xi una

pas sa da.

n Ve lo ci tat de joc 3 o màxi ma, sem pre

que en in ter vals d’1¢¢ a 3¢¢ es pro duei xi

una pas sa da.

Aquests tre balls, en ca ra que po den és ser

va lo rats com a in te res sants i ori gi nals en

el seu plan te ja ment, per què orien ten el

seu es forç cap al con trol de la ve lo ci tat

col·lec ti va, pre sen ten al gu nes li mi ta cions

en con tem plar d’una for ma par cial i in -

com ple ta l’avaluació d’aquesta ca pa ci tat

en el fut bol. Es con si de ren par cials, atès

que ig no ren el con trol de la ve lo ci tat

col·lec ti va en la seva ves sant de fen si va, i

ava luen no més els graus de ve lo ci tat ma -

ni fes tats pels equips en el trans curs de la

fase ofen si va del joc; i in com plets, per què

dei xen de ban da parà me tres de na tu ra le -

sa es pa cial re la cio nats amb la pro fun di tat

de les ac cions de joc es tu dia des, que han

de te nir-se en comp te per a una anà li si cor -

recta de la ve lo ci tat col·lec ti va en la seva

di men sió ofen si va.

En re la ció amb el se gon as pec te, pre sen -

ta ció d’un nou i ori gi nal sis te ma d’ava -

lua ció de com por ta ments col·lec tius

ano me nat ba lo gra ma, és opor tú de pre -

ci sar-ne la im portància en con tem plar,

en tre les se ves pos si bi li tats d’apli cació,

la ca pa ci tat de quan ti fi car d’una for ma

ex haus ti va i com ple ta les dues prin ci -

pals ma ni fes ta cions de la ve lo ci tat

col·lec ti va en el fut bol. Per fer-ho, en tre

els seus pro ce di ments par ti cu lars de

càlcul, es con si de ra ran un con junt de pa -

ràmetres de na tu ra le sa es pa cial, tem po -

ral i mo dal que per me tran de de ter mi nar 

de for ma ob jec ti va la ve lo ci tat/rit me

amb què els equips ges tio nen la seva

con duc ta col·lec ti va en la re so lu ció de

les di fe rents si tua cions de joc.

El ba lo gra ma com a mèto de

de con trol de la ve lo ci tat col·lec ti va

Enca ra que el ba lo gra ma, en el seu ori -

gen, re pre sen ta un sis te ma d’observació

de com por ta ments col·lec tius orien tat a

l’obtenció d’un se guit d’indicadors mor fo -

fun cio nals per a l’anàlisi dels sis te mes de

joc en el fut bol, en te nem que aquest, con -

ve nient ment adap tat, per met de por tar a

ter me una ava lua ció de la ve lo ci tat

col·lec ti va en aquest es port. En efec te, si

par tim de la idea que el con junt d’accions

col·lec ti ves de sen vo lu pa des per un equip

al llarg d’un par tit pot res pon dre a parà -

me tres fun cio nals ben di fe rents (du ra da,

de sen vo lu pa ment es pa cial, grau d’elabo -

ració, rit me, etc.) i, si d’altra ban da tam bé 

par ti ci pem de la idea que to tes aques tes

ac cions es ca rac te rit zen per ser de ter mi -

na des en fun ció d’un se guit d’objectius

que pre nen com a re ferè ncia la pi lo ta

(con ser var-la, re cu pe rar-la, fer-la pro gres -

sar, evi tar-ne la pro gres sió, etc.), com -

pren drem que per ava luar el fac tor ve lo ci -

tat col·lec ti va en el fut bol, caldrà re có rrer

a mèto des d’anàlisi que pos si bi li tin de ter -

mi nar, en ter mes es pa cials, tem po rals i

mo dals, de qui na ma ne ra ges tio na un

equip la seva re la ció amb la pi lo ta tot al

llarg de les di fe rents ac cions col·lec ti ves

con subs tan cials als pro ces sos ofen siu i

de fen siu del joc.

Par tint del con text pre sen tat, el ba lo gra -

ma, com a sis te ma d’observació ja apli cat 

en l’àmbit dels es ports d’equip (Va les, 98

i Are ces, 00), reu neix un se guit de ca rac -

te rís ti ques que s’adeqüen a les ne ces si -

tats ex po sa des an te rior ment. Entre elles

des ta quen el fet de pren dre com a ele -

ment d’anàlisi prio rità ria el se gui ment del

des pla ça ment de la pi lo ta pel te rreny de

joc (prèvia ment di vi dit en zo nes –ve geu

fi gu ra 5–) en re la ció amb el temps; i el fet

de con tem plar com a cen tre d’anàlisi fo -

na men tal l’activitat com pe ti ti va de sen vo -

lu pa da pels equips i no pas l’activitat in di -

vi dual, com apa reix ha bi tual ment en els

es tu dis es pe cia lit zats so bre el tema. En

co rres pondència amb la pri me ra ca rac te -

rís ti ca, al ba lo gra ma es rei vin di ca el va lor

in for ma tiu del mòbil per a l’anàlisi de la

ve lo ci tat en el joc ja que aquell re pre sen ta

l’element al vol tant del qual gi ren i

s’estructuren to tes les ac cions del joc;

i amb la se go na, es prio rit za el con trol dels 

pro ce di ments d’actuació col·lec ti va de -

sen vo lu pats pels equips du rant la com pe -

ti ció, cir cumstància que per metrà d’a -

valuar els seus ni vells de ve lo ci tat de joc

ofen siu i de fen siu en la seva ves sant

col·lec ti va.

Doncs bé, amb l’aplicació del ba lo gra ma

es pos si bi li tarà l’atribució d’un va lor

numè ric de ter mi nat a cada una de les ac -

cions col·lec ti ves ofen si ves i de fen si ves

de sen vo lu pa des du rant el joc pels equips

con ten dents. Aquest va lor, sem pre su pe -

rior a zero i que s’expressarà sen se uni -

tats, serà re pre sen ta tiu de la ve lo ci tat

col·lec ti va ma ni fes ta da pels equips en

cada mo ment. A l’hora de l’avaluació es

con si de rarà que un equip ma ni fes ta una

ve lo ci tat col·lec ti va ele va da en els ca sos

en què la pun tua ció ob tin gu da, un cop

apli cats els pro ce di ments de càlcul opor -

tuns, s’allunyi de zero en més gran me su -

ra; per con tra, se ran re pre sen ta ti ves d’una 

ve lo ci tat de joc mo de ra da, to tes les ac -

cions el va lor de les quals s’aproximi a

zero.

Per a l’avaluació i el con trol de la ve lo ci -

tat col·lec ti va en el fut bol mit jan çant el

ba lo gra ma, cal con cre tar un se guit de

pro ce di ments de càlcul ma temà tic sim -

ples, que per me tran d’aproximar-nos a

una quan ti fi ca ció ob jec ti va de les di fe -

rents ma ni fes ta cions de la ve lo ci tat

col·lec ti va ja in di ca des. En re la ció a la

ve lo ci tat de pro gres sió ofen si va, ex -

pres sió de la ve lo ci tat col·lec ti va que

ens in for marà es sen cial ment so bre la ra -

pi de sa amb què es pro dueix l’apro -

ximació de la pi lo ta des del seu punt de

re cu pe ra ció cap a zo nes pro pí cies per a

la fi na lit za ció, per a fer-ne el càlcul

caldrà te nir en comp te un se guit de
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parà me tres a par tir dels quals es pos si -

bi li tarà la seva quan ti fi ca ció:

Parà me tres tem po rals: du ra da

Per tal de con èi xer l’extensió tem po ral de

les ac cions col·lec ti ves ofen si ves de sen vo -

lu pa des pels equips es re gis trarà la du ra -

da en se gons de ca das cu na.

Parà me tres es pa cials:

grau de pro fun di tat ofen si va (GPO)

Per tal de po der de ter mi nar la ver ti ca li tat

del joc ofen siu d’un equip, es re gis trarà la 

pro gres sió de la pi lo ta cap a la por te ria ri -

val acon se gui da en cada una de les ac -

cions col·lec ti ves de sen vo lu pa des per

aquell. L’anomenat grau de pro fun di tat

ofen si va va lo rarà, d’una ban da, el vo lum

de te rreny de joc en sen tit lon gi tu di nal,

que s’ha guan yat al ri val en el trans curs

de cada ac ció col·lec ti va ofen si va (pro -

gres sió); i, d’una al tra, el grau d’acos -

tament a la por te ria ad vers ària que s’ha

ob tin gut en el mo ment en què fi na lit za

l’acció es men ta da (pro xi mi tat). S’entén

que aquest se gon as pec te, pro xi mi tat a la 

por te ria ad vers ària, és de summa im -

portància a l’hora de va lo rar la pro fun di -

tat ofen si va, atès que és rao na ble en ten -

dre que a me su ra que el cen tre del joc es

des pla ça cap a la por te ria es men ta da, el

ni vell de pro duc ció d’obstacles o grau

d’oposició exer cit per l’adversari s’incre -

menta no ta ble ment en ter mes quan ti ta -

tius i qua li ta tius, cir cumstància que di fi -

cul ta enor me ment la pro gres sió ofen si va. 

La pro gres sió ob tin gu da per un equip en

el trans curs d’una ac ció col·lec ti va ofen -

si va podrà ser:

n Po si ti va: l’equip acon se gueix de guan yar 

te rreny un cop fi na lit za da l’acció col·lec -

ti va ofen si va.

n Neu tra: l’equip ni guan ya te rreny ni en

perd en el mo ment en què l’acció

col·lec ti va ofen si va fi na lit za.

n Ne ga ti va: l’equip perd te rreny al fi nal

de l’acció col·lec ti va ofen si va realit -

zada.

Te nint en comp te a la sub di vi sió de l’espai 

pre sen ta da a la fi gu ra 5, per al càlcul dels

di fe rents graus de pro fun di tat ofen si va

s’aplicarà la fór mu la se güent:

GPO = [(SFO - SIO) + SFO] + 4,

on:

GPO = grau de pro fun di tat ofen si va.

SFO = sec tor de fi na lit za ció ofen si va.

SIO = sec tor d’inici ofen siu.

4 = Cons tant que s’aplica per tal

d’eliminar va lors ne ga tius o iguals 

a zero.

Un cop ob tin guts aquests parà me tres, la

ve lo ci tat de pro gres sió ofen si va es cal cu -

larà apli cant l’expressió ma temà ti ca se -

güent:

VPO = GPO/Du ra da,

on:

VPO = ve lo ci tat de pro gres sió ofen si va.

GPO = grau de pro fun di tat ofen si va.

La ve lo ci tat de cir cu la ció ofen si va re pre -

sen ta una al tra ex pres sió de la ve lo ci tat

col·lec ti va que ens in for marà fo na men tal -

ment so bre la fre qüèn cia amb què es pro -

duei xen les ac cions tec ni cotà cti ques amb

pi lo ta dels ju ga dors en el trans curs de les

ac cions col·lec ti ves ofen si ves de sen vo lu -

pa des per l’equip al qual per tan yen. Per a

la quan ti fi ca ció d’aquesta ma ni fes ta ció de 

la ve lo ci tat col·lec ti va, igual que s’esde -

venia per al càlcul de la ve lo ci tat de pro -

gres sió ofen si va, caldrà re có rrer a un se -

guit de parà me tres que pos si bi li ta ran la

seva de ter mi na ció:

Parà me tres tem po rals: du ra da

Per tal de con èi xer l’extensió tem po ral de

les ac cions col·lec ti ves ofen si ves de sen vo -

lu pa des pels equips es re gis trarà la du ra -

da en se gons de ca das cu na.

Parà me tres mo dals:

grau d’elaboració ofen si va (GEO)

Fa re ferè ncia al nom bre de con tac tes

amb la pi lo ta que es pro duei xen en el de -

sen vo lu pa ment de cada una de les ac -

cions col·lec ti ves ana lit za des. Ens in for -

marà, bàsi ca ment, so bre l’elaboració

més o menys com ple xa que pre sen ta el

joc ofen siu d’un equip. Es cal cu larà mit -

jan çant el re gis tre del nom bre de con tac -

tes o evo lu cions de la pi lo ta (can vis de

zona a tra vés de la con duc ció) que es

pro duei xen en tre l’inici i el fi nal d’una

ac ció col·lec ti va ofen si va.
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Zona 3C

Zona 1I

Zona 1C

Zona 1D

Sector 1

Sentit de l’atacq

Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5

Zona 2D Zona 3D Zona 4D Zona 5D

Zona 2C Zona 4C Zona 5C

Zona 2I Zona 3I Zona 4I Zona 5I

Fi gu ra 5.

Sub di vi sió de l’espai de joc en sec tors i zo nes.



Par tint dels parà me tres ob tin guts, la ve lo -

ci tat de cir cu la ció ofen si va es cal cu larà

apli cant la fór mu la se güent:

VCO = GEO/Du ra da,

on:

VCO = ve lo ci tat de cir cu la ció ofen si va.

GEO = grau d’elaboració ofen si va.

Un cop de ter mi nats els pro ce di ments per 

al càlcul de les di fe rents ex pres sions de

la ve lo ci tat col·lec ti va ofen si va, es pre -

sen ten a con ti nua ció dos exem ples de

ba lo gra ma re pre sen ta tius d’accions que

res po nen a ni vells de ve lo ci tat col·lec ti va

ofen si va ele va da (ve geu fi gu ra 6) i mo de -

ra da (ve geu fi gu ra 7), per tan yents a par -

tits del Cam pio nat Na cio nal de Lli ga

Espan yo la de la tem po ra da 2000/2001.

En tots dos ca sos es pro ce dirà a

l’aplicació de les fór mu les dis sen ya des

per al càlcul de la ve lo ci tat de pro gres sió

ofen si va i de la ve lo ci tat de cir cu la -

ció ofen si va.

Fi nal ment, la ve lo ci tat de re cu pe ra ció de -

fen si va re pre sen ta la ter ce ra ex pres sió de

ve lo ci tat col·lec ti va que ens in for marà

prin ci pal ment so bre la ra pi de sa amb què

es pro dueix la neu tra lit za ció de les ac -

cions ofen si ves rea lit za des per l’equip ad -

ver sa ri. Per al seu càlcul caldrà con si de rar 

un se guit de parà me tres que pos si bi li ta -

ran la seva quan ti fi ca ció:

Parà me tres tem po rals: du ra da

Per tal de con èi xer l’extensió tem po ral de

les ac cions col·lec ti ves ofen si ves de sen vo -

lu pa des per l’equip ad ver sa ri es re gis trarà

la du ra da en se gons de ca das cu na.

Parà me tres es pa cials:

grau de con ten ció de fen si va (GCD)

Ens in for ma so bre el vo lum d’espai ce dit

per l’equip de fen sor per por tar a ter me

una re cu pe ra ció de la pi lo ta o in te rrup ció

del joc ofen siu de l’equip ad ver sa ri. Tam -

bé ofe reix in for ma ció so bre la lo ca lit za ció

dels es for ços de fen sius d’un equip i de

l’altre per neu tra lit zar el joc ofen siu del ri -

val. El ni vell de con ten ció de fen si va es de -

ter mi narà a par tir de l’anomenat grau de

con ten ció de fen si va, el qual podrà ma ni -

fes tar-se sota tres for mats dis tints al llarg

del joc:

n Po si ti va: l’equip de fen sor acon se gueix

que l’equip ri val per di la pi lo ta més

lluny de la por te ria contrària que on

l’havia re cu pe rat an te rior ment.

n Neu tra: l’equip de fen sor acon se gueix

que l’equip ri val per di la pi lo ta en el ma -

teix sec tor del camp on l’havia re cu pe -

rat prèvia ment.

n Ne ga ti va: l’equip de fen sor ce deix ter -

reny al ri val en la seva ne ces si tat

d’interrompre mo ment ània ment o de fi -

ni ti va ment l’acció col·lec ti va de l’ad ver -

sari.

El grau de con ten ció de fen si va, re la tiu a

l’equip de fen sor, serà cal cu lat a par tir de

l’expressió ma temà ti ca se güent, que

s’aplicarà a ca das cu na de les ac cions

col·lec ti ves de sen vo lu pa des per l’un equip 

i l’altre du rant el joc:

GCD = [(SFD - SID) + SFD] + 4,

on:

GCD = grau de con ten ció de fen si va.

SFD = sec tor de fi de l’acció de fen si va.

SID = sec tor d’inici de l’acció de fen si va.

4 = Cons tant que s’aplica per tal

d’eliminar va lors ne ga tius o iguals 

a zero.

Un cop ob tin guts aquests parà me tres, la

ve lo ci tat de re cu pe ra ció de fen si va es cal -
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VPO = [(5 – 2) + 5] + 4 / 10 = 1,2

VCO = 6 / 10 = 0,6

Duració: 10¢¢
Grau d’elaboració: 6 tocs
Grau de profunditat: sect. 2 ®  sect. 5

Sectors

5

4

3

2

1

Gol

Temps (seg.)

2¢28¢¢ 2 32¢ ¢¢ 2 36¢ ¢¢ 2 40¢ ¢¢ 2 44¢ ¢¢ 2 48¢ ¢¢ 2 52¢ ¢¢ 2 56¢ ¢¢ 3 00¢ ¢¢ 3 04¢ ¢¢

Fi gu ra 6.

Re pre sen ta ció gràfi ca (ba lo gra ma) d’acció col·lec ti va ofen si va reei xi da ex pres sa da sota parà me tres de ve lo ci -

tat col·lec ti va ele va da (Cam pio nat Na cio nal de Lli ga Espan yo la, tem po ra da 2000/2001).

5

3

2

1

Gol
Sectors

Temps (seg.)

32 10¢¢¢ 32 14¢ ¢¢ 32 18¢ ¢¢ 32 22¢ ¢¢ 32 26¢ ¢¢ 32 30¢ ¢¢ 32 34¢ ¢¢ 32 38¢ ¢¢ 32 42¢ ¢¢ 32 46¢ ¢¢

4

Duració: 26¢¢
Grau d’elaboració: 10 tocs
Grau profunditat: sect. 3 ®  sect. 5

VPO = [(5 – 2) + 5] + 4 / 26 = 0,46

VCO = 10 / 26 = 0,36

Fi gu ra 7.

Re pre sen ta ció gràfi ca (ba lo gra ma) d’acció col·lec ti va ofen si va reei xi da ex pres sa da sota parà me tres de ve lo ci -

tat col·lec ti va re duï da (Cam pio nat Na cio nal de Lli ga Espan yo la, tem po ra da 2000/2001).



cu larà apli cant l’expressió ma temà ti ca se -

güent:

VRD = GCD/Du ra da,

on:

VRD = ve lo ci tat de re cu pe ra ció de fen si va.

GCD = grau de con ten ció de fen si va.

Com en els ca sos an te riors, tam bé es pre -

sen ten dos exem ples de ba lo gra ma re pre -

sen ta tius d’accions que res po nen a ni vells 

de ve lo ci tat col·lec ti va de fen si va mo de ra -

da (ve geu fi gu ra 8) i ele va da (ve geu fi gu -

ra 9), per tan yents a par tits del Cam pio nat

Na cio nal de Lli ga Espan yo la de la tem po -

ra da 2000/2001. En tots dos ca sos es

pro ce dirà a l’aplicació de les fór mu les dis -

sen ya des per al càlcul de la ve lo ci tat de

re cu pe ra ció de fen si va.

Com a conclusió

En aquest tre ball s’ha por tat a ter me una

apro xi ma ció con cep tual a la ve lo ci tat en

els es ports d’equip, on se n’ha des ta cat el

carà cter com plex, atès que són múl ti ples i 

va ria des les ex pres sions que de for ma

com ple ment ària i su per po sa da apa rei xen

a cada un dels epi so dis del joc, el de no mi -

na dor comú dels quals és la ma ni fes ta ció

d’alts ni vells de ve lo ci tat. Tam bé s’ha fet

palès un cert de sen fo ca ment i “des-con -

sens” con cep tual exis tent a la li te ra tu ra

es pe cia lit za da so bre el tema a l’hora de

de fi nir la ve lo ci tat en el fut bol. En aquest

sen tit, el nos tre in tent d’aproximació con -

cep tual a la ve lo ci tat par teix del re co nei -

xe ment de la ma tei xa na tu ra le sa dels es -

ports d’equip i més con cre ta ment del seu

carà cter so cio mo tor, col·lec tiu i emi nent -

ment tàctic i es tratè gic. En aquest con -

text, en el qual la ve lo ci tat és vis ta en

pers pec ti va com una rea li tat com ple xa pel 

que fa a la seva es truc tu ra in ter na i mul ti -

va ria da en la seva for ma d’exteriorització,

aques ta, en la seva apli ca ció en el fut bol,

ha es tat de fi ni da com la ca pa ci tat d’un

equip i/o ju ga dor per re sol dre de ma ne ra

efi caç i amb un alt rit me o cadè ncia

d’intervenció les tas ques/ob jec tius con -

subs tan cials a les di fe rents fa ses i sub fa -

ses del joc.

Pos te rior ment, en di fe rents apar tats del

tre ball, tam bé s’ha re fle xio nat so bre la im -

portància atri buï da als di fe rents fac tors i

ex pres sions que ca rac te rit zen la ve lo ci tat

en el fut bol. En aquest sen tit, des prés de

rea lit zar una breu re vi sió bi bliogr àfi ca, es

cons ta ta que la ma jor part dels es pe cia lis -

tes so bre el tema han adop tat una po si ció

con cep tual en re la ció a l’explicació del fe -

no men de la ve lo ci tat en aquest es port, on 

es prio rit zen fac tors con subs tan cials a

una di men sió in di vi dual, en de tri ment

d’altres ele ments re la tius i ca rac te rís tics

de la ma tei xa na tu ra le sa col·lec ti va del

joc. Aques ta si tua ció, al nos tre ju di ci mal

en fo ca da, jus ti fi ca la nos tra dis crepà ncia i 

in terès per so bre di men sio nar la im -

portància d’aspectes de na tu ra le sa col -

lectiva i tac ti coes tratè gi ca da vant d’al tres

de na tu ra le sa in di vi dual i ener ge ti co fun -

cio nal, ar gu men tats tra di cio nal ment en el

trac ta ment de la ve lo ci tat en aquest sub -

grup d’esports.

Fi nal ment, un cop de sen vo lu pa da la nos -

tra apro xi ma ció con cep tual a la ve lo ci tat

en els es ports d’equip, s’ha pre sen tat de

for ma re su mi da un nou sis te ma d’ob -

servació de com por ta ments col·lec tius

(ba lo gra ma) que, con ve nient ment adap -

tat, per metrà de con tro lar i quan ti fi car la

ve lo ci tat d’una for ma ob jec ti va, prin ci pal -

ment en la seva ves sant col·lec ti va. Entre
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Recuperació

Duració: 26¢¢
Grau de contenció: sect. 4 ® sect. 2

Sectors

5

4

3

2

1

Temps (seg.)

VRD = [(1 – 4) + 1] + 4 / 26 = 0,07

9¢12¢¢ 9¢16¢¢ 9¢20¢¢ 9¢24¢¢ 9¢28¢¢ 9¢32¢¢ 9¢36¢¢ 9¢40¢¢ 9¢44¢¢ 9¢48¢¢

Fi gu ra 8.

Re pre sen ta ció gràfi ca (ba lo gra ma) d’acció col·lec ti va de fen si va reei xi da ex pres sa da sota parà me tres de ve lo ci -

tat col·lec ti va re duï da (Cam pio nat Na cio nal de Lli ga Espan yo la, tem po ra da 2000/2001).

Recuperació

Duració: 10¢¢
Grau de contenció: sect. 4 ® sect. 3

Sectors

5

4

3

2

1

Temps (seg.)

VRD = [(3 – 4) + 3] + 4 / 10 = 0,6

60¢02¢¢ 60¢06¢¢ 60¢10¢¢ 60¢14¢¢ 60¢18¢¢ 60,22¢¢ 60¢26¢¢ 60¢30¢¢ 60¢34¢¢ 60¢38¢¢

Fi gu ra 9.

Re pre sen ta ció gràfi ca (ba lo gra ma) d’acció col·lec ti va de fen si va reei xi da ex pres sa da sota parà me tres de ve lo ci -

tat col·lec ti va ele va da (Cam pio nat Na cio nal de Lli ga Espan yo la, tem po ra da 2000/2001).



els pres supò sits me to dolò gics en què es

fo na men ta el sis te ma es men tat, des ta -

quen el fet de pren dre com a ele ment

d’anàlisi prio rità ria el se gui ment del des -

pla ça ment de la pi lo ta pel te rreny de joc

en re la ció amb el temps, i el fet de con -

tem plar com a cen tre d’anàlisi fo na men tal 

l’activitat com pe ti ti va de sen vo lu pa da pels 

equips i no l’activitat in di vi dual com ha bi -

tual ment apa reix als es tu dis es pe cia lit zats 

so bre el tema. Te nint en comp te aques tes

ca rac te rís ti ques, amb l’aplicació del ba lo -

gra ma es pos si bi li tarà l’atribució d’un va -

lor numè ric de ter mi nat a ca das cu na de

les ac cions col·lec ti ves ofen si ves i de fen si -

ves de sen vo lu pa des du rant el joc, que

serà re pre sen ta tiu de la ve lo ci tat col·lec ti -

va ma ni fes ta da en cada mo ment pels

equips con ten dents.
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Ges tió de la com pe ti ció du rant
el triat ló de distància olím pi ca.
Anàli si dels re sul ta ts de les tem po rades 1998, 1999 i 2000

Resum

L’estudi que pre sen tem pre tén d’investigar

la ges tió de com pe ti ció que adop ten els

triat le tes tant en ca te go ria fe me ni na com

mas cu li na, als triat lons de distància olím -

pi ca de pro ves in ter na cio nals del màxim

ni vell com pe ti tiu.

S’han uti lit zat els re gis tres dels triat lons

més re lle vants de les tem po ra des

1998, 1999 i 2000. Els re sul tats mos -

tren no ta bles di ferè ncies en el per cen -

tat ge de la di ferè ncia res pec te al mi llor

temps (%DMT) en els sec tors de cur sa

a peu i de na ta ció, i és pràcti ca ment

nul·la en el sec tor ci clis ta per als 8 pri -

mers llocs ana lit zats. Enca ra que en el

sec tor de cur sa a peu és on s’ob ser ven

les més grans di ferè ncies i per tant la

ma jor va ria bi li tat en el ren di ment, això

sug ge reix que és en aquest sec tor on es

de ci deix la com pe ti ció. Fi nal ment, s’ha

tro bat un ni vell més alt de ren di ment

del sexe mas cu lí res pec te del fe me ní de

les po si cions es tu dia des i això sug ge -

reix que en aques ta ca te go ria es podrà

op ti mit zar el ren di ment du rant els prò -

xims anys.

Introducció

El Triat ló de distància Olím pi ca o cur ta

distància es pot clas si fi car com un es port

cí clic i de re sistència. Una de les se ves

prin ci pals ca rac te rís ti ques és que al llarg

de tota la pro va es can via d’ac ti vi tat, per

la qual cosa el triat le ta ha de do mi nar tres

tècni ques di fe rents.

La com pe ti ció cons ta de tres sec tors, un pri -

mer sec tor de na ta ció de 1.500 m, un se -

gon sec tor de ci clis me de 40 km i un ter cer

sec tor de cur sa a peu de 10 km. Els triat -

le tes d’e lit tri guen a com ple tar els tres

sec tors menys de 2 h; d’al tra ban da,

cada un dels sec tors del triat ló re pre sen -

ta els per cen tat ges se güents res pec te al

temps to tal de cur sa: 20 %, 50 % i 30 %, 

res pec ti va ment.

Ate ses les ca rac te rís ti ques d’aquesta es -

pe cia li tat es por ti va cal que el triat le ta

op ti mit zi la seva ges tió de la com pe ti ció

per arri bar en les mi llors con di cions al

sec tor de cur sa a peu per po der dis pu tar

de la mi llor for ma pos si ble el fi nal del

triat ló.

Tot i que el temps in ver tit pels triat le tes en 

els di fe rents sec tors es tro ba quan ti fi cat,
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Ren di men t i entrenament

Pa rau les clau
triat ló, ren di ment, ges tió de com pe ti ció i en tre na ment

§ CARLOS GONZÁLEZ HARO

Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca.
Màs ter Uni ver si ta ri en Alt Ren di men t Espor ti u. COES.
Tèc ni c Espor ti u Su pe rior de Triat ló.
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Lli cen ciat en Me di ci na.
De par ta ment de Fi sio lo gia. CAR Sant Cu gat (Bar ce lo na).
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Abstract
The aim of the present study was 

to evaluate the race pace

adopted by male and female

triathletes during top level

Olympic Triathlons events. The

best performaces registered

during 1998, 1999 and 2000

seasons were used. For the 8

first analyzed positions,

important differences in the

percentage difference respect to

the best time were shown, in the

swimming and running sections,

being null in cycling. Considering 

that the biggest differences were

observed during running event,

we could think in this section as

the most relevant for the final

competition result. Finally, the

women’s performance presented

biggest differences between the

8 first places comparing to the

men, suggesting that

performance will be optimazed in 

this category during the next

years.

Key words
triathlon, performance, race

pace, training.



es des co neix l’existència d’estudis que ha -

gin ana lit zat la re per cus sió de cada sec tor

en el re sul tat glo bal de la com pe ti ció.

Enca ra que, sí que se sap, que la ve lo ci tat

de cur sa és un pre dic tor del temps to tal

del triat ló (Slei vert i Wen ger 1993). A més 

a més, el fet de la in clu sió, des de fa al -

guns anys, d’una nova re gla men ta ció en

el sec tor ci clis ta ha afa vo rit la rea lit za ció

de di fe rents plan te ja ments en la tàcti ca de

com pe ti ció.

El propò sit d’aquest tre ball és ana lit zar la

ges tió de com pe ti ció que uti lit zen els triat -

le tes, tant en ca te go ria mas cu li na com fe -

me ni na, en els Triat lons de Distància

Olím pi ca. Les com pe ti cions se lec cio na -

des per tan yen a pro ves de Copa del Món i

pro ves de Punts “ITU” (Unió Inter na cio nal 

de Triat ló) dis pu ta des du rant les tem po ra -

des 1998, 1999 i 2000.

Els ob jec tius que es plan te gen amb

aquest tre ball són els se güents:

n Enten dre el fun cio na ment in tern dels 8

pri mers triat le tes en ca te go ria mas cu li -

na i fe me ni na al llarg de tota la com pe ti -

ció i en ca das cun dels sec tors que la

com po nen.

n De ter mi nar quins sec tors del triat ló són

els més de ter mi nants per a l’èxit glo bal

en la com pe ti ció i on exis teix més di -

ferè ncia de ren di ment en tre els triat le -

tes.

n Va lo rar com ha evo lu cio nat el ren di -

ment en cada un dels sec tors al llarg

dels anys es tu diats.

n Sug ge rir cap on po dria orien tar-se l’en -

trenament en el pròxim ci cle Olím pic

per op ti mit zar el ren di ment dels triat le -

tes en com pe ti ció.

n Plan te jar no ves vies d’investigació, atès 

el carà cter des crip tiu del tre ball que

pre sen tem, per rea lit zar fu turs es tu dis

que aju din a in cre men tar el co nei xe -

ment d’aquesta es pe cia li tat es por ti va.

Mètodes

Per se lec cio nar la in for ma ció s’ha uti lit zat

el pro ce di ment se güent:

n Re cer ca de da des mit jan çant Inter net

(http://www.triath lon cen tral.com/rank.html);

així vam ob te nir els re sul tats de les pro -

ves de Copa del Món i pro ves de punts

“ITU” dels úl tims tres anys del ci cle

Olím pic.

n Agru pa ció de les com pe ti cions per anys

i per sexe, tot se lec cio nant un nom bre

de 9, 19 i 5 com pe ti cions per als ho -

mes, els anys 2000, 1999 i 1998, res -

pec ti va ment; i 12, 17 i 5 com pe ti cions

per a les do nes, se gons la dis po ni bi li tat

de da des que s’han tro bat a Inter net.

n Es van ana lit zar els re sul tats par cials i

glo bals dels triat le tes que van ocu par

els llocs 8è, 3r i 1r. Aquest cri te ri de se -

lec ció es basa en el fet que a les Olim -

pía des les me da lles se les re par tei xen

els 3 pri mers i els di plo mes del 4t al 8è.

n Per com pa rar la pèrdua de ren di ment

dels triat le tes en ca das cu na de les com -

pe ti cions es tu dia des, els re sul tats s’han 

ex pres sat en per cen tat ge del mi llor ren -

di ment en cada sec tor (% DMT) i en el

to tal de la pro va.

L’anàlisi es ta dís ti ca de les da des s’ha por -

tat a ter me uti lit zant el pa quet in form àtic

SPSS.10 i el full de càlcul Excel. 97. Els

va lors es pre sen ten en for ma de mit ja na i

de des via ció estàndard (x ± SD). L’es tu di

de co rre la ció de Pear son s’ha uti lit zat per

com pro var l’existència d’una re la ció en tre

les di fe rents va ria bles ana lit za des. Una

pro va ANOVA ha permès la com pa ra ció

de l’evolució de les ve lo ci tats mit ja nes

dels di fe rents sec tors i llocs tot al llarg de

les tem po ra des es tu dia des.

Resultats

Les da des ob tin gu des han permès l’estudi 

de gai re bé el 50 % de les com pe ti cions

d’alt ni vell rea lit za des; s’ha va lo rat un

33 % de l’any 1998, un 71 % de l’any

1999 i un 49 % de l’any 2000.

Les di ferè ncies que pre sen ten els triat le -

tes es tu diats res pec te al mi llor temps, en

cada un dels sec tors, se guei xen una ma -

tei xa tendència tot al llarg de les tres tem -

po ra des. Hi ha no ta bles di ferè ncies en els

sec tors de na ta ció i de cur sa a peu, men -

tre que en el sec tor ci clis ta la di ferè ncia és 

nul·la (tau les 1 i 2). Això, quan s’en fa un

gràfic (fi gu ra 1), mos tra un per fil en “V”

més evi dent en ana lit zar el 8è lloc. Tan -

ma teix, en aquest re sul tat com pe ti tiu, les

di ferè ncies de ren di ment més grans sob -

ser ven en el sec tor de cur sa a peu on, en

el sexe mas cu lí, la pèrdua de ren di ment

se si tua en tre un 4,8 % i un 7,6 % men tre

que en les do nes la di ferè ncia es tro ba en -

tre el 5,6 % i el 9,2 %.

Quan s’analitza la in fluèn cia del re sul tat

par cial dels di fe rents sec tors en el re sul -

tat com petitiu glo bal, s’ob ser va una co rre -

la ció sig ni fi ca ti va en tre al guns sec tors i el

to tal de la com pe ti ció. A la tau la 3 fi gu ren

els re sul tats de les com pe ti cions mas cu li -

nes, on s’ob ser va l’existència de re la cions

en tre el temps to tal i el que s’ha acon se guit 

en els sec tors de bi ci cle ta i de cur sa a peu.

Els re sul tats més re lle vants co rres po nen a

la re la ció en tre cur sa a peu i temps to tal,

on s’han ob tin gut co rre la cions sig ni fi ca ti -

ves els anys 1998 (r = 0,782; p < 0,001) 

i 1999 (r = 0,975; p < 0,001).

D’al tra ban da, en el sexe fe me ní sob te -

nen re sul tats si mi lars i són tam bé re lle -

vants les co rre la cions per a la cur sa a

peu (1999, r = 0,691; p < 0,001 i

1998, r = 0,618; p < 0,004), bi ci cle ta 

(1998, r = 0,744; p < 0,001) i na ta ció 

(1998, r = 0,624; p < 0,003), (Tau la

4).

Fi nal ment, mal grat es tu diar un nom bre de 

com pe ti cions di fe rents, l’anàlisi de la va -

riàn cia mos tra una ho mo ge neï tat en tre els 

re sul tats de les tres tem po ra des ana lit za -

des. No hi ha di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en

el ren di ment dels llocs se lec cio nats en tre

els anys 1998, 1999 i 2000. Mal grat la

fal ta de sig ni fi ca ció, en les do nes es tro ba

una tendència a mi llo rar el temps de cur -

sa a peu en les dues úl ti mes tem po ra des.

D’al tra ban da, les di ferè ncies en el ren di -

ment dels 8 pri mers es man te nen du rant

les tres tem po ra des es tu dia des. Hi ha un

ma jor ni vell com pe ti tiu en els triat lons

mas cu lins atès que el 8è lloc s’a con se -

gueix amb un temps su pe rior no més en un 

2 % a l’obtingut pel 1r, men tre que en les

do nes aquest per cen tat ge és d’un 3,5 %.

Discussió

A di ferè ncia d’altres es tu dis que han inten -

tat de va lo rar la re per cus sió en el re sul tat

com pe ti tiu to tal, amb po bla cions de triat le -

tes molt re duï des, de baix ni vell de ren -

diment i en com pe ti ció si mu la da (De Vito i
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Lloc

núm.

To tal

h:mm:ss

Na ta ció

h:mm:ss

To tal

% t

Po si ció

núm. D%MT

Bici

h:mm:ss

To tal

% t

Po si ció

núm. D%MT

Cursa

h:mm:ss

To tal

% t

Po si ció

núm. D%MT

1rs

X ± SD

1:50:21

± 0:06:35

0:19:13

± 0:01:35

17,5

± 2,5

5 98,5

± 2,0

1:00:47

± 0:14:40

54,7

± 10,0

6 98,9

± 1,2

0:33:24

± 0:01:54

30,3

± 1,6

3 98,4

± 1,6

3rs

X ± SD

1:51:00

± 0:06:46

0:19:23

± 0:01:31

17,6

± 2,4

6 97,7

± 1,4

1:01:03

± 0:14:58

54,6

± 10,3

9 98,5

± 1,0

0:33:25

± 0:02:23

30,1

± 1,8

3 98,4

± 1,4

8ens

X ± SD

1:52:51

± 0:07:16

0:20:07

± 0:01:31

17,9

± 2,2

12 94,1

± 3,0

1:01:06

± 0:15:09

53,8

± 10,6

7 98,4

± 1,0

0:34:32

± 0:02:28

30,6

± 1,8

8 95,2

± 1,7

1rs

X ± SD

1:50:10

± 0:06:00

0:18:15

± 0:01:20

16,6

± 1,2

4 99,1

± 1,0

0:59:42

± 0:08:34

54,0

± 5,1

7 98,3

± 3,7

0:32:56

± 0:03:02

29,9

± 2,6

3 97,9

± 5,5

3rs

X ± SD

1:50:51

± 0:06:11

0:18:22

± 0:01:16

16,6

± 1,1

8 98,4

± 1,7

0:59:43

± 0:08:38

53,7

± 5,1

6 98,3

± 3,8

0:32:52

± 0:01:35

29,7

± 1,4

5 97,8

±1,7

8ens

X ± SD

1:52:26

± 0:06:39

0:18:32

± 0:01:14

16,5

± 1,12

10 97,5

± 1,9

1:00:10

± 0:08:32

53,4

± 5,0

9 97,6

± 4,2

0:33:49

± 0:02:23

30,1

± 1,4

8 95,2

± 4,5

1rs

X ± SD

1:51:49

± 0:08:45

0:19:00

± 0:01:50

17,0

± 1,7

6 97,4

± 4,9

0:59:49

± 0:06:47

53,4

± 3,3

5 99,2

± 1,2

0:32:25

± 0:03:06

29,0

± 2,5

5 96,1

± 5,8

3rs

X ± SD

1:52:45

± 0:09:03

0:18:49

± 0:01:33

16,8

±1,8

6 98,1

± 2,0

1:00:43

± 0:07:37

53,7

±3,4

9 97,8

±1,6

0:32:39

±0:03:35

29,0

± 3,0

5 95,6

± 6,4

8ens

X ± SD

1:54:36

± 0:10:41

0:19:10

± 0:01:40

16,8

± 1,8

10 96,5

± 3,7

1:01:11

± 0:08:38

53,2

± 3,3

7 97,3

± 3,7

0:33:45

± 0:03:55

29,5

± 3,0

11 92,4

± 3,9

Tau la 1.

Re sul tats dels triat le tes mas cu lins que ocu pen els llocs 1r, 3r, i 8è.

8
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9
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H
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9
9
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s
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Lloc

núm.

To tal

h:mm:ss

Na ta ció

h:mm:ss

To tal

% t

Po si ció

núm. D%MT

Bici

h:mm:ss

To tal

% t

Po si ció

núm. D%MT

Cursa

h:mm:ss

To tal

% t

Po si ció

núm. D%MT

1es

X ± SD

2:01:55

± 0:06:04

0:21:25

± 0:01:46

17,7

± 2,3

4 97,7

± 2,7

1:06:06

± 0:15:22

53,9

± 10,3

4 94,36

± 11,43

0:37:27

±0:03:19

30,7

± 2,3

3 99,1

± 1,7

3es

X ± SD

2:04:31

± 0:07:00

0:21:29

± 0:01:18

17,3

± 1,7

5 97,3

± 2,9

1:06:52

± 0:15:09

53,5

±10,2

5 93,23

± 11,35

0:39:17

± 0:03:09

31,6

± 2,1

9 94,4

± 3,4

8enes

X ± SD

2:06:05

± 0:07:55

0:21:38

± 0:00:53

17,2

± 1,6

7 96,6

± 2,6

1:08:16

± 0:15:32

54,0

± 10,5

11 91,27

± 10,62

0:39:25

± 0:04:32

31,2

± 2,5

7 94,4

± 4,2

1es

X ± SD

2:01:07

± 0:05:37

0:19:25

± 0:01:24

16,1

± 1,4

5 97,6

± 2,7

1:06:20

± 0:09:21

54,6

± 5,9

4 99,44

± 1,09

0:36:38

± 0:01:54

30,3

± 1,6

3 98,4

2,1

3es

X ± SD

2:02:28

± 0:05:34

0:19:45

± 0:01:21

16,2

± 1,4

6 95,9

± 3,3

1:06:30

± 0:09:09

54,2

± 5,8

6 99,16

± 0,83

0:37:30

± 0:02:11

30,6

± 1,6

5 96,2

2,4

8enes

X ± SD

2:04:49

± 0:06:23

0:19:47

± 0:01:09

15,9

± 1,2

7 95,7

± 2,7

1:07:51

± 0:09:48

54,2

± 6,1

11 97,28

± 2,02

0:38:31

± 0:02:01

30,9

± 1,4

8 93,6

± 2,8

1es

X ± SD

2:00:19

± 0:5:12

0:19:44

± 0:01:39

16,4

± 1,7

4 98,9

± 1,3

1:05:16

± 0:05:29

54,2

± 3,1

5 99,12

± 1,01

0:34:49

± 0:03:24

28,9

± 2,5

3 98,8

± 2,4

3es

X ± SD

2:01:50

± 0:05:07

0:20:04

± 0:01:40

16,5

±1,4

4 97,3

± 3,6

1:05:32

± 0:04:49

53,8

±3,0

7 98,67

±2,19

0:35:46

±0:03:53

29,3

± 2,8

4 96,3

± 3,1

8enes

X ± SD

2:04:55

± 0:06:06

0:20:04

± 0:01:48

16,1

± 1,7

4 97,2

± 3,0

1:06:16

± 0:05:04

53,1

± 3,4

9 97,60

± 2,05

0:38:04

± 0:05:05

30,4

± 3,2

8 90,8

± 3,4

Tau la 2.

Re sul tats de les triat le tes fe me ni nes que ocu pen els llocs 1r, 3r, i 8è.

8
9

9
1 

s
e

n
o

D
9

9
9

1 
s

e
n

o
D

0
0

0
2 

s
e

n
o

D



62

Rendiment i entrenament

apunts EDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (69) (59-64)

115

110

105

100

95

90

HOMES 1999

NATACIÓ BICI

SECTORS1rs
3rs
8ens

115

110

105

100

95

90

HOMES 2000

NATACIÓ BICI

SECTORS1rs
3rs
8ens

115

110

105

100

95

90

DONES 2000

NATACIÓ BICI

SECTORS

CURSA

1es
3es
8enes

114

110

100

90

DONES 1999

NATACIÓ BICI

SECTORS

CURSA

1es
3es
8enes

112

108

106

104

102

98

96

94

92

114

110

100

90

X
 S

D
 (

%
 D

 M
T

)
X

 S
D

 (
%

 D
 M

T
)

X
 S

D
 (

%
 D

 M
T

)

X
 S

D
 (

%
 D

 M
T

)
X

 S
D

 (
%

 D
 M

T
)

X
 S

D
 (

%
 D

 M
T

)

HOMES 1998

NATACIÓ BICI

SECTORS

CURSA

1rs
3rs
8ens

112

108

106

104

102

98

96

94

92

115

110

105

100

95

90

DONES 1998

NATACIÓ BICI

SECTORS

CURSA

1es
3es
8enes

CURSA

CURSA

Fi gu ra 1.

Re sul tat de les 8 ± SD del per cen tat ge de la di ferè ncia res pec te al mi llor temps (%DMT) per sec tors, tem po ra des i sexe.



cols. 1995), el nos tre tre ball es basa en el 

re sul tat com pe ti tiu ob tin gut per triat le tes

d’elit en les mi llors com pe ti cions in ter na -

cio nals.

La di ferè ncia de les mit ja nes (%D MT) en

el sec tor de na ta ció és pe ti ta, i en con se -

qüèn cia hi ha poca va ria bi li tat en el ren di -

ment; en el sec tor ci clis ta, aques tes di -

ferè ncies són en ca ra més pe ti tes; en el

sec tor de cur sa a peu és on es ma ni fes ten

les màxi mes di ferè ncies i, doncs, és on es

pro dueix la màxi ma va ria bi li tat en el ren -

di ment. Un al tre as pec te que in di ca la re -

llevà ncia del sec tor de cur sa a peu

comprèn les co rre la cions que ses ta blei xen 

en tre el temps to tal de la com pe ti ció i el

temps par cial de cada un dels sec tors del

triat ló, so bre tot en el sec tor de cur sa a

peu, tant en els ho mes com en les do nes.

Els triat le tes de sexe mas cu lí i fe me ní que

que den en tre els 8 pri mers a les compe -

ticions de Copa del Món i a les com pe ti -

cions de Punts “ITU”, no te nen per què ser

els mi llors en el sec tor de na ta ció, però no

po den per dre grans di ferè ncies. S’ha ob -

ser vat que no són els més ràpids en

aquest sec tor els qui guan yen la com pe ti -

ció. Per con tra, si la di ferè ncia de temps

que per den els triat le tes és molt ele va da

tin dran po ques op cions d’ocupar les pri -

me res po si cions al fi nal de la com pe ti ció.

Ne dar en so li ta ri i allun yat del pri mer grup 

pot pro vo car un des gast energ ètic su pe -

rior. Quan ne den junts o en mig d’un grup,

fent “draf ting” (apro fi tant l’aspiració), dis -

mi nueix la re sistència a l’aigua cosa que

pro vo ca un es tal vi energ ètic (Town i Kear -

ney 1994); el cost energ ètic d’un triat le ta

que va als peus d’un al tre en el sec tor de

na ta ció pot su po sar un es tal vi energ ètic

d’entre el 16 % i el 23 % (Cha tard i cols.

1998).

En el sec tor ci clis ta les di ferè ncies de ren -

di ment ob ser va des són mí ni mes. Això,

pro ba ble ment es tro ba afa vo rit per la re -

gla men ta ció que per met d’anar a roda du -

rant aquest sec tor; hi ha una tendència a

la for ma ció d’escamots, per què així els

com pe ti dors són més econò mics es tal -

viant ener gia per al sec tor de cur sa a peu.

Si el triat le ta perd mas sa temps abans

d’aquest sec tor, no podrà par tir amb el

grup i li cos tarà molt d’atrapar-lo. Hi ha

tre balls que mos tren la va ria ció de la des -

pe sa energ èti ca de ci clis tes co rrent en

grup. A una ve lo ci tat de 41 km-h–1 ca len

uns 290 W per què el pri mer ven ci la re -

sistència de l’aire, men tre que els que van

en se go na, ter ce ra i quar ta po si ció ne ces -

si ten uti lit zar uns 230, 197 i 189 W, res -

pec ti va ment (Taub mann 1983, en Shep -

hard i Astrand 1996). d’altra ban da,

Hauss wirth i cols. (1999) cons ta ten que

anar a roda en el sec tor ci clis ta con tri -

bueix a un es tal vi energ ètic amb vis ta al

sec tor de cur sa a peu, on es tindrà més

dis po ni bi li tat energ èti ca.

En el sec tor de cur sa a peu és on

s’estableixen les di ferè ncies de ren di ment

més grans, això sug ge reix que en aquest

sec tor és on es de ci deix la com pe ti ció.

Una dada im por tant és que els triat le tes

que fan els mi llors par cials al sec tor de

cur sa a peu són els que aca ben en 1r lloc

de la com pe ti ció; això està re col zat per

l’alta co rre la ció i la sig ni fi can ça que

s’estableix en tre el temps del sec tor de

cur sa a peu i el ren di ment glo bal de la com -

pe ti ció per a la ma jo ria de tem po ra des ana -

lit za des i en tots dos se xes.

Les di ferè ncies de ren di ment que sob ser -

ven en aquest sec tor po den ser ex pli ca -

des per què, des prés dels sec tors de na ta -

ció i ci clis me, en què els triat le tes por ten

prop d’1h 15 de com pe ti ció, l’economia

de cur sa es veu dis mi nuï da (Krei der i

cols. 1988, Hauss wirth i cols. 1996, De

Vito 1995). Aquest fet pot ser cau sat per

la suma d’altres fac tors que li mi ten

l’exercici, com per exem ple la de ple ció

del gli co gen (Armstrong i cols. 1977,

Van Rens burg i cols. 1986, Bu low 1988, 

O’Brien i cols. 1993), la ter mo re gu la ció i

des hi dra ta ció (Gue zen nec i cols. 1986,

Ca sa bu ri i cols. 1987, Dou glas i Hi ller

1989). Enca ra que davant d’aquesta as -

se ve ra ció cal dir que, el ni vell de ren di -

ment del triat le ta tam bé in flueix so bre el

cost energ ètic de la cur sa a peu. Com

més ele vat si gui el ni vell dels triat le tes,

pro ba ble ment, més econò mics se ran en

el sec tor de cur sa a peu (Lau re son i cols.

1993, Mi llet i cols., 2000).

D’altra ban da, l’anàlisi de les di ferè ncies

en tots dos se xes, mos tra més di fi cul tat per 

acon se guir bons re sul tats en la po bla ció

mas cu li na. Hi ha més di ferè ncia en el ren -

di ment de les do nes, cosa que ac tual ment

sug ge reix la pos si bi li tat d’aconseguir mi -

llors re gis tres en aquest sexe.

Conclusions

Es pot dir que el sec tor que de ter mi na el

re sul tat fi nal de la com pe ti ció és el sec tor

de cur sa a peu, de ma ne ra que el plan te -

ja ment tàctic dels sec tors de na ta ció i de

ci clis me per arri bar en unes con di cions

energ èti ques òpti mes és fo na men tal en

l’últim sec tor del triat ló. A més a més, cal

afe gir que a cau sa de les ac tuals diferèn -

cies de ren di ment en tre els triat le tes, pro -

ba ble ment en el fu tur es pro duirà un aug -

ment glo bal del ren di ment i una dis mi nu -
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r Hom es

Tem po ra da 1998

N/T B/T CT

r = 0,782

p < 0,01

Tem po ra da 1999

N/T B/T CT

r = 0,975

p < 0,01

Tem po ra da 2000

N/T B/T CT

Ta ula 3.

Co rre la cions en tre el temps de cada sec tor i el temps

to tal de la com pe ti ció en els 20 pri mers triat lons se -

lec cio nats.

r Dones

Tem po ra da 1998

N/T B/T C/T

r = 0,624

p < 0,01

r = 0,744

p < 0,01

r = 0,618

p < 0,01

Tem po ra da 1999

N/T B/T C/T

r = 0,691

p < 0,01

Tem po ra da 2000

N/T B/T C/T

Ta ula 4.

Co rre la cions en tre el temps de cada sec tor i el temps

to tal de la com pe ti ció en els 20 pri mers triat lons se -

lec cio nats.



ció en el per cen tat ge de la di ferè ncia res -

pec te al mi llor temps, so bre tot en el sexe

fe me ní.

Aquest es tu di orien ta cap a la ne ces si tat

d’optimitzar: a) l’entrenament de la pri -

me ra tran si ció que per me ti la ràpi da in -

cor po ra ció al grup per re duir al màxim la

des pe sa energ èti ca du rant el sec tor ci clis -

ta, b) l’en tre na ment de la cur sa a peu atès 

el pa per tan re lle vant que juga en el ren di -

ment com pe ti tiu glo bal.
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Apli ca ció dels mas sat ges
a l’aula d’Educació Fí si ca

Resum

Aques ta uni tat didà cti ca de di ca da a l’aplicació dels mas sat ges va 

sor gir com una con ti nua ció al de sen vo lu pa ment dels con tin guts

que mar ca la Con se lle ria d’Educació i Cièn cia com a cu rrí cu lum

del Bat xi lle rat a la Co mu ni tat Va len cia na. La uni tat es men ta da

po dria in clou re’s din tre del bloc de con tin guts ti tu lat “la con di ció

fí si ca i la sa lut”.

En aquest ar ti cle es jus ti fi ca la ne ces si tat de l’aplicació dels

mas sat ges en l’àmbit es co lar i es pro po sa de trac tar-ho des de

l’àrea d’educació fí si ca com un con tin gut pràctic a de sen vo lu -

par a l’aula o al gimnàs. L’article con té, a més a més d’una jus -

ti fi ca ció del tema, una ex po si ció de con tin guts i ob jec tius, les

ins tal·la cions i el ma te rial ne ces sa ris per po der por tar a ter me

la uni tat, la ubi ca ció de la uni tat din tre de la pro gra ma ció

anual de l’àrea, una pro pos ta me to dolò gi ca i un exem ple d’a -

va lua ció o qua li fi ca ció.

Fi nal ment, hi ha una ex pli ca ció, a ma ne ra d’exemple, de deu ses -

sions en les quals es rea lit zen di fe rents mas sat ges: mas sat ge de

15 mi nuts, au to mas sat ge, mas sat ge fa cial, mas sat ge de bra ços,

mas sat ge de ca mes, mas sat ge d’esquena i mas sat ge de coll.

Tam bé apa reix com a an nex una pro pos ta de dossier o ma te rial

so bre no cions d’història, nor mes i tècni ques bàsi ques so bre la

rea lit za ció dels mas sat ges que es fa ci li ta als alum nes a l’inici de

la uni tat didà cti ca.

Introducció

Actual ment cada cop es tro ben més en apo geu tota mena de terà -

pies o for mes de cu ra ció al ter na ti ves a la me di ci na tra di cio nal i

que com por ten una for ma de gua ri ció o sa na ment mit jan çant

terà pies na tu rals, sen se la ne ces si tat d’ingerir me di ca ments o

sub stàncies quí mi ques que pro vo quen una llis ta ina ca ba ble
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Abstract

This didactic work dedicated to the application of

massage began as a continuation in the development

of the articles that the Council of Education and

Science proposed as part of the baccalaureate

curriculum in the Valencian Community. This work

could be included within the block of contents called

“physical condition and health”.

In this ar ti cle we jus tify the need for the ap pli ca tion of

mas sa ge in schools and we pro po se to treat it from

the area of P.E. as a prac ti cal sub ject to be de ve lo ped 

in the class room or gymna sium. The ar ti cle con tains,

as well as a jus ti fi ca tion of the sub ject, an ex hi bi tion of 

con tents and ob jec ti ves, the ma te rial and ins ta lla tions

ne ces sary to be able to ful fil the pro ject, the

po si tio ning of the sub ject wit hin the an nual area

pro gram me and an exam ple of mar king or

qua li fi ca tion.

Finally, there is an explanation to be used as an

example of ten sessions in which we perform

different massages: 15 minute massage, self

massage, facial massage, arm massage, leg

massage, back massage and neck massage.

Also, as an annexe, a proposal for a dossier or

material on the history, rules and basic techniques 

on the performance of the massages that can be

given to students at the beginning of this didactic

subject.

Key words

massage, friction, fat, pressure, percussion,

baccalaureate, health, well-being, tension, stress.

Acti vi tat fí si ca i salut

Pa rau les clau
mas sat ge, fric ció, amas sa ment, pres sió, per cus sió,
bat xi ller, sa lut, be nes tar, ten sió, estrès

§ TE RE SA ROYO GIL
Lli cen cia da en Edu ca ció Fí si ca. INEFC-Llei da
Pro fe sso ra Se cun dària IES. “Alt Pa làn cia” Se gor be (Cas te llón)
Qui ro ma ssa tgis ta Te ra pèu ti c.



d’efectes se cun da ris. Assis tim al res sor gi -

ment de met ges na tu ris tes, os teò pa tes,

qui ropràctics, fi sio te ra peu tes, mas sat gis -

tes, etc.

El mas sat ge és un dels mit jans més

fàcils al nos tre abast per acon se guir una

bona sa lut i per man te nir-la un cop

acon se gui da. Amb un ins tru ment tan

sim ple com les nos tres mans n’hi ha

prou per alleu jar mi gran yes, do lors, ten -

sió i estrès.

El mas sat ge in flueix po si ti va ment en la

sa lut de la per so na que el rep. Mi llo ra

la cir culació, re la xa els mús culs, esti -

mula el sis te ma limf àtic, ac ti va l’elimi -

nació de sub stàncies de re buig en el

nos tre or ga nis me. Aquests be ne fi cis fí -

sics, com bi nats amb els be ne fi cis psí -

quics de sen tir-se ob jec te d’atenció i

cura, ori gi nen una me ra ve llo sa, sen sa -

ció de be nes tar, mi llor que qual se vol

me di ca ment.

Fer un mas sat ge s’assembla a un exer ci ci 

de re la xa ció o me di ta ció. Per rea lit zar-lo 

bé cal es tar re la xat/da i con cen trat/da en 

allò que estàs fent. Si et con cen tres al

rit me del mas sat ge, no tri gues a re la -

xar-te ple na ment i aques ta sen sa ció del

mas sat gis ta es trans met a la per so na a

qui li estàs rea lit zant el mas satge.

Justificació
del tema de la unitat

Per tot el que aca bem d’exposar al punt

an te rior apa reix la ne ces si tat de por tar a

ter me una Uni tat Didà cti ca, re la cio na da

amb l’activitat fí si ca i la sa lut. La uni tat

es men ta da sor geix com un in tent re no ve -

lla dor dels con tin guts a de sen vo lu par al

nou bat xi lle rat de la LOGSE dins l’àrea

d’Educació Fí si ca.

La uni tat didà cti ca es men ta da tam bé

apa reix com a res pos ta a la de man da dels

nos tres alum nes, que cada ve ga da te nen

més for ma ció i cul tu ra fí si ca so bre con tin -

guts re la cio nats amb la sa lut, el lleu re, el

be nes tar i la qua li tat de vida, i això els

por ta a ne ces si tar i sol·li ci tar l’apre -

nentatge de con tin guts d’aquesta mena.

Aques ta uni tat didà cti ca ti tu la da “mas sat -

ges” és una con ti nua ció de con tin guts que 

ells han tre ba llat a 1r de Bat xi lle rat, com

ara la re la xa ció i la rea lit za ció d’un pro gra -

ma d’exercici fí sic i sa lut.

Continguts
Fets i con cep tes

n El cos com a apa rell lo co mo tor i els

grups mus cu lars que el for men.

n Efec tes hi giè nics del mas sat ge i el seu

be ne fi ci en de ter mi na des pràcti ques es -

por ti ves com a pre ven ció i cu ra ció de le -

sions.

n Co nei xe ment de di fe rents ma ni pu la -

cions o tècni ques de mas sat ge. 

Pro ce di ments

n Accions mus cu lars im pli ca des en els di -

fe rents mo vi ments pro pis de la pràcti ca

es por ti va i la seva con se güent sobre -

càrrega. 

n La po si ció co rrec ta du rant la rea lit za ció

dels mas sat ges i du rant la rea lit za ció de 

les ac cions quo ti dia nes de cada dia, ca -

mi nar, aju pir-se, as seu re’s, dor mir, es -

tu diar etc.

n Uti lit za ció de les di fe rents ma ni pu la -

cions o tècni ques pròpies del mas sat ge,

com ho són la fric ció, l’amas sament,

la pres sió, i les se ves va riants, en

 funció de la zona mus cu lar on s’apli -

quen.

n Ano ta ció al qua dern de clas se de la

po sa da en pràcti ca i els de talls de ca -

das cu na de les tècni ques de mas -

satge.

Va lors, ac ti tuds i nor mes

n Va lo ra ció i ac cep ta ció de la pròpia rea li -

tat cor po ral i de la dels al tres, les se ves

pos si bi li tats i li mi ta cions.

n Acti tud de de sin hi bi ció, ober tu ra i co -

mu ni ca ció en les re la cions amb els

com panys.

n Dis po si ció fa vo ra ble vers la uti lit za ció

de tècni ques de mas sat ges com a ele -

ments de re cu pe ra ció de l’equilibri psi -

co fí sic.

Objectius

n Uti lit zar tècni ques de mas sat ge com a

mitjà per re co brar l’equilibri psi co fí sic i

com a pre pa ra ció per al de sen vo lu pa -

ment d’altres ac ti vi tats.

n Apren dre a uti lit zar les tècni ques del

mas sat ge per re duir la ten sió i la ri gi -

de sa mus cu lar que ori gi nen al gu nes

pràcti ques es por ti ves.

n Re con èi xer les re per cus sions ne ga ti ves

que de ter mi na des ac ti vi tats, for mes

d’execució o ac ti tuds de les po si cions,

po den te nir so bre l’organisme i la seva

es truc tu ra cor po ral.

n Dis tin gir els efec tes con tra pro duents

que de ter mi na des pràcti ques po den

exer cir so bre la per so na, a curt o llarg

ter mi ni, tant a ni vell org ànic com es -

truc tu ral.

n Exe cu tar ma ni pu la cions de na tu ra le sa

di ver sa que im pli quin la uti lit za ció de di -

fe rents tècni ques d’execució pròpies del

mas sat ge.

n Adqui rir ex pe rièn cia i au to no mia en

l’execució de di fe rents ma ni pu la cions,

con tro lant el rit me i la du ra da de ca das -

cu na du rant l’execució.

n Iden ti fi car els prin ci pals efec tes hi giè -

nics i fun cio nals que pot te nir so bre

l’organisme l’aplicació de les di fe rents

tècni ques de mas sat ge.

n Mos trar-se au toe xi gent en la rea lit za ció

del mas sat ge pen sant sem pre en el be -

ne fi ci que com por ta la seva apli ca ció i

el be nes tar que pro dueix a la per so na

que el rep.

n Ano tar al qua dern de clas se de for ma

per so nal com es rea lit za ca das cu na de

les tècni ques de mas sat ge que s’es -

menten du rant la uni tat didà cti ca.

n Ser ca paç de po sar en pràcti ca fora de

l’aula, amb fa mi liars o amics, les tècni -

ques de mas sat ge apre ses, re con èi -

xer-ne la uti li tat fora de l’aula i, doncs,

la seva apli ca ció en l’àmbit so cial on es

mou cada alum ne.

Condicions contextuals
per al desenvolupament
de la unitat
Grup clas se

n Grups mix tos

n El nom bre d’alumnes per aula és de 35

en to tal.

n L’edat dels alum nes és de 16-

17 anys.
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Temps

per al de sen vo lu pa ment
n La du ra da de la uni tat és de 10 ses -

sions. 

n El temps real de pràcti ca per ses sió és

de 40 mi nuts. 

Re cur sos ma te rials

n La ins tal·la ció ne cess ària és un gimnàs

i una aula o sala d’audiovisuals.

n El ma te rial ne ces sa ri són ma ta las sos,

bancs suecs o ca di res.

n A més a més, els alum nes hau ran de

por tar to va llo les grans, cre ma o oli per a 

mas sat ges i un qua dern per a ano ta -

cions per so nals.

Ubicació de la unitat
en la programació

La uni tat didà cti ca es por ta a ter me du -

rant la ter ce ra i úl ti ma ava lua ció a cau sa,

prin ci pal ment, del fac tor climà tic. A par tir 

de les va can ces de Pas qua és quan fa mi -

llor temps i po dem rea lit zar els mas sat ges 

de for ma ade qua da, en ha ver-se de que -

dar els alum nes en pan ta lons curts o en

sa ma rre ta de ti rants.

D’altres fac tors que mo ti ven la ubi ca ció

de la uni tat didà cti ca cap a fi nal de curs,

són l’estrès i els ner vis que pa tei xen els

alum nes en acos tar-se aques ta èpo ca, en

què molts d’ells es ju guen, a l’última ava -

lua ció, apro var o sus pen dre una as sig na -

tu ra i, pa ral·le la ment, pas sar o no de curs. 

Per això són més ac cep tats aques ta mena

de con tin guts, com ara re la xa ció o mas -

sat ges, cap a fi nal de curs o en ple pe río de 

d’exàmens.

Temporització

Per dur a ter me la uni tat didà cti ca cal te -

nir en comp te les ca rac te rís ti ques del cen -

tre, és a dir, que dis po si de la ins tal·la ció i

el ma te rial ade quats, gimnàs i ma ta las -

sos, fo na men tal ment, ja que, si no és així, 

la po sa da en pràcti ca de la uni tat pot pa tir 

al gu na va ria ció. L’ordre a de sen vo lu par en 

les ses sions serà el se güent:

n Pre sen ta ció de la uni tat als alum nes i

cri te ris més im por tants a se guir.

n Expo si ció teò ri ca so bre hist òria, con -

sells pre vis a l’hora de rea lit zar els mas -

sat ges, prin ci pals nor mes d’actuació i

tècni ques bàsi ques a rea lit zar. (Ve geu

Annex). 

n Vi sió d’un ví deo so bre mas sat ge es -

portiu. 

n Repàs de les prin ci pals zo nes i grups

mus cu lars a tre ba llar du rant les di fe -

rents ses sions de mas sat ges. (Ve geu

Annex).

n Rea lit za ció d’una ses sió breu de 15 mi -

nuts.

n Rea lit za ció d’una ses sió d’auto mas -

satge.

n Rea lit za ció del mas sat ge fa cial.

n Rea lit za ció del mas sat ge de bra ços.

n Rea lit za ció del mas sat ge de ca mes.

n Rea lit za ció del mas sat ge d’esquena.

Metodologia

El plan te ja ment i de sen vo lu pa ment de la

uni tat re que reix mèto des ac tius d’ense -

nyament i de par ti ci pa ció per part dels

alum nes. El mèto de d’ensenyament a uti -

lit zar serà una as sig na ció de tas ques, atès 

que el pro fes sor ex pli ca una tècni ca i a

con ti nua ció els alum nes, col·lo cats en pa -

re lles, rea lit za ran una imi ta ció pràcti ca de 

la tècni ca es men ta da.

Pa ral·le la ment, es trac ta d’un en sen ya -

ment re cí proc, per què es rea lit za un tre -

ball en pa re lles en el qual hi ha dos rols,

mas sat gis ta i pa cient, que s’aniran al ter -

nant al llarg de la uni tat didà cti ca. Al ma -

teix temps, exis teix una im por tant in te rac -

ció en tre pa cient i mas sat gis ta, ja que el

pa cient in for ma de si el rit me que s’aplica

a la fric ció o la in ten si tat de la pres sió és

ade qua da en cada ma ni pu la ció, se gons la 

zona on s’aplica el mas sat ge i d’acord

amb el grau de ten sió mus cu lar que pre -

sen ta el pa cient.

Du rant el de sen vo lu pa ment de la clas se,

la fun ció del pro fes sor serà do nar la in for -

ma ció ne cess ària en cada tas ca i a con ti -

nua ció su per vi sar l’execució de la tas ca

es men ta da per part dels grups de tre ball

que han creat els alum nes, tot co rre gint i

re con duint exe cu cions in co rrec tes du rant

la pràcti ca. Tam bé és im por tant con tro lar

els temps uti lit zats en cada ma ni pu la ció o 

tècni ca per tal de com ple tar i ajus tar les

ses sions al temps real de pràcti ca. Pa -

ral·le la ment, haurà d’observar i ano tar re -

gis tres per ava luar les ac ti tuds i els pro ce -

di ments que rea lit zen els alum nes.

Avaluació

L’avaluació és en te sa com un ele ment que 

per tany al ma teix pro cés d’ensenya -

ment-aprenentatge i, com a tal, ha de  tenir

una fun ció edu ca ti va. Hem de descar re gar

l’avaluació del seu carà cter de san ció i

aug men tar-ne la im portància en l’as -

soliment dels ob jec tius d’aprenen tatge.

En el pro cés d’avaluació s’utilitzen tres

apar tats:

Ava lua ció ini cial

La seva fun ció serà la de per me tre’ns de

con èi xer en quin es tat es tro ben els/les

nos tres alum nes en aque lles qües tions

que po den afec tar el de sen vo lu pa ment

del pro cés d’aprenentatge. Es pot con -

fec cio nar un pe tit qües tio na ri per re co llir 

in for ma ció res pec te a allò que co nei xen

els/les alum nes so bre el tema dels mas -

sat ges, opi nió i ex pec ta ti ves so bre la

uni tat.

Ava lua ció for ma ti va o con tí nua

Per què l’avaluació tin gui un carà cter for -

ma tiu i con ti nu haurà de ba sar-se en els

apre nen tat ges pre te sos i cen trar-se en el

pro cés que uti lit zem per as so lir i re for çar

els apre nen tat ges es men tats. L’avaluació

for ma ti va haurà d’analitzar el rit me

d’evolució de les tas ques rea lit za des a

l’aula i, pa ral·le la ment, efec tuar pos si bles 

adap ta cions en el pro cés i diag nos ti car en

cada cas la na tu ra le sa es pe cí fi ca de la di -

fi cul tat. Alho ra, haurà de per me tre de

cons ta tar l’eficàcia dels re cur sos uti lit -

zats, or ga nit za ció, mèto des o es tratè gies

d’aprenentatge, ma te rials em prats etc.

Du rant tot el pro cés de for ma ció, és con -

ve nient pren dre ano ta cions so bre el fun -

cio na ment del pro cés d’ensenyament-

apre nen tat ge, uti lit zar re gis tres o llis tes de 

con trol, re vi sar i co rre gir la pre sa d’apunts 

en el qua dern per so nal de l’a lumne. Tam -

bé és con ve nient rea dap tar el pro gra ma

quan cal gui, re but jar re cur sos, es tratè gies 
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o tècni ques que no fun cio nin i ex pe ri men -

tar-ne d’altres.

Ava lua ció fi nal

Es rea lit zarà al fi nal de la uni tat didà cti ca i 

s’emetrà una qua li fi ca ció o va lo ra ció del

re sul tat dels apre nen tat ges ad qui rits. La

qua li fi ca ció vindrà de ter mi na da per:

n 50% Exe cu ció pràcti ca de les di fe rents

tècni ques de mas sat ge.

n 25% Se gui ment i ano ta ció de les di fe -

rents tècni ques en el qua dern per so nal

de l’alumne.

n 25% Acti tud, as sistència a clas se, es -

forç i in terès, for ma de trac tar el ma te -

rial, etc.

Ma te rial

com ple men ta ri

Per al de sen vo lu pa ment de la Uni tat

Didà cti ca, l’alumne comp ta amb un ma -

te rial de su port que es fa ci li tarà a l’inici

de la pri me ra ses sió teò ri ca. Es trac ta

d’uns apunts en els quals hi ha una pe ti -

ta in tro duc ció hist òri ca als mas sat ges,

con sells pre vis so bre el lloc ade quat per

a rea lit zar-los, aten ció a la po si ció

que ha d’adoptar el mas sat gis ta i olis

més ade quats per a la pràcti ca del mas -

sat ge.

En aquests apunts tam bé hi ha una llis ta

de nor mes a te nir en comp te per a una

co rrec ta rea lit za ció d’una ses sió de massat -

ge i un re sum de les prin ci pals tècni ques

de mas sat ge a par tir de les quals de ri ven

to tes les al tres va riants, en fun ció de la

zona mus cu lar a trac tar.

Tam bé es do nen a l’alumne dues làmi -

nes ex pli ca ti ves de dues fi gu res anatò -

mi ques en po si ció an te rior i pos te rior

amb el nom i lo ca lit za ció dels di fe rents

mús culs. Aquest ma te rial pot ser op cio -

nal, se gons la for ma ció que tin guin els

alum nes so bre el tema, ja que es trac ta

de con tin guts que hau rien d’haver es tat

su pe rats du rant l’etapa de Se cund ària

Obli gatò ria.

Tot aquest ma te rial apa reix a l’Annex al fi -

nal de l’article.
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Planificació per sessions

Pri me ra se ssió

Obje cti us: 

n Pre sen tar la uni tat als alum nes i cri te ris més im por tants a se guir.

n Ava lua ció ini cial

Ma te rial: Apun ts (Vegeu anne x), te le vi sor i ví deo

Orga ni tza ció: Ma ssi va

Acti vi ta ts:

TEMPS PLA D’ACTUACIÓ

5¢ 1a Acti vi tat: Infor ma ció so bre la uni tat didà cti ca

10¢ 2a Acti vi tat: Qües tio na ri co nei xe ment i ac ti tuds vers la uni tat didàc -

tica

15¢ 3a Acti vi tat: Expli ca ció teò ri ca i in for me so bre el ma te rial teò ric que apa -

reix a l’Annex

15¢ 4a Acti vi tat: Vi sió d’un ví deo so bre mas sat ge es por tiu

Se gon a se ssió

Obje ctiu: Rea lit zar mas sat ge breu al coll i part su pe rior de l’es -

quena.

Ma te rial: Ca di ra, coi xí o to va llo la, goma del ca bell.

Orga ni tza ció: Pa re lles

Acti vi ta ts:

TEMPS PLA D’ACTUACIÓ

5¢ 1a Acti vi tat: Orga nit zar el ma te rial i in for mar so bre la ses sió

20¢ 2a Acti vi tat: Un es posa de pa cient, as se gut a la ca di ra, amb el cap re -

col zat al res pat ller, i el seu com pany rea lit zarà el mas sat ge

1. Fric ció as cen dent

2. Fric ció es pat lles T

3. Amas sa ment es pat lles

4. Pres sions as cen dents

5. Fric ció la te ral coll

6. Pres sió la te ral coll

7. Pres sions cap 

8. Per cus sió 

9. Neu ro se dant des cen dent

20¢ 3a Acti vi tat: Igual que l’activitat an te rior però rea lit zem un can vi de rol o

pa per dels com po nents del grup, és a dir, el que feia de mas sat gis ta ara

es posa de pa cient
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Ter ce ra se ssió

Objec tiu: Rea lit zar un au to mas sat ge a les es pat lles, les ca mes i els peus.

Ma te rial:

n To va llo la gran

n Goma del ca bell

n Ma ta las sos

Orga ni tza ció: Indi vi dual

Acti vi ta ts:

TEMPS PLA D’ACTUACIÓ

5¢ 1a Acti vi tat: Orga nit za ció del ma te rial i in for ma ció so bre la ses sió

45¢ 2a Acti vi tat: Els alum nes es col·lo quen de for ma in di vi dual as se guts en un ma talàs per rea lit zar un au to mas sat ge de du ra da apro xi ma da

de 15¢ en cada zona

Espat lles:

1. Fric ció es pat lles 

2. Pres sions coll

3. Pres sions tra pe zi

4. Esti ra ments

5. Per cus sions

6. Pas sa des se dants

Cames:

1. Fric ció ca mes

2. Amas sa ment quà dri ceps

3. Fric ció se dant quà dri ceps

4. Pres sions bes sons

5. Amas sa ment bes sons

6. Ba lan ceigs

Peus:

1. Fric ció plan tar

2. Pres sió dits

3. Pres sió plan tar li neal

4. Pres sió plan tar cir cu lar

5. Amas sa ment amb ar tells 

6. Per cus sió

Quar ta se ssió

Objec tiu: Rea lit zar mas sat ge fa cial.

Ma te rial:
n To va llo la gran
n Ma ta las sos

Orga ni tza ció: Pa re lles

Acti vi ta ts:

TEMPS PLA D’ ACTUACIÓ

5¢ 1a Acti vi tat: Orga nit za ció del ma te rial i in for ma ció so bre

la ses sió

20¢ 2a Acti vi tat: Els alum nes es col·lo quen de dos en dos als

ma ta las sos. Un s’ajeu pan xa en lai re i el com pany es

col·loca al da rre re a l’alçada del cap.

 1. Fric ció fa cial

 2. Per cus sió man dí bu la

 3. Pres sió lla vis

 4. Fric ció lla vis

 5. Pres sions pòmuls i tem pla

 6. Fric ció front

 7. Pres sions front 

 8. Pres sió ce lles i tem pla

 9. Fric ció ocu lar

10. Pres sions par pe lles

11. Fric ció al ter na front

12. Ki ne sis

20¢ 3a Acti vi tat: Igual que l’activitat an te rior però rea lit -

zem un can vi de rol o pa per dels com po nents del

grup, és a dir, el que feia de mas sat gis ta ara es posa

de pa cient

Cin que na ses sió

Objec tiu: Rea lit zar mas sat ge de bra ços

Ma te rial:
n Ma ta las sos
n Coi xí
n To va llo la gran
n Oli o gel 

Orga ni tza ció: Pa re lles

Acti vi ta ts:

TEMPS PLA D’ACTUACIÓ

2¢ 1a Acti vi tat: Orga nit za ció del ma te rial i in for ma ció so bre

la ses sió

45¢ 2a Acti vi tat: Els alum nes es col·lo quen de dos en dos als

ma ta las sos. Un s’ajeu pan xa en lai re i el com pany s’hi

posa al cos tat a l’alçada de la cin tu ra. L’activitat tindrà

una du ra da de 20-25¢ a cada braç.

 1. Fric ció uni for me amb to tes dues mans

 2. Fric ció uni for me amb una mà

 3. Dre nat ge de l’avantbraç 

 4. Fric ción am bo pul gar

 5. Amas sa ment an te braç amb una sola mà i amb to tes dues

 6. Fric ció uni for me amb una mà

 7. Amas sa ment part su pe rior braç 

 8. Pas sa des neu ro se dants 

 9. Trac ció

10. Ba lan ceig 

Sisena se ssió

Re pe ti rem la ses sió an te rior man te nint les ma tei xes pa re -

lles ja que tot se guit el mas sat gis ta de la cin que na ses sió

pas sa a ser pa cient i vi ce ver sa.
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Se te na ses sió
Objec tiu:

Rea li tzar ma ssa tge de cames

Ma te rial:
n Ma ta las sos
n To va llo la gran
n Oli, gel etc.

Orga ni tza ció: Pa re lles

Acti vi ta ts:

TEMPS PLA D’ACTUACIÓ

2¢ 1a Acti vi tat: Orga nit za ció del ma te rial i in for ma ció so bre la ses sió

45¢ 2a Acti vi tat: Els alum nes es col·lo quen de dos en dos als ma ta las sos. Un s’ajeu de boca te rro sa i el com pany 

s’hi posa al da rre re, a l’alçada dels peus. L’activitat tindrà una du ra da de 20-25¢ a cada cama.

 1. Fric ció pal mo di gi tal uni for me

 2. Fric ció pal mo di gi tal cen tral

Bes sons:

 3. Amas sa ment pal mo di gi tal

 4. Amas sa ment di gi tal

 5. Des blo queig dels bes sons 

 6. Ki ne sis

Isquio ti bials:

 7. Fric ció pal mo di gi tal cir cu lar

 8. Re mo ció amb els pol zes

 9. Amas sa ment dits-pol ze in te rior/ex te rior

10. Va so cons tric ció

11. Pas sa des neu ro se dants 

12. Ba lan ceig

No ve na se ssió

Objec tiu:

Rea lit zar mas sat ge d’esquena

Ma te rial:

n Ma talàs

n Coi xí

n To va llo la gran

n Oli, gel etc.

Orga ni tza ció:

Pa re lles

Acti vi ta ts:

TEMPS PLA D’ACTUACIÓ

2¢ 1a Acti vi tat: Orga nit za ció del ma te rial i in for ma ció so bre la ses sió

20¢ 2a Acti vi tat: Els alum nes es col·lo quen de dos en dos als ma ta las sos. Un s’ajeu de boca te rro sa i el com -

pany s’hi posa al cos tat a l’alçada de la cin tu ra.

1. Pas sa des

2. Fric ció pal mo di gi tal uni for me

3. Fric ció pal mar re for ça da

Cos tat dret/es que rre:

4. Fric ció pal motè nar

5. Re mo ció amb els pol zes con tra po sa da

6. Amas sa ment di gi tal as cen dent i ziga-zaga

7. Amas sa ment amb ar tells

8. Pres sió pal mar i di gi tal

9. Per cus sió cú bit-ra dial

20¢ 3a Acti vi tat: Igual que l’ac ti vi tat an te rior però rea lit zem un canvi de  pa pers dels com po nen ts del gru p, és

a dir, el que feia de ma ssa gis ta ara es posa de pa cien t.

Desena sessió

Obje cti u:

Rea lit zar mas sat ge de coll

Ma te rial:

n Ma ta las sos

n To va llo la gra

n Coi xí

n Oli, gel etc.

Orga ni tza ció: Pa re lles

Acti vi ta ts:

TEMPS PLA D’ACTUACIÓ

5¢ 1a Acti vi tat: Orga nit za ció del ma te rial i in for ma ció so bre la ses sió

20¢ 2a Acti vi tat: Els alum nes es col·lo quen de dos en dos als ma ta las sos. Un s’ajeu de boca te rro sa i el com -

pany s’hi posa al cos tat a l’alçada de la cin tu ra.

1. Fric ció pal mo di gi tal uni for me

2. Amas sa ment pal mo di gi tal

Cos tat dret/es que rre:

1. Fric ció cir cu lar

2. Amas sa ment di gi tal

Rere el cap:

3. Re mo ció amb els pol zes

4. Amas sa ment amb ar tells

5. Fric ció tènar

6. Ki ne sis oc ci pi tal

7. Pas sa des

20¢ 3a Acti vi tat: Igual que l’activitat an te rior però rea lit zem un can vi de pa pers en els com po nents del grup,

és a dir, el que feia de mas sat gis ta ara es posa de pa cien t.

Vui te na ses sió
Re pe ti rem la ses sió an -

te rior man te nint les ma -

tei xes pa re lles ja que tot 

se guit el mas sat gis ta de

la se te na ses sió pas sa a

ser pa cient i vi ce ver sa.
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HISTÒRIA

El mas sat ge és tan vell com l’ésser humà, és una ac ció 

ins tin ti va; per exem ple, les per so nes, quan ens fa mal

una ar ti cu la ció, ens la fre guem i in cons cient ment es -

tem fent un mas sat ge. És el trac ta ment mèdic més an -

tic i, sens dub te, el tro bem a to tes les cul tu res a tra vés

de la hist òria. Hipò cra tes, el va ano me nar ana trip sis, i

en al tres au tors grecs apa reix ci tat amb pa rau les que

sig ni fi quen fric ció, ma ni pu la ció, fre ga ment etc. La pa -

rau la mas sat ge, però, és re la ti va ment nova i de ri va de

la pa rau la àrab ma sah, que sig ni fi ca fre gar amb la mà.

En an tics ma nus crits xi ne sos, in dis i egip cis es do cu -

men ta l’ús del mas sat ge per pre ve nir i gua rir les ma lal -

ties, així com per cu rar les fe ri des. En les obres de

l’antiga Grècia, exis tei xen nom bro ses re ferè ncies al mas -

sat ge. S’aconsellava abans i des prés de fer es port, com

al ter na ti va a l’exercici fí sic, en la con va lescència, des -

prés del bany i com a terà pia per a ma lal ties tan di ver ses

com la ma len co nia, l’asma, els tras torns di ges tius i tam -

bé l’esterilitat.

A Roma, Galè (131-210) va es criu re trac tats re la tius al

mas sat ge i a l’exercici fí sic, amb idees que en ca ra avui

te nen ple na vigè ncia. Par la va de tres me nes de mas sat -

ge: ferm, suau i mo de rat. Tam bé des criu el mas sat ge que

es feia als gla dia dors abans i des prés de la llui ta. Igual -

ment, Juli Cèsar re bia un mas sat ge dia ri per alleu jar la

seva neurà lgia.

A l’Índia, des de sem pre, s’ha tin gut en gran es ti ma ció

l’art del mas sat ge. El tro bem en tre les tècni ques ci ta des

als tex tos vèdics, con cre ta ment al Ya jur-veda, que ens

ofe reix una vi sió de la me di ci na ín dia cap a l’any 1800 aC; 

el mas sat ge s’hi des criu com a fre gues amb her bes, es -

pècies i olis aromà tics.

Entre els se gles XVIII i XIX el mas sat ge va ad qui rir po -

pu la ri tat a Eu ro pa gràcies a la in fluèn cia del suec Ling

(1776-1839), que va di fon dre la seva tècni ca per tot el

con ti nent. Insis tia en la im portància te rap èu ti ca del

mas sat ge i dels exer ci cis gimnàstics, i clas si fi ca va els 

seus trac ta ments en mo vi ments gimnàstics o pas sius, 

i en tre aquests in clo ïa la pres sió, la fric ció, la vi bra ció, 

la per cus sió i la ro ta ció. La in fluèn cia de Ling con ti nua

en ple vi gor, com ho pro va que so vint s’utilitzi l’ex -

pressió “mas sat ge suec” per re fe rir-se al mas sat ge en 

ge ne ral.

En els úl tims anys del se gle XIX el mas sat ge s’havia con -

ver tit ja en un acre di tat trac ta ment mèdic, apli cat amb

fre qüèn cia per ci rur gians car diò legs, etc., o per per so nes

ex per tes for ma des per ells ma tei xos. Però en aque lla

èpo ca les ca ses de ci tes tam bé feien ser vir la pa rau la

“mas sat ges” com a ta pa do ra de les se ves ac ti vi tats. Per

llui tar con tra aquell equí voc es va crear a Lon dres, en

1894, la So cie tat Col·le gial de Fi sio terà pia.

Du rant la Pri me ra Gue rra Mun dial es va uti lit zar àmplia -

ment el mas sat ge com a terà pia en tras torns ner vio sos i

en la fa ti ga del com bat. Però va sor gir la moda d’a -

plicar-lo mit jan çant apa rells elèctrics, els quals van tro -

bar una ac cep ta ció crei xent, fins al punt que el mas sat ge

ma nual va que dar re le gat a un pa per se cun da ri. Es pen -

sa va que amb fàrmacs i ar te fac tes po dien ob te nir-se re -

sul tats iguals o mi llors.

Sor to sa ment, però, a ho res d’ara as sis tim a una re va -

lo ra ció del mas sat ge com a terà pia. Està re con que rint

el lloc que li per to ca jus ta ment en el camp de la sa lut,

com a com ple ment d’altres tècni ques mèdi ques i com

a mitjà per aju dar-nos a man te nir una sa lut ex cel·lent.

CON SE LLS PREVIS

Lloc ade quat

Per treu re el màxim pro fit del mas sat ge és molt im por -

tant que el lloc triat per fer-lo si gui com més con for ta -

ble mi llor. Ha de ser una ha bi ta ció càli da, tran quil·la,

il·lu mi na da tènue ment, on mas sat gis ta i pa cient es

tro bin a gust.

Si rea lit zem el mas sat ge a te rra, el pa cient ha d’estar aja -

gut so bre una su per fí cie sòli da, però en coi xi na da. Per

fer-ho, po dem uti lit zar un ma talàs prim o un pa rell de

man tes grui xu des; el mas sat gis ta pot age no llar-se so bre

al gu na cosa tova per evi tar mals de ge noll; po dem uti lit -

zar coi xins o to va llo les per es tar més còmo des.

Si te nim pro ble mes als ge nolls o l’esquena serà més fàcil

de tre ba llar da munt d’una tau la. L’ideal és una tau la

gran, que ens arri bi a la part su pe rior de les cui xes, i ha de 

ser prou for ta per aguan tar el pes del pa cient més el del

mas sat gis ta quan s’hi re col za du rant el mas sat ge. És

con ve nient co brir la tau la amb man tes o to va llo les.

Si no te nim una tau la ade qua da, l’ideal se ria po der dis po -

sar d’una lli te ra amb ro des. Fan uns 2m de llarg per 60cm 

d’ample, i l’alçada és més o menys la d’una tau la nor mal. 

El llit no és un lloc ade quat per fer un mas sat ge, atès que

el ma talàs és mas sa tou i ab sor beix tota la for ça i, a més

a més, la poca al ça da la fa, per re gla ge ne ral, molt in -

còmoda per al mas sat gis ta.

Aten ció a la seva pos ició

Per fer un bon mas sat ge cal que el mas sat gis ta es tro bi

còmo de. Amb una mica de pràcti ca apren drem a tre ba llar 

sen se po sar en ten sió els nos tres mús culs.

Men tre efec tuem el mas sat ge cal man te nir l’esquena

dre ta i uti lit zar tot el pes del cos per do nar rit me i pro fun -

di tat a les nos tres ac cions. Si tre ba llem en una tau la, cal

se pa rar els peus i fle xio nar lleu ment els ge nolls, per tal de 

re col zar-nos bé quan fem for ça amb les mans. Si tre ba -

llem a te rra, ens age no lla rem amb els ge nolls se pa rats, o

ple gant un sol ge noll i re col zant-nos en aquest i en la plan -

ta de l’altre peu. No s’ha d’estar gai re es to na en la ma teixa

po si ció, i hem de po sar-nos de cara a la di rec ció que se -

guei xen els nos tres mo vi ments en el mas sat ge, és a dir,

al cap o els peus quan el mas sat ge s’efectua en sen tit

lon gi tu di nal del cos, i en un cos tat quan els mo vi ments

si guin trans ver sals.

Roba ade qua da

És re co ma na ble po sar-se roba còmo da i am pla, cal -

çar sa ba tes pla nes o fins i tot anar des calç. Abans de

co men çar la ses sió de mas sat ge cal treu re’s tots els

or na ments o joies, anells, bra ça lets, co lla rets, re llot -

ge; el fre ga ment i el dring mo les ten i dis treuen el pa -

cient.

Olis aro màti cs

Acon se gui rem efec tes molt mi llors si fem ser vir olis que

fa ci li tin el llis ca ment de les mans so bre la pell. Tam bé

po dem uti lit zar cre ma hi dra tant, gel de bany o pól vo res

de talc. No hem d’abocar l’oli di rec ta ment so bre el cos del 

pa cient, sinó po sar-ne una mica al pal mell de la mà, fre -

gar-nos-les per es cal far-lo lleu ge ra ment i des prés es ten -

dre l’oli pel cos.

NORMES

 1. L’element més im por tant del mas sat ge és el rit me. El 

rit me dels mo vi ments ori gi na ones de re la xa ció que

es pro pa guen per tot el cos.

 2. Qual se vol mas sat ge hau ria de ser agra da ble, da vant

qual se vol mo vi ment mo lest o do lo rós el pa cient ha

d’avisar-nos.

 3. Abans d’iniciar el mas sat ge, cal treu re’s els ob jec tes 

que pu guin mo les tar, com ara ca de nes, re llot ge,

arra ca des, etc.

 4. Adap tar les vos tres mans al con torn del cos i ima gi -

nar que l’estem mo de lant.

 5. Man te nir sem pre una mà en con tac te amb el pa -

cient, l’ideal se ria que el mas sat ge fos una ac ció

con tí nua i em bol cant. 

 6. Din tre de la con ti nuï tat, con vé de va riar la for ça,

de més suau a més in ten sa. En ter mes ge ne rals,

ha de ser suau so bre les zo nes òssies, i més vi go -

rós en la mus cu la tu ra.

 7. El mas sat ge mai no és qües tió de for ça, la pres sió

s’aconsegueix apli cant el pes del pro pi cos.

 8. Les parts del cos ten ses, rí gi des o blo que ja des re -

que rei xen una ac ció més pro lon ga da que no pas les

al tres, per eli mi nar-ne la ten sió. 

 9. Enca ra que el mas sat ge és molt be ne fi ciós per a la

sa lut, hi ha oca sions en què no s’ha d’administrar.

No s’ha de fer mai un mas sat ge a una per so na que

pa tei xi una ma lal tia con ta gio sa, que tin gui fe bre, mal 

d’esquena agut, in fec ció a la pell, ma lal ties de ti pus

in fla ma to ri, etc.

10. És im por tant no abo car l’oli, la cre ma o el pro duc te

que uti lit zem per fer el mas sat ge, di rec ta ment so bre

la pell del pa cient.

11. El mas sat ge es rea lit za sem pre pa ral·le la ment a la

cir cu la ció san guí nia ve no sa, és a dir, en di rec ció

al cor.

12. El mús cul ha de re llis car en tre els dits, el con tac te

en tre mà i pell és de ci siu.

13. Quan rea lit zem un mas sat ge cal se guir sem pre la di -

rec ció de les fi bres mus cu lars.

14. És con ve nient de pi lar-se per re bre un mas sat ge.

Annex
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Tècniques bàsiques

¬

Amas sa ment

S’anomena així per què, de fet, és com si

es ti gués sim tre ba llant una mas sa. És un

mo vi ment molt útil per a zo nes car no ses

o grans mús culs com nat ges, cui xes, etc.; 

se’n po den va riar els efec tes mo di fi -

cant-ne la pro fun di tat i la ve lo ci tat del

mo vi ment, a fons i len ta ment, o amb vi -

ve sa i en su per fí cie. En el pri mer cas ac -

tua so bre els mús culs més in terns, en el se gon so bre la pell i els mús culs més su -

per fi cials.

¬

Fricció

Els mo vi ments rít mics i

con ti nuats de fric ció

cons ti tuei xen la base del 

mas sat ge i són els més

uti lit zats. La fric ció s’u ti -

litza per apli car l’oli i

com a tran si ció en tre els

al tres mo vi ments. Mi llo -

ra la irri ga ció san guí nia, re la xa els mús culs ten sos i eli mi na les ten -

sions.

¬

Per cus sió

Per a les zo nes mus cu lo ses són molt efi ca ços 

pe tits cops secs i forts. Però no s’ha d’aplicar 

aques ta mena de mas sat ge so bre os sos ni

en zo nes en les quals s’adverteixin ve nes

tren ca des o in flor. Ha de fer-se al fi nal d’una 

ses sió de mas sat ge i con sis teix en rea lit zar

mo vi ments ràpids, al terns i re bo tant so bre

la zona mus cu lar.

¬

Pres sions

Una pres sió di rec ta i pro -

fun da re sul ta sum ma -

ment efi caç per re la xar

la ten sió dels mús culs si -

tuats als dos cos tats de

la co lum na ver te bral.

Cal apli car-la de for ma

vi go ro sa però gra dual -

ment, sen se brus que dat.

Tècniques específiques  Mas sat ge as se gut

¬

Amas sa ment d’espatlles

Tre ba llem el mús cul de la part

su pe rior de les es pat lles. Col·lo -

quem les dues mans al ma teix

cos tat per rea lit zar un amas sa -

ment vi go rós, pres sio nant i dei -

xant anar al ter na ti va ment el

tra pe zi. Ini cia rem el mo vi ment a l’espatlla i aca ba rem a la base

del coll.

¬

Fric ció la te ral de coll

Amb una mà sos te nim el cap

del com pany a l’alçada del

front i amb l’altra rea lit zem

una fric ció des de la base del

coll fins a l’inici del cuir ca be -

llut. Fa rem la fric ció no més

amb una mà, col·lo cant el pol ze en un cos tat i la res ta de dits

al cos tat con tra ri.

¬

Pres sions

de cap

Amb les mans ben ober tes, in -

ten tant d’abastar la ma jor

su per fí cie pos si ble, rea lit zem

pe ti tes pres sions amb el tou

dels dits so bre el cuir ca be llut, 

exer cint una pres sió lleu ge ra però al ho ra es ti mu lant.

Au to mas sat ge

¬

Pres sions de coll

Amb el tou dels dits fa rem pe tits cer cles a cada cos tat

de les cer vi cals. Tre ba lla rem tot el coll i al vol tant del

cla tell.

Fric ció de ca mes

Co men cem el mas sat ge fric cio -

nant tota la cama, des del tur -

mell fins a la cui xa, amb una

mà a cada cos tat de la cama.

Rea lit za rem una pres sió uni for -

me amb el pal mell de les mans i 

amb els dits.

Mas sat ge amb artells

Col·lo quem el peu re po sant

so bre l’altra cama, i ens el

sub jec tem amb una mà per

evi tar mo vi ments i ba lan ce -

jos. Amb l’altra mà fa rem pe -

tits cer cles amb els ar tells,

pres sio nant i amas sant tota

la plan ta del peu. 

¬

Per cus sió

Con sis teix a tan car la mà sen se pré mer i pi car-nos pe -

tits cops al llarg de l’espatlla, tra pe zi i coll. La per cus -

sió es rea lit za de for ma rít mi ca, pri mer amb la mà dre -

ta a l’espatlla es que rra i des prés amb la mà es que rra a 

l’espatlla dre ta.
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Mas sat ge de bra ços

¬

Dre nat ge de l’avantbraç

Amb una mà a l’alçada del

ca nell sub jec tem l’avant -

braç del com pany/a i l’ai xe -

quem lleu ge ra ment de la

 llitera. Amb l’altra mà, con -

cre ta ment amb el dit gros,

rea lit zem una fric ció des -

cen dent des del ca nell fins

al col ze pel cos tat ex tern de

l’avantbraç; re pe ti rem la ma nio bra pel cen tre i per la ban da in ter na

de l’avantbraç.

¬

Fric ció uni for me

amb una mà

Amb una mà sub jec tem el

ca nell del pa cient i amb

l’altra rea lit zem una fric -

ció as cen dent en di rec ció

a l’espatlla, pas sant per

l’avantbraç i pel bí ceps.

Un cop arri bats a l’espat -

lla bai xa rem en sen tit con tra ri i tor na rem a co men çar al ca nell.

Mas sat ge fa cial

¬

Pres sió a la tem pla

Po sa rem les mans a ban da i

ban da del cap i a l’alçada de

la tem pla del nos tre com -

pany/a. Amb el dit del mig i

l’índex de cada mà rea lit za -

rem una pe ti ta pres sió cir cu -

lar, de for ma len ta i pau sa da.

¬

Pres sió de ce lles

Amb els dits col·lo cats so bre

les ce lles, i in ten tant d’abas -

tar la ma jor su per fí cie pos si -

ble, rea lit za rem pe tits cer -

cles, mo bi lit zant les ce lles

cap amunt i cap avall. Fa rem

aquest mo vi ment tant al da -

munt de les ce lles com a so -

bre i sota d’aquestes.

Mas sat ge de ca mes

¬

Des blo queig

dels bes sons

Ens col·lo quem en un cos -

tat del pa cient i aga fem el

bes só com si el vol gués sim

de sen gan xar de l’os i es -

tirar-lo cap amunt. En

aques ta po si ció, cal pres -

sio nar el mús cul amb to tes

dues mans al ho ra, fent un

mo vi ment cap al da vant i

cap amunt. Quan arri bem a la zona po plí tia bai xem sen se exer cir pres -

sió i sen se per dre el con tac te fins al taló on tor nem a ini ciar la ma -

niobra.

¬

Fric ció pal mo di gi tal

Ini ciem la ma nio bra a par tir 

del taló, exer cint una pres -

sió uni for me a tota la cama

fins arri bar a l’alçada de la

nat ja. El des cens de les

mans el fa rem pel cos tat de

la cama, sen se exer cir cap

pres sió. Les mans pu gen

l’una da rre ra l’altra, sen se

per dre rit me.

¬

Pas sa des neu ro se dants:

Per fi na lit zar el mas sat ge,

rea lit zem un lleu ger fre ga -

ment amb el tou dels dits

so bre la su per fí cie de les ca -

mes, sen se bus car mas sa

mus cu lar. La di rec ció d’a -

questa ma nio bra és sem pre

des cen dent, des de la nat ja

pas sant per la zona po plí tia

cap als ta lons.

¬

Re mo ció amb els pol zes

Amb tots dos pol zes fem

una fric ció as cen dent i al -

ter na en tot el mús cul is -

quio ti bial. Exer cim la pres -

sió des de la zona cen tral

del mús cul cap als cos tats,

al ter na ti va ment i de for ma

rít mi ca, sen se dei xar d’as -

cen dir al ma teix temps.
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Massatges d’esquena i coll

¬

Fric ció pal mar

re for ça da 

Col·lo quem una mà al mig de

l’esquena i fem una fric ció as cen -

dent; amb l’altra mà aju dem a

exer cir una ma jor pres sió. La ma -

nio bra s’inicia a l’alçada del

còccix i fi na lit za a les vèrte bres

cer vi cals.

¬

Amas sa ment di gi tal

Ini ciem la ma nio bra a la

part in fe rior de l’esquena i

anem pu jant fins arri bar a

la zona cer vi cal. Les mans

van ben ober tes i amb el

tou dels dits rea lit zem

pres sions di gi tals de for ma

cir cu lar. La di rec ció de la

ma nio bra és as cen dent, i es van ma ni pu lant cons tant ment els la te -

rals de la co lum na ver te bral.

¬

Fric ció cir cu lar

Ens col·lo quem en un cos tat del

pa cient i amb una mà, mo de lem

des de l’espatlla fins al coll, as -

cen dint fins gai re bé po sar-se en

con tac te amb l’orella. Rea lit zem

una fric ció per tot el tra pe zi pas -

sant els caps dels dits a l’alçada

de la cla ví cu la.

¬

Ki ne sis occi pi tal

Ens po sem da vant del

pa cient i amb els dits a

l’inici del cuir ca be llut, és 

a dir, so bre l’os oc ci pi tal. 

Fem una pres sió man tin -

gu da pa ral·lela a te rra i

di ri gi da cap a no sal tres;

d’aquesta for ma acon se -

gui rem al ho ra un bon es ti ra ment de la part pos te rior del coll.



Inte res sos i ac ti tuds de les per so nes ce gues
o amb de fi cièn cies vi suals, per a l’activitat
fi si coes por ti va, se gons l’edat i el sexe

Resum

A l’estudi que pre sen tem s’analitzen els

in te res sos i ac ti tuds cap a l’esport, en una

mos tra re pre sen ta ti va de les per so nes

amb de fi cièn cia vi sual a Gran Canà ria.

Hi van par ti ci par 130 sub jec tes (79 ho -

mes i 51 do nes) d’entre 6 i 55 anys. Per

fer-ho, es va uti lit zar un qües tio na ri ela bo -

rat “ad hoc” en el qual es re co llien, en tre

d’altres as pec tes, l’interès per l’esport, els 

es ports que més els agra den, el ni vell de

pràcti ca es por ti va, pas sa da o pre sent, els

es ports prac ti cats i els que els in te res sen.

Es con si de ra va, igual ment, els que els

agra da rien prac ti car i els que creuen que

po den  prac ti car. Les anà li sis rea lit za des

han pa rat es ment tam bé a les pos si bles

di ferè ncies se gons l’edat i sexe dels sub -

jec tes.

Els re sul tats in di quen el gran in terès exis -

tent, igual com el ni vell ele vat de pràcti ca

es por ti va, mal grat el que es po dria pen -

sar. D’altra ban da, els in te res sos pre sen -

ten unes cer tes di ferè ncies te nint en

comp te tant l’edat com el sexe dels sub -

jec tes. Con cre ta ment, res pec te de l’edat,

vam tro bar que els de menys edat pre sen -

ten un in terès su pe rior.

Introducció

Els tre balls o in ves ti ga cions rea lit zats so bre

la po bla ció de per so nes amb de fi cièn cia vi -

sual i cega, sen se ser tan abun dants com el

trac ta ment do nat a al tres as pec tes de la

Psi co lo gia, al menys pre sen ta un nom bre re -

la ti va ment am pli d’estudis. Tan ma teix, en

re la cio nar-ho amb l’activitat fí si ca i l’esport, 

aquests es tu dis sí que re sul ten cla ra ment

es cas sos. Con cre ta ment, al nos tre país els

es tu dis ge ne rals so bre aques ta temà ti ca

són nuls, així i tot exis tei xen uns pocs es tu -

dis, pu bli cats fins avui, que se cen yei xen a

as pec tes molt par cials de l’àmbit es por tiu,

en ca ra que dei xant des co ber tes grans lla cu -

nes en aquest àmbit.

Una re vi sió rea lit za da per Zu biaur (2001),

d’allò que s’ha pu bli cat so bre el tema a les

prin ci pals re vis tes, des ta ca l’escassa quan -

ti tat de tre balls que fa re ferè ncia a in ter ven -

cions de tot ti pus amb per so nes ce gues o

amb de fi cièn cia vi sual, atès que no més arri -

ben al 16 % dels rea lit zats so bre po bla cions 

es pe cials, cosa que es ta ria in di cant, pa -

ral·le la ment, la poca aten ció que s’ha de di -

cat, per part dels in ves ti ga dors i pro fes sio -

nals de l’àrea, a aquest àmbit con cret, fins i

tot en re la ció a les al tres de fi cièn cies.
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Abstract
In the present study we analyse the

interest and attitudes towards sport,

with a sample of visually handicapped

subjects in Gran Canaria.

We wor ked with 130 sub jects  (79

men and 51 wo men) bet ween the

ages of 6 and 55. An “ad hoc”

ques tion nai re was ela bo ra ted which

in clu ded as pects such as the in te rest

of sport, the sports the sub jects li ked

the most, the le vel of eit her past or

pre sent sport prac ti ce, the dif fe rent

sports prac ti sed and tho se sports the

sub jects were most in te res ted in. Also 

the re were ques tions re la ted to the

sports they would like to prac ti ce and 

the sports they think they could

prac ti ce. The analy ses done have also 

ta ken into con si de ra tion the

dif fe ren ces de ri ved from age and sex.

The results show the interest of the

visually handicapped both in the sport

and in the practice of it, contrary to

what was thought. The interest is not

the same in men and women of

different ages. Specially, with regard to

age, the younger they are the greater

the interest they have.

Key words
sport, physical activity, interest,

attitudes, blind, visual handicapped
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Els tre balls pu bli cats a ho res d’ara in ci dei -

xen, en tre d’altres qües tions, en l’estudi

dels in te res sos es por tius de nens cecs i de -

fi cients vi suals (per ex., Azar yan, 1982;

Ku li che va, 1972). Con si de rem que aquest

as pec te és prio ri ta ri, ja que men tre a

Espan ya exis tei xen es tu dis que re flec tei xen 

els ni vells de par ti ci pa ció es por ti va de la

po bla ció es pan yo la o d’interès per l’esport,

com els rea lit zats per Gar cía Fe rran do

(1991, 1997), no s’esdevé el ma teix amb

les ano me na des po bla cions es pe cials, o el

que és el ma teix, de sub jec tes que pre sen -

ten al gu na mena de de fi cièn cia i, més con -

cre ta ment, els rea lit zats amb per so nes

amb ce gue sa o de fi cièn cia vi sual. Això

oca sio na que no se sàpi ga amb cer te sa

què està suc ceint al nos tre país res pec te

d’aquest tema. Les úni ques ex cep cions a

aquests es tu dis són els rea lit zats per Pé rez

Cór do ba, Ca ra cuel i Mo ri lla (1999) so bre

l’interès i la pràcti ca es por ti va de jo ves

amb mi nus va li de ses fí si ques, psí qui ques i

sen so rials a la pro vín cia de Se vi lla o el rea -

lit zat per San ta na (1998) so bre la po bla ció 

de fi cient vi sual i cega de Gran Canà ria.

Un al tre gran bloc de tre balls em fa sit za

els pro gra mes d’intervenció en aquest ti -

pus de po bla ció. Aquests pro gra mes van

des dels que re flec tei xen ins truc cions i

orien ta cions que s’han d’oferir per a

l’ensenyament de l’educació fí si ca (Prin gle

i Wint hers, 1974; Lie ber man, 1974), als

que in ci dei xen en la mena d’activitats a

rea lit zar i en les for mes de de sen vo lu -

par-los (Ku li che va, 1972; Case, 1966) o

l’ús d’instruments d’ajuda per a les clas ses

d’Educació Fí si ca (Se me nov, 1982). Tam -

bé es com pa ren els efec tes de pro gra mes

tra di cio nals da vant de pro gra mes es pe cí -

fics pel que fa a la seva qua li tat te rap èu ti ca 

(Se me nov, 1986). Una al tra ves sant din tre 

d’aquesta ten dència és l’elaboració de pro -

gra mes es pe cí fics d’iniciació a di fe rents es -

ports, com ara la vela (Cylke, 1990).

Al nos tre país, aquests ti pus d’estudi es re -

fe rei xen a pro gra mes adre çats a la for ma ció

de pro fes sio nals que tre ba llen o po drien

arri bar a tre ba llar amb per so nes ce gues,

din tre de l’àmbit de l’activitat fí si ca i l’es -

port, com ara el rea lit zat per Armas i Ave ro

(1999) que pre sen ten un pro gra ma adre çat 

a pro fes sors d’EF, per al seu pos te rior tre -

ball amb nens cecs. Tam bé tro bem pro gra -

mes adre çats a alum nes de Fa cul tats de

Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i l’Esport o

INEF, com el rea lit zat per San ta na, Gui llén i 

Ro drí guez (1996) que im pli ca, a més a

més de la for ma ció, as pec tes d’intervenció i

in ves ti ga ció, o els de sen vo lu pats per Ale -

jan dre i Ga lle go (1999) o per Cruz i San ta -

na, (1995) que uti lit zen me to do lo gies con -

cre tes de reha bi li ta ció bàsi ca, aquest úl tim

re sul tat de la col·la bo ra ció en tre l’ONCE i la

FCCAFD.

Una al tra lí nia es re fe reix als in te res sos,

ac ti tuds i per cep ció de la pràcti ca es por ti -

va de for ma ge ne ral o en as pec tes par ti cu -

lars d’aquesta; en aquest sen tit, Rain bolt i

She rrill (1985) i She rrill, Pope i Arnhold

(1986) in ten ten d’identificar, en tre d’altres 

qües tions, les per so nes ce gues pro clius a

par ti ci par en com pe ti cions es por ti ves, en

fun ció de va ria bles com ara atri buts per so -

nals, ex pe rièn cies com pe ti ti ves prèvies i

ni vell d’entrenament. Tam bé han es tat

ana lit za des les ac ti tuds d’atletes d’elit amb 

al gu na de fi cièn cia cap a al tres es por tis tes

que pre sen ten de fi cièn cies, però d’un al tre

ti pus (Mas tro, Bur ton, Ro sen dahl i She rrill, 

1996). Des d’un punt de vis ta com pa ra tiu

s’ha es tu diat la va lo ra ció que fan de la

pràcti ca es por ti va els sub jec tes amb de fi -

cièn cia vi sual da vant dels “nor mals”. Pel

que fa a aquest tema, els de fi cients vi suals

va lo ren més la coo pe ra ció, el fet d’ini -

ciar-se en un es port o ini ciar-se en un bon

lloc (Bar nett, Me rri man i Lupo, 1993).

Un al tre grup de tre balls s’ha cen trat a

iden ti fi car la re la ció en tre ce gue sa i exe -

cu ció (Ma kris et al., 1993). En aquest

sen tit, cal des ta car l’estudi rea lit zat per

McGuf fin, French i Mas tro (1990) que uti -

lit zen di ver ses tècni ques a la re cer ca d’un

ma jor ren di ment en ve lo ci tat o l’estudi de

Reid, French i Shultz (1977) en què ana -

lit zen la in fluèn cia que exer ceix l’auditori

en la mi llo ra del ren di ment.

Els es tu dis que re vi sen al guns dels pro ba -

bles be ne fi cis que pro por cio na a les per -

so nes ce gues l’esport con for men una al tra 

lí nia d’actuació, en aquest sen tit es ma ni -

fes ta Ste wart (1981) en as sen ya lar que

els be ne fi cis són d’ordre emo cio nal, so cial 

i psi colò gic.

Va lliant, Bez zubyk, Da ley i Asu (1985) in -

di quen igual ment que es pot mi llo rar el

fun cio na ment psi co so cial a tra vés de la

par ti ci pa ció en com pe ti cions atl èti ques.

Aquests au tors, en ava luar l’autoestima i el 

lo cus de con trol de per so nes amb de fi cièn -

cies –es por tis tes cecs, en ca di ra de ro des,

am pu tats i amb parà li si ce re bral–, van tro -

bar que els at le tes amb de fi cièn cies te nen

més alta au toes ti ma que no pas els no at le -

tes, igual com una ma jor sa tis fac ció per la

vida i més fe li ci tat, en tre d’altres qües -

tions. Tam bé es res sal ten els be ne fi cis per

a l’autoconfiança (Son ka i Bina, 1978).

Al nos tre país, els es cas sos es tu dis s’han

cen trat en l’adaptació per so nal i so cial

d’aquestes per so nes i la seva re la ció amb la

pràcti ca es por ti va (San ta na, 1999), la per -

cep ció de be nes tar psi colò gic pro duït per

l’activitat fí si ca i es por ti va (San ta na i Gui -

llén, 1999) o els rea lit zats so bre be ne fi cis

fí sics i psí quics, en ge ne ral, pro duïts per un

pro gra ma d’activitat fí si ca (Chin chi lla i Cha -

cón, 1999; Sán chez i cols., 1999).

Per això, i en un in tent d’aprofundir en

aques ta par cel·la, hem con si de rat opor tú

ana lit zar, en pri mer lloc i fo na men tal ment,

les lec tu res que fan aques tes per so nes de

l’activitat fí si ca i es por ti va i la seva pràcti ca. 

Amb aques ta in ves ti ga ció en par ti cu lar pre -

te nem bàsi ca ment d’analit zar quins són els

in te res sos i ex pec ta ti ves dels cecs i de fi -

cients vi suals so bre l’e xercici fí sic i l’esport.

Mètode

Sub jec tes

La mos tra es tro ba for ma da per 130 sub -

jec tes re pre sen ta tius de les di fe rents de le -

ga cions de Gran Canà ria. Per sexe, la dis -

tri bu ció és de 79 ba rons i 51 do nes, amb

edats que os cil·len en tre els 6 i els 55

anys, la mit ja na és de 26,5 anys, dels

quals el 73,9 % és de fi cient vi sual par cial

i el 26,2 %, cecs to tals, com que da re flec -

tit a les da des de la tau la 1.
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EDAT (anys) HOME DONA TO TAL PARCIAL

 6-15

16-25

26-35

36-55

19

27

20

13

10

11

16

14

 8

 7

 9

10

21

31

27

17

N = 131 79 51 34 96

Tau la 1.

Mos tra de sub jec tes se gons edat, sexe i ti pus de

de fi cièn cia.



Instru ment

Es va uti lit zar un qües tio na ri ela bo rat

“ad hoc” d’interessos i ex pec ta ti ves so -

bre l’activitat fí si ca i l’esport. El qües tio -

na ri està di vi dit en qua tre blocs, dels

quals se n’han pres dos per a l’exposició

pre sent. Un pri mer bloc, on es de ma na -

va als sub jec tes que apor tes sin un se guit 

de da des per so nals que feien re ferè ncia

a l’edat, sexe, mo ment d’aparició de la

de fi cièn cia i ti pus de de fi cièn cia del sub -

jec te; un se gon bloc, con for mat per pre -

gun tes re la cio na des amb l’interès per

l’activitat fi si coes por ti va i el seu ni vell

de pràcti ca. El qües tio na ri, en ca ra que

de carà cter emi nent ment qua li ta tiu,

con té al gu nes pre gun tes tan ca des, que

ofe rei xen 2 o 3 al ter na ti ves pre fi xa des.

Els al tres dos blocs, que no es van trac -

tar en aquest mo ment, es re fe rei xen,

d’una ban da, als mo tius pels quals han

prac ti cat o no es port i, en cas d’ha ver-lo

dei xat, les cau ses de l’aban donament i,

d’una al tra ban da, a les apor ta cions tant 

per so nals com so cials que els re por ta la

pràcti ca es por ti va.

Pro ce di ment

La se lec ció de la mos tra es va fer par tint

del cens d’afiliats de l’ONCE, se lec cio nant

els sub jec tes en tre 6 i 55 anys i pos te rior -

ment aquells que no te nien de fi cièn cies

afe gi des o plu ri de fi cièn cies. Pa ral·le la -

ment, es van for mar alum nes de la FCAFD

i se’ls va pre pa rar en re co lli da de da des, ja

que el qües tio na ri es va ad mi nis trar de for -

ma in di vi dual i en el do mi ci li del sub jec te.

Trac ta ment de da des

Es van rea lit zar anà li sis des crip ti ves de

fre qüèn cies i per cen tat ges ge ne rals per a

cada pre gun ta, així com per sexe, edat i ti -

pus de de fi cièn cia. Igual ment, es van rea -

lit zar me su res de tendència cen tral (mit ja -

nes i des via cions tí pi ques). Pel que fa a

anà li sis com pa ra ti ves, es van cal cu lar les

di ferè ncies de Mit ja nes (uti lit zant com es -

ta dís tic de con trast la t-Stu dent), per a la

com pa ra ció de les di fe rents va ria bles que

im pli ca dos va lors o grups. En el cas de la

va ria ble edat, que im pli ca qua tre va lors o

grups, es va rea lit zar una anà li si de va -

riàn cia (ANOVA) per tal de po der com pa -

rar si mult ània ment els grups. Fi nal ment,

es va ob te nir la di ferè ncia de per cen tat ges 

(khi-qua drat) dels va lors dels di fe rents

ítems en re la ció a les va ria bles re fe ren -

cials (sexe, edat, ori gen i ti pus de de fi -

cièn cia).

Resultats
Re sul tats ge ne rals

Res pec te a l’interès de la po bla ció cega

i amb de fi cièn cia vi sual per l’esport

(tau la 2)

La li te ra tu ra exis tent sem bla sug ge rir que

els cecs po den te nir menys in terès per

l’esport pro duc te de la seva de fi cièn cia i,

si de cas, l’interès que po gues sin mos trar

cap a les es pe cia li tats es por ti ves se ria di -

fe rent. Tan ma teix, ob ser vem (tau la 2) que 

aques ta po bla ció està in te res sa da per

l’esport en un alt per cen tat ge, atès que so -

la ment el 7,7 % as sen ya la que no li agra -

da gens l’esport, men tre que el 26,2 % va

in di car que li agra da una mica i el 66,2 %

va dir que li agra da molt. Aques tes da des

in di quen que dos ter ços d’aquestes per so -

nes es tro ben molt in te res sa des per

l’esport; la pro por ció de per so nes que no

mos tren cap in terès és molt bai xa.

Res pec te als es ports que més agra den

a les per so nes ce gues i amb de fi cièn cia

vi sual (tau la 3)

Els es ports que més agra den als sub jec tes

són, el fut bol que és es co llit per més de la

mei tat dels sub jec tes es tu diats (50,8 %),

se guit per la na ta ció, amb un per cen tat ge

d’una mica més de la ter ce ra part de la po -

bla ció (39,2 %), el bàsquet, amb un per -

cen tat ge equi va lent a la quar ta part

(26,2 %), l’atletisme (16,9 %), el ci clis me

(16,2 %), el tennis (10,8 %), les arts mar -

cials (8,5 %), el vo lei bol (7,7 %), l’handbol

i la gimnàsti ca (6,9 %). Com es pot ob ser -

var, l’esport rei per ex cel·lència, el fut bol, és 

el més de man dat pels sub jec tes, igual que

pas sa amb la na ta ció o el bàsquet,

que tam bé són es ports molt ac cep tats per la 

po bla ció en ge ne ral. Alguns es ports mi no ri -

ta ris i tam bé es pe cí fics de la po bla ció cega

i/o de fi cient vi sual, com ara el goal-ball han

tin gut una de man da molt bai xa.

Res pec te al ni vell de pràcti ca es por ti va

de la po bla ció cega i de fi cient vi sual (ta -

ula 4)

Res pec te a ha ver prac ti cat l’esport, el

17,7 % no l’ha prac ti cat mai men tre que

el 82,3 % as sen ya la ha ver-ho fet. Con si -

de rant aques tes da des, es pot dir que un

gran per cen tat ge dels de fi cients vi suals i/o 

cecs ha prac ti cat l’esport, i és menys de la 
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LI AGRADA L’E SPOR T PERCENTATGE

Gens  7,7

Una mica 26,2

Molt 66,2

Ta ula 2.

Gus t per l’e spor t.

ESPORT PERCENTATGE

Fut bol 50,8

Na ta ció 39,2

Bàsquet 262

Atle tis me 16,9

Ci clis me 16,2

Te nnis 10,8

Arts Mar cia ls  8,5

Vo lei bol  7,7

Handbol  6,9

Gim nàstica  6,9

Altres 33,1

Cap  3,1

NS/NC  4,6

Ta ula 3.

Espor ts que més agraden als ce cs.

HA PRAC TI CA T PER CEN TA TGE

SÍ 82,3

NO 17,7

Ta ula 4.

Ha prac ti ca t e spor t?



quar ta part d’aquesta po bla ció la que mai

no ha prac ti cat cap mena d’activitat fi si -

coes por ti va. Per tant, es re gis tra que els

sub jec tes, en la seva ma jo ria, al gu na ve ga -

da han “es tat en con tac te” amb l’esport de

for ma pràcti ca, ja si gui en l’actualitat o an -

te rior ment, en ca ra que el ni vell de pràcti ca

no ha es tat quan ti fi cat, és a dir que aques ta 

pràcti ca po dia ha ver es tat per un breu pe -

río de de temps o per un de llarg, de for ma

in ten sa o més lleu ge ra... En qual se vol cas,

la nos tra in ten ció no ha es tat es tu diar el ni -

vell de pràcti ca es por ti va, sinó el con tac te

que po gues sin te nir amb el món es por tiu i/o 

de l’activitat fí si ca.

Res pec te als es ports prac ti cats

per la po bla ció cega (ta ula 5)

Pel que fa al ti pus d’esports que prac ti quen

o han prac ti cat els cecs i de fi cients vi suals

més so vint, les da des as sen ya len que

l’esport més prac ti cat és el fut bol, se guit per

la na ta ció, el bàsquet i l’atletisme; com es

pot veu re, tots aquests su pe ren un per cen -

tat ge d’incidència su pe rior al 20 %. Amb

per cen tat ges in fe riors a aques ta xi fra apa rei -

xen la gimnàsti ca, el ci clis me, l’handbol i el

vo lei bol, les arts mar cials i el tennis. En per -

cen tat ges in fe riors al 5 % apa rei xen es ports

com ara el sen de ris me, l’hípica, el goal ball, 

que per la seva bai xa fre qüèn cia hem agru -

pat en la ca te go ria, d’“al tres”. S’observa no -

va ment que és el fut bol l’esport que ocu pa el 

pri mer lloc pel que fa a pràcti ca, se guit per

les mo da li tats de na ta ció, bàsquet i at le tis -

me; hi ha coin cidè ncia en tre els es ports que

agra den i els que es prac ti quen.

Ni vell de pràcti ca es por ti va

de la po bla ció cega (ta ula 6)

Mal grat que hi ha un alt per cen tat ge de sub -

jec tes que ma ni fes ten ha ver prac ti cat

l’esport, la ma jo ria d’ells han dei xat de prac -

ti car-lo (56,1 %), no més con ti nua amb la

pràcti ca es men ta da un 43,9 %. Pel que fa

als mo tius que van por tar a l’abandonament,

n’hi ha dos que des ta quen so bre els al tres: la

man ca de temps (31,17 %) i, la ma tei xa de -

fi cièn cia (16,88 %).

Res pec te a si els agra da ria prac ti car

al gun es port

Del grup de sub jec tes que mai no han prac -

ti cat es ports po dem des ta car que gai re bé la 

mei tat ma ni fes ten que els agra da ria

prac ti car al gun es port; l’altra mei tat es

man té en una ac ti tud de to tal de sin terès.

Res pec te als es ports

que de sit ja rien prac ti car (tau la 7)

Els prin ci pals es ports que els agra da ria

prac ti car a aquells que mai no ho han fet

són: na ta ció, fut bol, bàsquet i tennis.

Amb un per cen tat ge in fe rior al 10 % es

tro ba rien d’altres es ports, com ara hand -

bol, gimnàsti ca, arts mar cials, ci clis me i

at le tis me. Es pot apre ciar que la to ta li tat

dels es ports que els agra da ria prac ti car

als de fi cients vi suals que mai no ho ha -

vien fet abans, són els ma tei xos que

prac ti quen la res ta dels sub jec tes, en ca -

ra que no tots els as sen ya lats po den ser

prac ti cats pels cecs to tals, com pas sa

amb el bàsquet o el tennis, tan ma teix,

sem bla que no cons ti tueix un pro ble ma

per als sub jec tes amb una de fi cièn cia vi -

sual par cial. En qual se vol cas, la ma jo ria 

dels es ports que es men ten po drien prac -

ti car-los fins i tot pre sen tant una de fi -

cièn cia vi sual to tal.

Res pec te als es ports que creuen

que po den prac ti car (tau la 8)

Pel que fa a quins creu que són els es -

ports que po dria prac ti car, els sub jec tes

opi nen que el prin ci pal es port és la na ta -
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E SPOR T PER CEN TA TGE

Fut bol 35,4

Na ta ció 30,0

Bàsquet 22,3

Atle tis me 22,3

Gim nàstica 14,6

Ci clis me 7,7

Handbol 7,7

Vo lei bol 7,7

Arts mar cia ls 6,9

Te nnis 6,2

Altres 23,1

Ta ula 5.

Espor ts prac ti ca ts per la po bla ció ce ga.

PRAC TI CA PRAC TI CA RIA

Sí 43,9 % (47) 47,8 % (11)

No 56,1 % (60) 52,1 % (12)

Tau la 6.

Ni vell de pràcti ca i de sig de prac ti car es port.

E SPOR T % i FR.

Na ta ció 18,64 % (11)

Fut bol 13,56 % (8)

Bàsquet 11,86 % (7)

Te nnis 10,17 % (6)

Handbol 8,47 % (5)

Gim nàstica 6,78 % (4)

Arts mar cia ls 6,78 % (4)

Ci clis me 5,08 % (3)

Atle tis me 5,08 % (3)

Altres 10,17 % (6)

Cap 3,39 % (2)

Ta ula 7.

Espor ts que els agradaria prac ti car.

E SPOR T % i FR.

Na ta ció 56,9 % (74)

Fut bol 50,0 % (65)

Atle tis me 45,4 % (59)

Gim nàstica 42,3 % (55)

Bàsquet 40,0 % (52)

Ci clis me 38,5 % (50)

Te nnis 34,6 % (45)

Arts mar cia ls 33,8 % (44)

Handbol 33,8 % (44)

Altres 43,8 % (57)

Cap 6,9 % (9)

NS / NC 6,9 % (9)

Ta ula 8.

Espor ts que creuen que po drien prac ti car.



ció, se guit del fut bol, de l’atletisme i de la

gimnàsti ca. En més pe tit per cen tat ge, en -

ca ra que no gens ne gli gi ble, es tro ben el

bàsquet, el ci clis me, el tennis, les arts

mar cials i l’handbol.

A grans trets, po dem as sen ya lar que no hi

ha grans di ferè ncies en tre els es ports que

prac ti quen els de fi cients vi suals i/o cecs,

els que els agra da ria prac ti car i els es ports 

que creuen que po den prac ti car.

Re sul tats com pa ra tius

se gons sexe i edat

Pel que fa a l’interès i/o al gust

per l’esport (tau la 9)

Pel que fa a si li agra da o no l’esport, tro -

bem que exis tei xen di ferè ncies es ta dís ti -

ca ment sig ni fi ca ti ves res pec te de l’edat i

el sexe.

S’observa que els grups d’edat on es ma -

ni fes ten di ferè ncies sig ni fi ca ti ves són els

que co rres po nen al pri mer tram d’edat

(6-15 anys) en re la ció als trams de 36-55 

anys i de 26-35 anys, i en tre el se gon

(16-25 anys) i el quart (36-55 anys). Això 

ens in di ca que els  més jo ves són els que

te nen més in terès o els agra da més

l’esport; aques tes di ferè ncies, són, doncs, 

re lle vants es ta dís ti ca ment en els ca sos

es men tats. (Tau la 10)

Pel que fa al sexe, tam bé apa rei xen di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves, atès que el gust

per l’esport és una mica més gran en els

ho mes, amb un va lor mitjà de 2,68,

men tre que a les do nes els agra da una

mica menys, amb un va lor de 2,43; en

qual se vol cas, en tots dos l’interès és

ele vat.

Pel que fa als es ports

que li agra den més

Igual com pas sa amb la pre gun ta an te rior,

hi ha di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti -

ves res pec te a l’edat i el sexe en tres de les

mo da li tats es por ti ves, con cre ta ment fut bol,

bàsquet i at le tis me, men tre que això no

s’esdevé amb la res ta. (Ta ula 11)

Pel que fa a l’edat, cal in di car que el fut bol 

és una de les mo da li tats més es co lli des i

on hi ha al gu nes di ferè ncies sig ni fi ca ti ves, 

con cre ta ment en tre els grups pri mer

(6-15 anys) i ter cer (26-35 anys), i el

grup se gon (16-25 anys) i el ter cer (26-

35 anys). Un al tre dels es ports que més

agra da és el bàsquet; en aquest cas són

els sub jec tes de menys edat, en tre els 6 i

els 15 anys, els que mos tren di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves en re la ció amb els grups

d’edats su pe riors, 26 i 35 anys i 36 i 55.

En at le tis me s’observa que exis tei xen di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre el tram

d’edats com pre ses en tre els 16 i 25 anys i 

els trams de 36-55 anys, i el que co rres -

pon a les edats me nors, tram de 6-15

anys. (Ta ula 12)

Pel que fa al sexe dels sub jec tes, les di -

ferè ncies en tre ho mes i do nes tam bé són 

no ta bles a l’hora de mos trar in terès per
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GRUPS D’EDAT X

NIVELL DE

SIGNIFICACIÓ

n

GRUPS D’EDAT

4t 3r 2n 1r

1r 6-15 2,86

.0006

*

*

*

2n 16-25 2,71

3r 26-35 2,50

4t 36-55 2.22

Ta ula 9.

T’agrada l’e spor t? (per gru ps d’eda t).

SEXE X t
NI VELL DE

SIGNIFICACIÓ

Dones 2,43

–2,16 .034

Hom es 2,68

Ta ula 10.

T’agrada l’e spor t? (per sexe).

EDAT

FUTBOL BÀSQUET ATLETISME

X NS

GRU PS D’EDAT

X NS

GRU PS D’EDAT

X NS

GRUPS D’EDAT

4t 3r 2n 1r 4t 3r 2n 1r 4t 3r 2n 1r

1r 6-15 .65

.031

*

*

.41

.023

* * .06

.047

* *2n 16-25 .60 .34 .28

3r 26-35 .44 .13 .19

4t 36-55 .33 .14 .07

Ta ula 11.



la mo da li tat es por ti va del fut bol. En el

cas de les do nes l’interès és me nor, amb

una mit ja na de .25, men tre que els ho -

mes es mos tren for ça més in te res sats,

amb un va lor de .67. D’altra ban da, el

bàsquet és més es co llit per la po bla ció

mas cu li na, amb una mit ja na de .32,

men tre que la mit ja na de la po bla ció fe -

me ni na és de .15. Es po dria dir el ma -

teix res pec te de l’atletisme, atès que

tam bé hi tro bem di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves; ob ser vem que aques ta mo da li tat és

pre fe ri da per les do nes amb un va lor

mitjà de .27, en com pa ra ció amb els ho -

mes, la mit ja na dels quals és de .10.

Pel que fa a si ha prac ti cat

al gun es port o ac ti vi tat fí si ca

Res pec te al fet d’haver prac ti cat l’esport

an te rior ment, exis tei xen di ferè ncies sig ni -

fi ca ti ves en tre els grups de 6 a 15 anys en

re la ció amb el grup de 36 a 55 anys, i

amb el de 26 a 35 anys i, d’altra ban da,

tam bé tro bem di ferè ncia es ta dís ti ca ment

sig ni fi ca ti va en tre els grups se gon (16-25

anys) i ter cer (26-35anys) en re la ció tam -

bé amb el grup de més edat. (Tau la 13)

Igual que pas sa amb l’edat, po dem ob ser -

var que tam bé hi ha di ferè ncies pel que fa

al sexe i la pràcti ca d’algun es port; en

aquest cas, la mit ja na dels ho mes que

han prac ti cat es port és una mica su pe rior, 

amb un va lor de .89, que no pas la mit ja -

na de les do nes, amb un.70. (Tau la 14)

Esport o es ports que ha prac ti cat

Pel que fa a les di fe rents mo da li tats que

han prac ti cat els sub jec tes, exis tei xen

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en al gu nes,

con cre ta ment en les mo da li tats es por ti -

ves de fut bol, bàsquet, at le tis me, ci clis -

me i hand bol. No obs tant això, la re la ció 

amb les va ria bles re fe ren cials va ria; en

al guns ca sos és l’edat i en d’altres el

sexe la va ria ble que mar ca la di ferè ncia.

(Tau la 15)

Pel que fa a l’edat, no més es re gis tren

di ferè ncies en dos es ports: el bàsquet i
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FUTBOL BÀSQUET ATLETISME

SEXE X t N.S. X t N.S X t N.S

Dona .25

–5,11 .000

.15

–2.33 .022

.27

2.41 .018

Hom e .67 .32 .10

Ta ula 12.

EDAT X N.S.

GRU PS D’EDAT

4.º 3.º 2.º 1.º

1r 6-15 1,00

.0006

*

*

*

*

2n 16-25  .86

3r 26-35  .80

4t 36-55  .59

Ta ula 13.

Ha prac ti ca t al gun e spor t? (per gru ps d’eda t)

BÀSQUET ATLETISME

EDAT X N.S.

GRU PS D’EDAT

X N.S.

GRU PS D’EDAT

4t 3r 2n 1r 4t 3r 2n 1r

1r 6-15 .41

.0009

*

*

*

*

.06

.0000
*

*

*

*

2n 16-25 .31 .44

3r 26-35 .11 .27

4t 36-55 .03 .00

Taula 15.

SEXE X t N.S.

Dona .70

–2.64 .010

Hom e .89

Ta ula 14.

Ha prac ti ca t al gun e spor t? (per sexe)



l’atletisme. S’observa que, com me nor

és l’edat més grans són les di ferè ncies

pel que fa a la pràcti ca de bàsquet en re -

la ció amb els grups de més edat. En

l’atletisme, tro bem que les di ferè ncies

es ma ni fes ten so bre tot en les edats cen -

trals en re la ció amb les ex tre mes; les di -

ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves

es tro ben en la re la ció en tre el se gon

grup (16-25 anys), res pec te dels grups

pri mer (6-15 anys) i quart (36-55

anys), i la re la ció en tre 26-35 anys res -

pec te dels grups de 6-15 anys i 36-55

anys. (Tau la 16)

En el sexe, tro bem que el fut bol pre sen ta

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves for ça grans en tre

do nes i ho mes; són aquests úl tims els qui

ma ni fes ten ha ver-lo prac ti cat més, amb

una va lo ra ció mit ja na de .54, men tre que

el va lor ob tin gut per la po bla ció fe me ni na

és de .05 de mit ja na. Igual ment, la mit ja -

na de do nes que han prac ti cat o prac ti -

quen bàsquet tam bé és més pe ti ta que la

mit ja na d’homes, amb un va lor de .07 per 

part de les do nes i de .31 en els ho mes.

Tam bé es pot ob ser var que la pràcti ca del

ci clis me en la po bla ció amb al gu na mena

de de fi cièn cia vi sual, és su pe rior en tre els

ho mes .11, que en tre les do nes (.01).

D’altra ban da, l’handbol és prac ti cat en

més me su ra pel sexe mas cu lí que no pas

pel sexe fe me ní, com in di quen les pun tua -

cions re gis tra des.

So bre si con ti nua prac ti cant es port

(Tau la 17)

Els sub jec tes que han con tes tat afir ma ti va -

ment la pràcti ca d’algun es port, en al guns

ca sos l’han aban do na da pos te rior ment,

men tre que d’altres l’han man tin gu da. Te -

nint en comp te aques ta pos si bi li tat i, en

re la ció amb la pre gun ta, ob ser vem que

l’edat és sig ni fi ca ti va ment im por tant, per -

què els sub jec tes amb al gu na mena de

de fi cièn cia vi sual con ti nuïn o no prac ti -

cant l’esport. En aquest sen tit, s’observa

que la va ria ble edat és un re qui sit im por -

tant per con ti nuar o no prac ti cant l’esport. 

Així, es de tec ta que la di ferè ncia de mit ja -

nes en tre el grup d’edats in fe riors (6-15

anys) i la res ta dels grups d’edat és es ta -

dís ti ca ment sig ni fi ca ti va, igual com suc -

ceeix en tre el grup se gon (16-25 anys) i el 

ter cer (26-35 anys).

Conclusions

A tot arreu, el nom bre de per so nes que

comprèn la po bla ció cega o de fi cient vi -

sual és con si de ra ble; al nos tre país, la

po bla ció es men ta da re sul ta igual ment

sig ni fi ca ti va, tan ma teix, però, els es tu -

dis exis tents en di fe rents àmbits

d’investigació, es re fe rei xen, en la ma jo -

ria dels ca sos a po bla cions “nor mals”,

tot mar gi nant o obli dant aquest col·lec -

tiu tan im por tant. En re fe rir-nos a

l’àmbit de l’activitat fí si ca i es por ti va, la

si tua ció és més preo cu pant ja que les in -

ves ti ga cions rea lit za des amb sub jec tes

cecs són cla ra ment in su fi cients. Con cre -

ta ment, els tre balls d’aquest ti pus rea lit -

zats al nos tre país són es cas sos i

aquests pocs es tan en fo cats cap a l’es -

port de com pe ti ció. D’això es de dueix el

gran des co nei xe ment que hi ha so bre els 

in te res sos i ex pec ta ti ves de la po bla ció

cega i de fi cient vi sual al vol tant de

l’activitat fí si ca i l’esport. Això ens por ta

a con si de rar la ne ces si tat d’ aprofundir

en aquest tema. Cal aquest apro fun di -

ment, tant des de l’àmbit in ves ti ga dor,

com amb el de sen vo lu pa ment de plans

d’actuació, cam pan yes de fo ment i pro -

mo ció, pro gra mes de for ma ció de per so -

nal qua li fi cat... En l’àm bit in ves ti ga dor,

es tu diant de qui na ma ne ra in ci deix de

for ma es pe cí fi ca l’ac tivitat fí si ca i

l’esport, so bre el sub jec te de fi cient vi -

sual, i tam bé es tu diant com mo ti var-los

a rea lit zar aques ta pràcti ca, etc.

Con si de rem de summe in terès que mit -

jan çant l’esport es pu guin mi llo rar els pro -

ble mes de mo bi li tat i orien ta ció es pa cial.

Esti mem tam bé ne ces sa ri po ten ciar

l’esport com una part més de la re cu pe ra -

ció i adap ta ció de les per so nes amb al gun
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FUTBOL BÀSQUET CICLISME HANDBOL

SEXE X T N.S. X T N.S. X T N.S. X T N.S.

Dona
.05

–7,41 .000

.07

–3.66 .000

.01

–2.30 0,23

.01

–2,30 0.23

Home .54 .31 .11 .11

Ta ula 16.

EDAT X N.S.

GRUPS D’EDAT

4t 3r 2n 1r

1r 6-15 .86

.0000

* *

*

*

2n 16-25 .38

3r 26-35 .14

4t 36-55 .25

Ta ula 17.

Con ti nua prac ticant e spor t.



ti pus de de fi cièn cia vi sual, jun ta ment

amb les tècni ques d’orientació i mo bi li tat i 

els hàbits de la vida dià ria.

En ge ne ral, l’interès per l’esport de les

per so nes amb de fi cièn cia vi sual és ele vat, 

al con tra ri del que es po dria pen sar a cau -

sa de la seva de fi cièn cia, i l’interès o el de -

sig d’iniciar-se en l’esport d’aquells que

mai no ho ha vien fet abans, és tam bé alt,

fo na men tal ment en els ho mes.

Po dem afir mar, cla ra ment, que amb prou

fei nes hi ha di ferè ncies pel que fa al gust

per l’esport en tre els de fi cients vi suals i la

po bla ció vi dent; aquest in terès és ele vat

en tots dos ca sos i la de fi cièn cia vi sual no

cons ti tueix un in con ve nient per què si gui

així.

Res pec te dels re sul tats apa re guts en

aquest es tu di, es pot des ta car que l’in -

terès més gran per l’esport el mos tren

aquells sub jec tes amb de fi cièn cia vi sual

de me nor edat, al ho ra que es de tec ta el

ma jor in terès que mos tren els ho mes da -

vant del mos trat per les do nes.

De la ma tei xa ma ne ra, l’interès per l’es port 

com a fe no men so cial és més gran a me su -

ra que aug men ta el grau de de fi cièn cia vi -

sual; aquest in terès és més gran en els

cecs que no pas en els de fi cients vi suals

par cials, en ca ra que aques ta di ferèn cia si -

gui mí ni ma.

En els sub jec tes que mai no han prac ti -

cat l’esport abans, tro bem que tam bé hi

ha un gran in terès per ini ciar-se en la

pràcti ca es por ti va, fo na men tal ment en -

tre els d’edat in term èdia. La pro por ció

de cecs i de de fi cients vi suals a qui els

agra da ria ini ciar-se en l’esport és si -

milar, i se si tua apro xi ma da ment en la

mei tat.
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Estu di dels es pais es por tius
per a l’Educació Fí si ca
Pro pos ta de pla ni fi ca ció als cen tres es co lars de la pro vín cia de Lleó

Resum

L’estudi que es pre sen ta a con ti nua ció per met d’analitzar la

rea li tat de les in fraes truc tu res es por ti ves es co lars a Cas te lla i

Lleó i con cre ta ment a la pro vín cia de Lleó. A par tir del

diagnòstic dels cen tres es co lars, hem ela bo rat una pro pos ta de 

pla ni fi ca ció dels es pais per a l’Educació Fí si ca, te nint en

comp te dos cri te ris bàsics: la ne ces si tat d’espai es por tiu co -

bert res pec te als re qui sits que in di ca la nor ma ti va vi gent (Reial 

De cret 1004/1991) i la de man da de l’Educació Fí si ca; aques -

ta és la con tri bu ció me to dolò gi ca d’aquest tre ball. Així, con si -

de rem que la ne ces si tat d’instal·la cions es por ti ves en un cen -

tre es co lar no és sinó la con ver sió de la ne ces si tat de

l’Educació Fí si ca en es pais es por tius co berts, cosa que per met

d’afirmar que un cen tre d’E ducació Primà ria i un al tre

d’Educació Se cund ària, amb el ma teix nom bre d’unitats es co -

lars, te nen di fe rent ne ces si tat d’espai co bert per a l’Educació

Fí si ca, i que són els cen tres d’Educació Primà ria els que re flec -

tei xen una ma jor de man da d’unitats d’espai es por tiu co bert,

mal grat te nir un nom bre in fe rior d’a lum   nes ma tri cu lats.

Els resultats obtinguts en aquesta investigació són desoladors pel 

que fa al compliment dels nivells mínims d’espai cobert

establerts a la normativa vigent i, en conseqüència, hem elaborat

una tipologia d’espais esportius coberts més idonis per a cada

centre escolar d’acord amb les seves unitats, cosa que

constitueix una aportació nova que transcendeix els continguts

de la normativa vigent.

De la ma tei xa ma ne ra, i a cau sa de les ca rac te rís ti ques so cio de -

mogr àfi ques de la pro vín cia lleo ne sa, en els mu ni ci pis de poca po -
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Abstract
The most relevant aspects in this research are the following: 
the assessment of the spaces for the P.E. lessons in different
schools in Castilla y León, the sports space offer in León
province, the methodology carried out for this study and the
planning proposal for each school in the mentioned location.
Firstly we compare the sports space schools offer with the
current regulation (Real Decreto 1004/91) – dealing only with
the space type and surface (m2) – Secondly, the applied
methodology is also relevant since we have used L. Bach´s
(1993, 1994) original formulae on planning school sports
spaces and and put them in practice in a determined territory,
León province.
Subsequently, the assessment of the location of the sports
spaces in Castilla y León should be mentioned as something
unknown up to now, since the analysis of the school space
offer was not carried out in the Census of Sports Facilities and
Spaces in Castilla y León (1992).
Finally, the analysis of the state in León province is very
insufficient according to the formulae. So we have prepared a
planning proposal explaining the kind of sports space for each
Primary and Secondary Education centre in each municipality. 
This proposal is done in terms of the number of units in each
centre, what means the formula application to a specific case.
Due to the sociodemographic characteristics of this province,
in the municipalities with few inhabitants in the rural
environment, it would be advisable to build 20x10m spaces to
facilitate physical, cultural and recreative uses for all the
people out of the school time table. So, the different
contributions are pioneer in Spain. 

Key words
physical education, sports facilities, planning, schools

Ges tió esportiva

Pa rau les clau
Edu ca ció Fí si ca, es pais es por tius, pla ni fi ca ció, cen tres
es co lars.
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Doc tor en Cièn cies de l’Educació. Pro fes sor de Didà cti ca de l’Activitat Fí si ca i l’Esport.
Fa cul tad de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el Deporte. Uni ver si dad de León
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Doc to ra en Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i l’Esport. Pro fes so ra d’Equipaments i Instal·la cions Espor ti ves.
Fa cul tad de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el Deporte. Uni ver si dad de León



bla ció si tuats en el medi ru ral, la do ta ció

d’espais co berts hau ria de ten dir cap a la

cons truc ció de sa les d’unes di men sions

mí ni mes de 20x10m, amb la pos si bi li tat

d’usos fi si co re crea tius i cul tu rals per part

de tots els ciu ta dans, fora de l’horari es -

colar.

Jus ti fi ca ció

La tas ca del pro fes sor d’Educació Fí si ca

en les di fe rents eta pes edu ca ti ves, s’ha

de cen trar en el de sen vo lu pa ment dels

di fe rents pro gra mes; però per po der por -

tar-los a ter me caldrà que les in fraes -

truc tu res es por ti ves dels seus cen tres

es co lars tin guin unes con di cions ade -

qua des.

Els re sul tats de di fe rents es tu dis rea lit zats 

a Espan ya, en la dèca da dels vui tan ta, so -

bre les ins tal·la cions es por ti ves es co lars,

as sen ya la ven la ne ces si tat de do tar

d’aquestes in fraes truc tu res els cen tres es -

co lars exis tents i els de nova crea ció, per

al de sen vo lu pa ment de l’as sig natura d’E -

du cació Fí si ca.

Així, es pot des ta car l’enquesta que va

por tar a ter me l’Administració cen tral al fi -

nal dels vui tan ta, a les di fe rents Co mu ni -

tats Autò no mes que no te nien trans fe ri des 

les com petè ncies en matè ria edu ca ti va,

per tal de de tec tar les man can ces que

exis tien en la do ta ció de mit jans hu mans i

ma te rials per im par tir l’Educació Fí si ca

(S. Ibá ñez 1995). En aques ta en ques ta es 

van al bi rar tres grans pi lars que van ser

els que van mo ti var l’elaboració d’una pla -

ni fi ca ció d’instal·la cions es por ti ves als

cen tres es co lars:

n En pri mer lloc, “el crei xent in terès dels

pa res per què s’impartís l’Educació Fí si -

ca amb dig ni tat”.

n En segon lloc, “la petició de millorar

l’estimació social de la matèria i dels

seus responsables per part de tothom”.

n I fi nal ment “el pa per ac ce le ra dor i men -

ta lit za dor que te nia, per a la so cie tat es -

pan yo la, l’organització dels Jocs Olím -

pics que se ce le bra rien a Bar ce lo na el

1992.” (F. de Andrés, 1997, pàg. 65).

En aquest ma teix sen tit, cal as sen ya lar les 

ex pe rièn cies que hem tin gut com a pro fes -

sors d’Educació Fí si ca, ex pe rièn cies con -

di cio na des so vint per l’espai i les se ves

ca rac te rís ti ques. El pa per de l’Educació

Fí si ca en la so cie tat es pan yo la ha mo ti vat

que aques ta si tua ció si gui ac cep ta da de

for ma in cons cient, és a dir, sen se va lo -

rar-la en la me su ra jus ta. Així, l’arquitecte

i tam bé lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca, J.C.

Ló pez Gon zá lez (1988, pàg. 11) as sen ya -

la que els pro fes sors d’Educació Fí si ca es -

tan tan acos tu mats a im par tir els con tin -

guts en llocs tan di ver sos i dis pars, que no 

acos tu men a atu rar-se a ana lit zar la na tu -

ra le sa i ca rac te rís ti ques de l’espai.

Da vant aques ta pro blemà ti ca, cal pre -

gun tar-se si les do ta cions es por ti ves en

els cen tres es co lars al te rri to ri cas tellà i

lleonès s’adiuen amb les ne ces si tats de

l’Educació Fí si ca o al con tra ri, no s’hi

adiuen; es trac ta, doncs, de dis po sar

dels es pais es por tius mí nims re fe rits a la 

nor ma ti va vi gent, la qual cosa se ria

com pren si ble fins a cert punt, a cau sa

de les for tes in ver sions de les dis tin tes

Admi nis tra cions Pú bli ques al nos tre

país, des de fi nals dels anys se tan ta fins

a l’actualitat, adre ça des a re sol dre el

dèfi cit exis tent en ins tal·la cions es por ti -

ves en ge ne ral i con cre ta ment als cen -

tres es co lars.

A l’hora d’analitzar l’oferta es por ti va es -

co lar hem de sa ber si els es pais s’adiuen

als con tin guts de la nor ma ti va vi gent o

fins i tot a nor ma ti ves an te riors. Ens re fe -

rim, en aquest cas, a la ti po lo gia dels es -

pais es por tius exis tents als cen tres es co -

lars i, na tu ral ment, a aquells es pais que

s’han de cons truir als cen tres de nova

crea ció. A més a més de la mena d’espais 

a cons truir, són fo na men tals les se ves

ca rac te rís ti ques tècni ques, fí si ques i fun -

cio nals.

Aportació metodològica

La me to do lo gia que pro po sem per con èi -

xer qui na és la de man da de l’Educació

Fí si ca en un cen tre edu ca tiu és de fàcil

apli ca ció, i apor ta amb gran cla re dat

uns re sul tats for mu lats en uni tats

d’espai co bert, que és el que con si de -

rem ne ces sa ri per res pon dre a aques ta

de man da.1 A més a més, per met de si -

tuar les do ta cions d’espai co bert d’un

cen tre per da munt o per sota de la ne -

ces si tat nor ma ti va es ta bler ta al Reial

De cret 1004/ 1991.2 En el cas de l’E -

ducació Primà ria, els cen tres han de dis -

po sar d’un es pai co bert amb unes di -

men sions de 200 m2 i a Secun dària de

480 m2; tots dos es pais han de comp tar

amb els es pais au xi liars in clo sos en

aques ta su per fí cie (ves ti dors, ser veis,

ma gat zems, sala pro fes sor o la va bo,

etc.). La nor ma ti va re cull tam bé el pati o 

pis ta po lies por ti va com a es pai es por tiu

des co bert en tots dos ci cles.3

En aques ta in ves ti ga ció, es pot res sal -

tar la nos tra apor ta ció a la pla ni fi ca ció

es por ti va dels cen tres es co lars, en

adap tar i apli car, en un àmbit te rri to rial 

de ter mi nat, la fór mu la ori gi nal de L.

Bach (1993, pàg. 11, 1994, pàg. 64) a 

la de man da de l’Educació Fí si ca i les

se ves ne ces si tats d’espais es por tius;4
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1 D’acord amb J. L. Her nán dez Váz quez i d’altres (1981), J. Ibá ñez i Coma (1988) i F. De Andrés (1997) con si de rem l’espai co bert als cen tres es co lars com a ins tal·la ció bàsi ca i

el des co bert com a ins tal·la ció com ple ment ària. La nor ma ti va vi gent re cull la ne ces si tat que hi hagi els dos ti pus d’espais als cen tres es co lars, però això no sig ni fi ca, en cap cas,

que l’un hagi de sub sti tuir l’altre. Els es pais es por tius de prio ri tat edu ca ti va han de ser con si de rats com a “au les d’Educació Fí si ca”, en te ses com aquells es pais es pe cí fics que

com plei xin els re qui sits tècnics i fun cio nals de for ma que s’hi pu gui de sen vo lu par l’assignatura en unes con di cions ade qua des.
2 S’entén com a “ne ces si tat nor ma ti va” la ne ces si tat que es re fe reix a la llei o a la nor ma ti va vi gent; con cep te ela bo rat per J. Brads haw (1983) en for mu lar una ti po lo gia de les ne -

ces si tats so cials i di fe ren ciar-les en 4 ni vells: ne ces si tat ex pres sa da, ex pe ri men ta da, nor ma ti va i com pa ra ti va. En aquest es tu di la ne ces si tat nor ma ti va (en uni tats d’espai co -

bert) se si tua en els 200 m2 en Edu ca ció Primà ria i els 480 m2 a Se cund ària.
3 En no de fi nir el Reial De cret el ti pus d’espai co bert ni les se ves ca rac te rís ti ques, en re fe rir-se, per exem ple, a la Nor ma ti va NIDE (CSD, 1979), po den sor gir pro ble mes a l’hora de

pro jec tar i dis sen yar els es pais d’ús es por tiu en els cen tres es co lars, atès que no es con cre ten ni la lo ca lit za ció ni d’altres ca rac te rís ti ques fun cio nals pel que fa als ac ces sos, fi nes -

tres, ma gat zems, ves ti dors, ser veis... que con si de rem bàsi ques en un cen tre es co lar.
4 Les fór mu les que hem uti lit zat en aquest es tu di co rres po nen a les pro po sa des a la “Nueva me to do lo gía de pla ni fi ca ción” ela bo ra des pel pro fes sor L. Bach, el 1993, des prés

d’adaptar-les a l’àmbit edu ca tiu.



com vam as sen ya lar an te rior ment, en

aquest cas les pau tes de pla ni fi ca ció no 

s’han de re col zar en l’anàlisi de la de -

man da, com en el cas dels hàbits es por -

tius dels di fe rents grups de po bla ció, ni

tam poc en es tu dis de l’ús de les ins -

tal·la cions, atès que la de man da de

l’Educació Fí si ca es con si de ra fixa en

ve nir el nom bre d’hores es ta blert per la

LOGSE en els di fe rents ni vells edu ca -

tius i l’ús de les ins tal·la cions als cen -

tres ha de que dar res trin git a l’horari es -

co lar del cen tre.

La pla ni fi ca ció de les ins tal·la cions es por ti -

ves als cen tres es co lars par teix, en pri mer

lloc, de la po bla ció es co lar que po ten cial -

ment pot ser prac ti cant. En el cas de

l’Educació Fí si ca, en és ser una matè ria obli -

gatò ria en el Sis te ma Edu ca tiu Espan yol, tot 

es co lar és un prac ti cant de l’Edu cació Fí si ca 

i, pa ral·le la ment, un usua ri en potè ncia

d’aquests es pais es por tius dels cen tres es -

co lars.

Tal com po dem veu re a la tau la 1, la ne -

ces si tat d’instal·la cions es por ti ves d’un

cen tre es co lar és igual a la de man da de

l’Educació Fí si ca del cen tre es men tat, di -

vi dit per la in ten si tat d’ús de la ins tal·la ció 

es por ti va.

Això per met d’afirmar que:

n La ne ces si tat d’instal·la cions es por ti ves 

en un cen tre es co lar no és sinó la con -

ver sió de la ne ces si tat de l’Educació Fí -

si ca en es pais es por tius co berts (M. Ló -

pez Moya, 2001).

En l’exemple que pre sen tem a les tau -

les 2 i 3 fór mu la co men ta da an te rior -

ment:

n A la co lum na de l’esquerra el Mo del A

co rres pon a un cen tre d’Educació

Primà ria i a la co lum na de la dre ta el

Mo del B a un cen tre d’Educació Se -

cund ària; tots dos són cen tres edu ca -

tius amb 24 uni tats es co lars. Tan ma -

teix, la di ferè ncia és que el cen tre de

Primà ria té 600 alum nes ma tri cu lats i

el cen tre de Se cund ària 720 alum nes

ma tri cu lats.

n El càlcul de la de man da de l’Educació

Fí si ca ve de ter mi nat per les tres va ria -

bles in di ca des: uni tats, du ra da i fre -

qüèn cia. Les dues pri me res són iguals

en els dos mo dels, però la ter ce ra, la

fre qüèn cia, és di fe rent; al cen tre de

Primà ria se si tua en 3 cops per set ma na 

i al cen tre de Se cund ària tan sols en 2

cops per set ma na. Per tant, es pot apre -

ciar que la de man da de l’Educació Fí si -

ca és més gran al Mo del A (cen tre de

88

Gestió esportiva

apunts EDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (69) (86-94)

Ta ula 1.

Ne ces si tat d’instal·la cions es por ti ves d’un cen tre es -

co lar.

NECESSITAT

D’INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES

DEMANDA DE

L’EDUCACIÓ FÍSICA

INTENSITAT D’ÚS
=

MODEL A

Cen tre d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA amb

24 uni tats es co lars. El nom bre màxim

de ma tri cu lats en aquest cen tre serà

de 600 alum nes.

DEMANDA DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

n Uni tats: 24

n Du ra ció: 1 hora x se ssió

n Fre qüèn cia: 3 ve gades x se rma na

De man da de l’Educació Fí si ca

n 24 x 1 x 3 = 72 uni ta ts x ho res/ 

se tma na

INTENSITAT D’ÚS

n Ho res ober ta: 6h dia x 5 dies  =

30 ho res se tma na

n Den si dat d’ocu pa ció:

25 alum nes = 1 uni tat

n Fac tor de d’aprofitament :

0,8 (= 80%)

Inten si tat d’ús

n 30 x 1 x 0,80 = 24 uni tats x ho res

set ma na i uni tat d’instal·la ció

NECESSITAT D’INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

De man da de l’Edu ca ció Fí si ca/ 

Inten si tat d’ús

n 72/24 = 3 uni ta ts de pa ve lló e spor ti u

de 15 x 27 m

RE SUL TAT

n 3 uni ta ts de 15 x 27 m

n 1 Pa velló (Sala de Ba rri o M4)

45 x 27 m

Ta ula 2.

Mo de l A. (Ela bo ra ció pròpia).

MODEL B

Cen tre d’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

Obli gatò ria amb 24 uni tats 

es co lars, El nom bre màxim 

de ma tri cu lats en aquest cen tre 

serà de 720 alum nes.

DEMANDA DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

n Unitats: 24

n Du ra ció: 1 hora x ses sió

n Fre qüèn cia: 2 vegades x se tma na

De man da de l’Educació Fí si ca

n 24 x 1 x 2 = 48 uni tats x ho res/ 

set ma na

INTENSITAT D’ÚS

n Ho res oberta: 6h dia x 5 dies  =

30 hores se tma na

n Den si tat d’ocupació:

30 alumnes = 1 uni tat

n Fac tor d’aprofitament:

0,8 (= 80%)

Inten si tat d’ús

n 30 x 1 x 0,80 = 24 uni tats x ho res

set ma na i uni tat d’instal·lació

NECESSITAT D’INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

De man da de l’Educació Fí si ca/

Inten si tat d’ús

n 48/24 = 2 uni tats de pa ve lló esportiu

de 15 x 27 m

RESULTAT

n 2 uni tats de 15 x 27 m

n 1 Sala Interm èdia

de 30 x 27 m

Ta ula 3.

Mo de l B. (Ela bo ra ció pròpia).



Primà ria) que no pas al Mo del B (cen tre 

de Se cund ària).

n La in ten si tat d’ús tam bé ve es ta bler ta 

per: les ho res que ro man ober ta una

ins tal·la ció es por ti va, la den si tat

d’ocu pació i el fac tor d’aprofitament.

El fet di fe ren cia dor en els dos mo dels

serà la den si tat d’ocupació (tam bé

ano me na da la ràtio) atès que en Edu -

ca ció Primà ria se si tua en 25 alum -

nes (uni tat o grup clas se) men tre

que a Se cund ària arri ba als 30 alum -

nes.

n Els re sul tats mos tren que la ne ces si tat

d’instal·la ció es por ti va co ber ta per al

Mo del A (cen tre de Primà ria) serà de 3

uni tats d’espai o 1 Sala de Ba rri (Pa ve -

lló) de 45 x 27 m, di vi si ble en tres es -

pais o mòduls di fe ren ciats. D’altra

ban da, la ne ces si tat d’instal·la ció es -

por ti va co ber ta per a un cen tre de Se -

cund ària Obli gatò ria serà de tan sols 2

uni tats d’espai o 1 Sala Interm èdia de

30 x 27 m di vi si ble en dos es pais di fe -

ren ciats.5

A par tir de les da des ob tin gu des com a

re sul tat de l’aplicació de la fór mu la, es

pot afir mar que un cen tre d’Educació

Primà ria i un al tre d’Educació Secun -

dària amb el ma teix nom bre d’unitats

es co lars, te nen una ne ces si tat d’espai

co bert per a l’Educació Fí si ca di fe rent, i 

que són els cen tres d’Educació Primà ria

els que re flec tei xen una ma jor De man -

da d’unitats d’espai es por tiu mal grat te -

nir un nom bre d’alumnes ma tri cu lats

més pe tit.

Comparació dels models
de planificació.
La Necessitat Normativa
del Reial Decret 1004/1991
i la Necessitat Basada
en la Demanda de l’Educació
Física

L’anàlisi rea lit za da ens ha apor tat una

in for ma ció de ta lla da so bre la va lo ra ció

glo bal dels 226 cen tres es co lars de la

pro vín cia de Lleó, dels quals un to tal de

168 im par tei xen docè ncia d’Educació

Primà ria i 125 cen tres d’Educació Se -

cund ària.

Els re sul tats ens ofe rei xen una in for ma -

ció que con si de rem fo na men tal per en -

ten dre els dos mo dels de pla ni fi ca ció.

Par tint d’unes ma tei xes da des (ho res

d’Educació Fí si ca a la set ma na i uni tats

es co lars), apa rei xen va lo ra cions di fe -

rents d’aquesta ma tei xa rea li tat; això

s’observa als cen tres amb un gran nom -

bre d’unitats, en els quals, en ca ra que

es com plei xi l’espai es por tiu mí nim es ta -

blert a la nor ma ti va vi gent (Reial De cret

1004/1991), no s’arriba a sa tis fer la de -

man da d’espai co bert de l’Educació Fí -

sica.

Si tua ció dels cen tres 

que im par tei xen Edu ca ció Primà ria 

a la pro vín cia de Lleó en re la ció 

als re qui sits es ta blerts 

al Reial De cret 1004/1991

A la pro vín cia de Lleó la si tua ció és la se -

güent: al cos tat es que rre de la gràfi ca 1, 

s’observa un to tal de 79 cen tres es co -

lars, (el 47 %) que im par teix Edu ca ció

Primà ria i que no dis po sa de cap mena

d’espai co bert, xi fra que no dei xa de sor -

pren dre te nint en comp te les in ver sions

re cents de l’Administració cen tral amb

mo tiu del Plan de Exten sión de la Edu -

ca ción Fí si ca. Un to tal de 63 cen tres es -

co lars, el 37 % apro xi ma da ment, dis po -

sa d’es pai es por tiu co bert, però amb una 

su per fí cie in fe rior als 200 m2 es ta blerts

a la nor ma ti va vi gent. Fi nal ment, no més 

26 cen tres, una mica més del 14 %, són

els que dis po sen d’una do ta ció su pe rior, 

la qual cosa in di ca la ne ces si tat nor ma -

ti va, és a dir, un es pai co bert su pe rior a

200 m2.

Da des en re la ció a la De man da 

de l’Educació Fí si ca dels cen tres

d’Educació Primà ria

Si pre nem com a re ferè ncia el càlcul ba -

sat en la De man da de l’Educació Fí si ca

(Gràfi ca 2), la si tua ció es pre sen ta fins i

tot més de se qui li bra da, atès que 150

cen tres es co lars, els que es tro ben al
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5 La ter mi no lo gia de Sala Interm èdia de 30x27 m i la Sala de Ba rri de 45x27 m co rres pon a la Nor ma ti va NIDE (CSD, 1979), tots dos es pais di vi si bles en mòduls de 27x15 m.

(Sense sala
coberta) 2Necessitat Normativa en m
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Gràfi ca 1.

Cen tres es co la rs que im par teixen Edu ca ció Prim ària a la pro vin cia de Lleó.



cos tat es que rre de la lí nia ver ti cal a la

Gràfi ca 2, és a dir, fins al 89 % so bre el

to tal, són els que te nen man can ça

d’algun es pai per co brir la de man da de

l’Educació Fí si ca del seu cen tre. La ne -

ces si tat d’espai va ria des dels 24 cen -

tres que ne ces si ten 3 es pais o mòduls

di fe ren ciats, els 74 que en ne ces si ten 2

i fins a un to tal de 52 que en ne ces si ta

1. No més 18 cen tres te nen co ber tes les

ne ces si tats d’espai co bert ba sats en la

De man da de l’Educació Fí si ca, cosa que 

no dei xa de ser al ta ment in su fi cient res -

pec te a l’oferta es co lar pro vin cial.

Aques tes da des po sen de ma ni fest les

in su fi cièn cies de la nor ma ti va en con si -

de rar-se una pla ni fi ca ció “est àti ca”, és a 

dir, sen se pos si bi li tats d’adaptació a les

ca rac te rís ti ques pròpies de cada cen tre

(M. Ló pez Moya, 2001). En al tres pa -

rau les, en ca ra que al guns cen tres dis po -

sin dels es pais que mar ca la nor ma ti va

vi gent, aques tes do ta cions no són su fi -

cients per co brir la de man da de l’Edu -

cació Fí si ca d’aquests cen tres.

Si tua ció dels cen tres que

im par tei xen Edu ca ció Se cund ària

a la pro vín cia de Lleó en re la ció

als re qui sits es ta blerts

en la nor ma ti va vi gent

A l’Educació Se cund ària (Gràfi ca 3)

s’observa una ma jo ria de cen tres que

dis po sen d’un es pai co bert amb unes di -

men sions in fe riors als 480 m2 que in di -

ca el Reial De cret.6 Així, veiem que un

to tal de 35 cen tres es co lars de la pro vín -

cia de Lleó, és a dir el 28 %, comp ta

amb un es pai co bert in fe rior als 80 m2;

un to tal de 60 cen tres d’Educació Se -

cund ària, fins al 48 %, dis po sa d’espais

co berts amb unes di men sions in fe riors

als 280 m2. So la ment 8 cen tres es co -

lars, una mica més del 6 %, comp ten

amb es pai co bert amb unes di men sions

que os cil·len en tre els 280 m2 i els

480 m2. I fi nal ment, tan sols 22 cen tres

d’Educació Se cund ària so bre el to tal

pro vin cial (125) te nen es pais co berts

que su pe ren els 480 m2 es ta blerts al

Reial De cret.7

Si tua ció dels cen tres

d’Educació Se cund ària

en re la ció a la De man da

de l’Educació Fí si ca

Si el càlcul es rea lit za pre nent com a re -

ferè ncia la de man da de l’Educació Fí si ca

(Gràfi ca 4), s’observa que són 78 els cen -

tres es co lars, el 62,4 % so bre el to tal, els

que te nen man can ça d’algun es pai per co -

brir la de man da de l’Educació Fí si ca del

seu cen tre. Les ne ces si tats d’espai os -

cil·len en tre els 4 cen tres que re que rei xen

3 es pais o mòduls di fe ren ciats, els 27 que 

en ne ces si ten 2, fins els 47 que en ne ces -

si ten 1.

Fi nal ment, arri ben a 47 cen tres, és a dir,

el 37 %, els que te nen co ber ta la De man -

da de l’Educació Fí si ca dels seus cen tres.

La si tua ció de l’oferta es co lar en l’Edu -

cació Se cund ària no és tan de fi cità ria com 

s’ha po gut ob ser var en el cas dels cen tres

de Primà ria.

Da vant els re sul tats pre sen tats, cal

pres tar una aten ció es pe cial a la pro pos -

ta de pla ni fi ca ció de la pro vín cia de

Lleó, que mos tra la fal ta de con ne xió i el

dis tan cia ment en tre la ne ces si tat d’es -

pai co bert es ta bler ta al Reial De cret

1004/1991 i la ne ces si tat ba sa da en la

De man da de l’Educació Fí si ca dels cen -

tres es co lars. Ne ces si tat que s’ha de

con cre tar en es pais es por tius di fe ren -

ciats –au les- per al de sen vo lu pa ment de

l’Educació Fí si ca.

Proposta de planificació
per a la província de Lleó
amb la determinació
de les necessitats
dels centres educatius

Aques ta pro pos ta de pla ni fi ca ció ha par tit

de les ca rac te rís ti ques de cada cen tre es -

co lar (nom bre d’unitats), de les ca rac te -
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amb necessitat 
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Centres de primària
amb més unitats
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Gràfi ca 2.

Cen tres escolars que im par teixen Edu ca ció Primà ria a la pro vin cia de Lleó.

6 Les di men sions tan re duï des de l’espai co bert po sen de ma ni fest l’absència d’una aula o es pai es pe cí fic per a l’assignatura d’Educació Fí si ca. Aquests es pais que apa rei xen als

cen tres es co lars amb unes di men sions in fe riors als 480 m2 són el re sul tat de les Sa les ano me na des d’Usos Múl ti ples, que te nien una su per fí cie de 150 m2 i apa rei xien a l’orden

mi nis te rial de 1975, pri me ra nor ma ti va a Espan ya d’instal·la cions es por ti ves als cen tres es co lars, su per fí cie ja con si de ra da, en el seu mo ment, com ple ta ment in su fi cient per al

de sen vo lu pa ment de l’assignatura (J. IBÁÑEZ i COMA, 1988).
7 Els re sul tats ob tin guts en aquest es tu di, da vant dels ti pus d’espai i les se ves di men sions que re cull l’actual nor ma ti va de cen tres es co lars de Primà ria i Se cund ària, si més no, cri -

den l’atenció, te nint en comp te els ob jec tius de cons truc ció d’instal·la cions del Plan de Exten sión de la Edu ca ción Fí si ca (MEC/CSD) en te rri to ri “MEC”, du rant el pe río de

1988-1992 i tam bé la data de la nor ma ti va vi gent (1991).



rís ti ques so cio de mogr àfi ques de la pro vín -

cia de Lleó, així com dels re sul tats d’es -

tudis de pros pec ti va de fu tur de la po bla -

ció es co lar. Pel que fa a aques ta qües tió,

cal res sal tar l’estudi de la po bla ció es co lar 

por tat a ter me du rant els cur sos acadè -

mics 1994-1995 i 1999-2000, da des

que mos tren que la po bla ció es co lar de les 

di ver ses zo nes de la pro vín cia lleo ne sa

s’ha vist afec ta da per for tes pèrdues (M.

Ló pez Moya, 2001). Així, du rant el quin -

quen ni 1994-1999, aques ta pro vín cia ha 

per dut un 20,4 % de la po bla ció es co lar,

su pe rant fins i tot les pre dic cions rea lit za -

des en es ti mar que du rant el de cen ni

1991 al 2001 es per dria una po bla ció

jove de l’ordre d’un 12 % en aques ta Co -

mu ni tat.8

Per tant, pel que fa als cen tres es co lars

si tuats al medi ru ral, amb molt pocs

alum nes, se ria con ve nient ten dir a la

cons truc ció de les Sa les Espe cia lit za des,

amb unes di men sions de 20x15 m o de

20x10 m.9 Aquest es pai co bert hau ria

de com plir amb les ca rac te rís ti ques fun -

cio nals dels seus es pais d’ús es por tiu així 

com dels seus es pais au xi liars (CSD,

1979); de carà cter emi nent ment po li va -

lent, po dria arri bar a co brir, ben se gur,

les ne ces si tats de l’Educació Fí si ca en

pri mer ter me, però tam bé po dria aco llir

les ac ti vi tats cul tu rals, fi si coes por ti ves i

re crea ti ves de la po bla ció del mu ni ci pi on 

es tro ba el cen tre es men tat.

Proposta de dotacions
d’espais esportius coberts
als centres escolars

La pro pos ta d’espais es por tius co berts

ela bo ra da per als cen tres es co lars de
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Gràfi ca 4.

Centres es co la rs que im par teixen Edu ca ció Se cund ària a la pro vin cia de Lleó.
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Gràfi ca 3.

Centres es co la rs que im par teixen Edu ca ció Se cund ària a la pro vin cia de Lleó.

8 Estu di ela bo rat per Q ÍNDICE (Ser vicio de Estu dios) (1994): La ju ven tud de los no ven ta. Estu dio so cio ló gi co de la ju ven tud de Cas ti lla y León. Va lla do lid, Jun ta de Cas tilla y

León, Con se je ría de Cul tu ra y Tu ris mo.
9 Les ca rac te rís ti ques de la ma jo ria de mu ni ci pis de poca po bla ció de la Co mu ni tat i de la pro vín cia lleo ne sa si tuats en el medi ru ral són, la dis per sió (en ti tats de po bla ció dis -

tan cia des en tre elles que for men un mu ni ci pi), la po bla ció re gres si va i la bai xa den si tat de po bla ció. D’acord amb els re sul tats del Censo de Instala ciones Depor ti vas de Cas -

tilla y León de 1994, l’oferta es por ti va mu ni ci pal acos tu ma a con cre tar-se en una pis ta po lies por ti va i una era o es pla na da on s’acostuma a ju gar al fut bol o a fer d’altres ac ti -

vi tats. La pro pos ta de cons truc ció d’aquests es pais en cen tres es co lars haurà d’anar acom pan ya da d’un es tu di de l’oferta es por ti va mu ni ci pal a cada mu ni ci pi de la pro vín cia, 

per es bri nar si comp ten amb es pais es por tius co berts on por tar a ter me les ses sions d’Educació Fí si ca. Mal grat aques ta pos si bi li tat, con si de rem ne ces sa ri que cada cen tre, en 

la me su ra en què si gui pos si ble, dis po si del seu pro pi es pai o “aula d’Educació Fí si ca”, i as sen ya lem els pro ble mes, ja co ne guts, a l’hora de des pla çar els alum nes d’un cen tre

a una al tra ins tal·la ció mu ni ci pal per rea lit zar les ses sions d’Educació Fí si ca; pro ble mes tant de res pon sa bi li tat del pro fes so rat com d’horaris per a l’assignatura. Cal in di car,

tam bé, els es for ços per part de l’Administració cen tral (Plan de Exten sió de la Edu ca ción Fí si ca), au tonò mi ca i cen tres es co lars, per què s’arribi a acords o con ve nis per uti lit -

zar i apro fi tar al màxim les ins tal·la cions es por ti ves pú bli ques, i això sem bla molt con ve nient, però no dei xa de ser di fí cil en la pràcti ca, en el cas de l’Educació Fí si ca, per les

raons es gri mi des an te rior ment.
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CENTRE
NOM BRE MÀXIM

D’ALUMNES
UNITATS

DEMANDA

D’EDUCACIÓ FÍSICA

INTENSITAT

D’ÚS

DEMANDA DE LA

INSTAL·LACIÓ

UNITATS

D’ESPAI

ESPAI RECOMANAT

–NIDE–

INFANTIL
75 3 9 24 0,4 1 20  x 10  o 20  x 15 m

–M2–

150 6 18 24 0,8 1 20  x 10  o 20  x 15 m

–M2–

225 9 27 24 1,1 1 20  x 10  o 20  x 15 m

 –M2–

PRIMÀRIA
150 6 18 24 0,8 1 20  x 10  o 20  x 15 m.

–M2–

300 12 36 24 1,5 2 30 x 27

SALA INTERMÈDIA

450 18 54 24 2,3 3 45 x 27

–M4–

INFANTIL +

PRIMÀRIA

225 9 27 24 1,1 1 27 x 15

–M3a–

450 18 54 24 2,3 3 45 x 27

–M4–

675 27 81 24 3,4 4 45 x 27 y 20 x10

–M4 y M2–

Taula 4.

Pro pos ta de do ta cions d’espais es por tius als cen tres es co lars d’Ensenyament Pri ma ri de Lleó.

CENTRE
NOMBRE MÀXIM

D’ALUMNES
UNITATS

DEMANDA

D’EDUCACIÓ FÍSICA

INTENSITAT

D’ÚS

DEMANDA DE LA

INSTAL·LACIÓ

UNITATS

D’ESPAI

ESPAI RECOMANAT

–NIDE–

SECUNDÀRIA

OBLIGATÒRIA

240 8 16 24 0,7 1 27 x 15

–M3a–

360 12 24 24 1,0 1 27 x 15

–M3a–

480 16 32 24 1,3 2 30 x 27

SALA INTERMÈDIA

SECUNDÀRIA

COMPLETA

360 12 24 24 1,0 1 27 x 15

–M3a–

480 16 32 24 1,3 1 27 x 15

–M3a–

660 22 44 24 1,8 2 30 x 27

SALA INTERMÈDIA

780 26 52 24 2,2 2 30 x 27

SALA INTERMÈDIA

Taula 5.

Pro pos ta de do ta cions d’espais es por tius als cen tres es co lars d’Ensenyament Secundari de Lleó.



Lleó (Tau las 4 i 5) és fle xi ble, atès que

s’adapta a les ca rac te rís ti ques dels cen -

tres; això s’aprecia en els cen tres amb

un gran nom bre d’unitats es co lars, cosa

que im pli ca una ma jor de man da de

l’Educació Fí si ca i una ne ces si tat d’es -

pais di fe ren ciats per a ex po sar-la. Per

con tra, però, d’acord amb F. De Andrés

(1997, pàg. 18):

“La dis mi nu ció de la ràtio d’alumnes per

clas se mai no ha de sig ni fi car la re duc ció

d’aquest es pai mí nim per al de sen vo lu pa -

ment de l’assignatura”.

Tal com es pot ob ser var a la tau la an te -

rior, a la co lum na de l’esquerra es re cu llen 

els ti pus de cen tre, di fe ren ciant-los pel

nom bre màxim d’alumnes i les uni tats es -

co lars; s’estableix la de man da de l’Edu -

cació Fí si ca per a cada cen tre i les uni tats

d’espai es por tiu per co brir la de man da es -

men ta da. A la co lum na de la dre ta, re co -

ma nem el ti pus d’espai co bert per a cada

cas, pre nent com a re ferè ncia la ti po lo gia

per a Sa les i Pa ve llons ela bo ra da a les

nor mes NIDE (CSD, 1979).

Com a exem ple, ex pli ca rem dos ca sos;

per a un cen tre d’Educació Primà ria amb

6 uni tats i 150 alum nes cal un es pai si mi -

lar a l’establert al Reial De cret 1004/

1991, tan ma teix, en un cen tre de Primà -

ria amb 18 uni tats i 450 alum nes caldrà

un es pai de 45 x 27 m, di vi si ble en tres

uni tats d’espai per co brir la de man da de

l’Educació Fí si ca.

La pro pos ta de do ta cions per a la pro vín -

cia de Lleó té un carà cter fle xi ble, atès que 

és una pau ta a l’hora de va lo rar la si tua ció 

es pe cí fi ca de cada mu ni ci pi. D’altra ban -

da, hem de res sal tar que s’ha acon se guit

“ope ra ti vit zar” les fór mu les en un àmbit

te rri to rial con cret i que, per tant, es po den 

apli car en al tres àmbits te rri to rials, tot su -

pe rant, com s’ha po gut ob ser var, els con -

tin guts de l’actual nor ma ti va i ofe rint un

ins tru ment de fàcil apli ca ció a la pla ni fi -

ca ció es por ti va.

Conclusions

Aquest es tu di so bre la pro blemà ti ca dels

cen tres es co lars de la pro vín cia lleo ne -

sa fa pa le sa la ne ces si tat d’establir el

diagnòstic de la si tua ció amb una me to do -

lo gia tan ob jec ti va i ra cio nal com si gui

pos si ble.

Con si de rem que la ne ces si tat d’instal·la -

cions es por ti ves en un cen tre es co lar no és 

sinó la con ver sió de la ne ces si tat de

l’Educació Fí si ca en es pais es por tius co -

berts, cosa que per met d’afirmar que un

cen tre d’Educació Primà ria i un al tre de

Se cund ària, amb el ma teix nom bre d’uni -

tats es co lars, te nen di fe rent ne ces si tat

d’espai co bert per a l’Educació Fí si ca, i

que són els cen tres d’Educació Primà ria

els que re flec tei xen una De man da més

gran d’unitats d’espai es por tiu co bert,

mal grat te nir un nom bre d’alumnes ma tri -

cu lats més pe tit.

Els re sul tats ob tin guts en aques ta in ves ti -

ga ció són de so la dors pel que fa al com pli -

ment dels ni vells mí nims d’espai co bert

es ta blerts a la nor ma ti va vi gent. De

l’anàlisi de les da des po dem res sal tar que, 

dels 142 cen tres d’Ensenyament Pri ma ri,

el 84 % no com pleix amb el que es ta bleix

el Reial De cret 1004/1991; el 79 % dels

cen tres man quen d’espai co bert per al de -

sen vo lu pa ment de l’Educació Fí si ca. A

Se cund ària, els re sul tats són igual ment

im pac tants, per què dels 125 cen tres, una 

mica més del 82 % no arri ba als mí nims

es ta blerts a la ne ces si tat nor ma ti va i el

28 % no su pe ra, en el mi llor dels ca sos,

els 80 m2.

Da vant d’aquesta si tua ció, hem ela bo rat

una ti po lo gia d’espais es por tius co berts,

ido nis per a cada cen tre es co lar, en fun ció

de les se ves uni tats es co lars, cosa que

cons ti tueix una apor ta ció nova que trans -

cen deix els con tin guts de la nor ma ti va  vi -

gent (Reial De cret 1004/1991). Així ma teix 

i a cau sa de les ca rac te rís ti ques so cio de -

mogràfiques de la pro vín cia, en els mu ni ci -

pis si tuats al medi ru ral lleonès amb poca

po bla ció, la do ta ció d’espais co berts hau -

ria de ten dir cap a la cons truc ció de sa les

d’unes di men sions mí ni mes de 20x10 m,

amb la pos si bi li tat d’usos fi si co re crea tius i

cul tu rals per part de tots els ciu ta dans fora

de l’horari es co lar.

Amb vis ta a re sol dre aquests dèfi cits,

creiem fer ma ment que qual se vol po lí ti ca

de pla ni fi ca ció es por ti va ha de pas sar, in -

dub ta ble ment, per si tuar en pri mer ter me

les ne ces si tats d’espais per a l’Educació

Fí si ca als cen tres es co lars, per les dues

raons se güents:

En pri mer lloc, per com plir amb els re qui -

sits es ta blerts a la nor ma ti va vi gent (Reial

De cret 1004/1991), i així po der de sen vo -

lu par els pro gra mes que aques ta matè ria

obli gatò ria té de li mi tats a l’actual Sis te ma 

Edu ca tiu.

En se gon lloc, els es pais es por tius són el

lloc ido ni on els alum nes han d’adquirir

els hàbits d’activitat fí si ca es por ti va en un

am bient on es po ten ciïn les re la cions so -

cioa fec ti ves. Més en da vant, aques ta

pràcti ca pot te nir con ti nuï tat, tant en

l’àmbit de la ini cia ció es por ti va, d’activi -

tats es por ti ves es co lars, com pel que fa a

les ac ti vi tats re crea ti ves ex traes co lars.

Per tot ple gat, la in fraes truc tu ra pren una

im portància es pe cial en els cen tres edu -

ca tius. Els es pais es por tius, des de les zo -

nes de joc fins als més re gla men tats, són

els que pos si bi li ten que l’activitat fí si ca

dis co rri uni da al de sen vo lu pa ment de

l’individu.
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–: La pro ble má ti ca de los es pa cios para la Edu -

ca ción Fí si ca. Cas ti lla y León, León: Uni ver -

si dad de León, 2002.

Ló pez Ru pé rez, F.: Ges tión de ca li dad en edu -

ca ción. Ha cia unos cen tros edu ca ti vos de

ca li dad, Ma drid: Mi nis te rio de Edu ca ción y

Cul tu ra, Se cre ta ria de Edu ca ción y For ma -

ción Pro fe sio nal, Di rec ción ge ne ral de Cen -

tros Edu ca ti vos, 1999.

Ordres Mi nis te rials

Ordre Mi nis te rial de 20 de ju liol de 1987 per la

qual s’estableix el pro ce di ment per a la cons -

ti tu ció de Col·le gis Ru rals Agru pats d’Edu -

cació Ge ne ral Bàsi ca, BOE 177/87 de 25 de

ju liol de 1987. NO VIGENT

Ordre Mi nis te rial de 4 de no vem bre de 1991,

BOE del 12 de no vem bre de 1991, per la

qual s’aproven els pro gra mes de ne ces si tats

per a la re dac ció dels pro jec tes de cons truc -

ció de cen tres es co lars d’Educació Infan til,

Primà ria, Se cund ària Obli ga to ria y Se cund -

ària Com ple ta (de sen vo lu pa ment del Reial

De cret 1004/91).

Ordre Mi nis te rial de 16 de no vem bre de 1994,

per la qual es de sen vo lu pa la dis po si ció adic -

cio nal quar ta del Reial De cret 1004/1991,

de 14 de juny, en el que s’estableixen els re -

qui sits mí nims dels cen tres que im par tei xin

en sen ya ment de ré gim ge ne ral no uni ver si ta -

ri, BOE del 24 de no vem bre de 1994.

Ordre Mi nis te rial de 21 de fe brer de 1996, so bre 

ava lua ció dels cen tres do cents sos tin guts

amb fons pú blics, BOE de 29 de fe brer de

1996.

Ordre Mi nis te rial de 29 d’abril de 1996, de crea -

ció i fun cio na ment dels Cen tres Ru rals

d’Innovación Edu ca ti va, BOE 11 de maig de

1996.

Ordren Mi nis te rial de 9 de juny de 1998, per la

que s’estableix el Pla Anual de Mi llo ra en els

cen tres do cen te pú blics de pe nets del Mi nis -

te ri d’Educació i Cul tu ra i es dic ten ins truc -

cio nes per al seu de sen vo lu pa ment i apli ca -

ció, BOE del 13 de juny de 1998.

Reials decrets

Reial De cret 2731/1986 de 24 de de cem bre,

so bre cons ti tu ció de Col·le gis Ru rals Agru -

pats d’Educación Ge ne ral Bàsi ca, BOE 8/87

de 9 de ge ner de 1987. NO VIGENT.

Reial De cret 1004/1991 de 14 de juny, BOE de

26 de juny de 1991, pel qual s’estableixen

els re qui sits mí nims dels Cen tres que im par -

tei xen en sen ya ments de Règim Ge ne ral no

uni ver si ta ris. Co rrec ció d’errades al Reial De -

cret (BOE 18-07-91).
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Orien ta ció a peu i en bi ci cle ta.
Un mitjà per tre ba llar l’orientació al medi na tu ral
i al ho ra pro mo cio nar la uti lit za ció de la bi ci cle ta
a l’ESO

Resum
L’IES d’Alcarràs és un cen tre edu ca tiu de

pe ti tes di men sions i de cur ta hist òria si -

tuat a dot ze quilò me tres de Llei da. El seu 

de par ta ment d’Educació Fí si ca va pro po -

sar-se fa un temps, i apro fi tant que es

tro ba en un en torn ru ral, pro mo cio nar el

bloc de con tin guts d’activitats en el

medi na tu ral, de ve ga des tan di fí cil de

de sen vo lu par a cau sa de di ver sos fac -

tors. Les ac ti vi tats que es rea lit zen no es

li mi ten al cu rrí cu lum comú de l’alumnat,

sinó que abas ten di ver ses ves sants de la

vida del cen tre. Però allò que to tes

aques tes ac ti vi tats te nen en comú és el

pro ta go nis me de la bi ci cle ta. Una de les

ac ti vi tats que més èxit té és el crèdit va -

ria ble “Orien ta ció a peu i en bi ci cle ta”,

eix prin ci pal d’aquest ar ti cle.

Introducció

De tots és co ne gu da la in fluèn cia que té, 

per a l’òptim de sen vo lu pa ment de tots

els con tin guts de l’àrea d’Educació Fí si -

ca en qual se vol eta pa edu ca ti va, la dis -

po ni bi li tat de ma te rial i ins tal·la cions

ade qua des. En aquest sen tit, i per al

tema que ens ocu pa, tam bé el lloc on es

tro ba si tuat el cen tre edu ca tiu pot re sul -

tar de ter mi nant en la for ma de plan te -

jar-se el de sen vo lu pa ment del bloc de

con tin guts d’activi tats en el medi na -

tural.

L’Institut d’Ensenyament Se cun da ri d’Al -

car ràs, po bla ció si tua da a uns dot ze

quilò me tres de la ciu tat de Llei da en di -

rec ció a Sa ra gos sa, es tro ba si tuat en un

dels ex trems del casc urbà i orien tat cap

a les al tres dues po bla cions de les quals

arri ba alum nat (So ses i To rres de Se gre). 

Això és un as pec te im por tant, ja que es

té un ràpid ac cés a zo nes de pos si bi li tat

de rea lit za ció d’activitats i d’interès na -

tu ral (riu Se gre, re ser va na tu ral d’Utxe -

sa, zo nes de pan tans). D’altra ban da, el

fet que les tres po bla cions no es ti guin

se pa ra des més de tres quilò me tres en tre 

elles fa que es pro mo cio ni el co nei xe -

ment de l’entorn de tot l’alumnat del

cen tre i no no més del de la po bla ció seu

del cen tre edu ca tiu.

Aques ta si tua ció i en torn “pri vi le giats”

va ser clau en el mo ment de de ci dir de

qui na ma ne ra de sen vo lu pa ríem el bloc

de con tin guts d’activitats en el medi

na tu ral: apro fi ta ríem al màxim l’entorn

pròxim; això sí, amb l’ajuda d’una eina

de què tot l’alumnat po dia dis po sar: la

bi ci cle ta.
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Abstract

Alcarràs High School is a

small dimensions and a short

history  educational center

twelve kilometres away from

Lleida. Its Physical Education

department had some years

ago the aim, and taking profit

of  its situation in a natural

around, to promote the

content of activities at nature, 

sometimes so difficult to

develope due to different

facts. The activities that we

realize go further the common 

curriculum of the students

and arrive to different aspects 

of high school’s life. But there

is one thing that is common

to all of them; the bycicle is

the star. One of the most

successful activities is a

variable credit called “ Getting 

the way by walking and by

bycicle”, which is the axis of

this article.

Key words
activities at nature, bycicle,
orienteering

Re cre a ció, oci ac tiu i tu risme

Paraules cla u
ac ti vi tats en el medi na tu ral, bi ci cle ta, orien ta ció. 

§ CARLES SALLAN I MACIAS

Lli cen cia t en Edu ca ció Fí si ca.
Insti tu t d’Ense nyament Se cun da ri d’Alcarràs (Llei da)



De tota ma ne ra, érem cons cients que no -

més amb això no po díem fer con èi xer a

l’alumnat tot el ven tall de pos si bi li tats de

pràcti ca que es pot rea lit zar i per això

tam bé duem a ter me al tres ac ti vi tats en -

ca mi na des a aquest fi, que co men ta rem

més de pas sa da que el que és l’objecte

d’aquest ar ti cle: la pro mo ció de la uti lit za -

ció de la bi ci cle ta en l’ESO i, més con cre -

ta ment, el crèdit va ria ble “Orien ta ció a

peu i en bi ci cle ta”.

Jus ti fi ca ció del crèdit

Es trac ta d’aprofitar l’entorn ru ral i na tu -

ral en què es tro ba l’institut per do nar a

l’alumnat una idea del que pot sig ni fi car

sa ber orien tar-se uti lit zant un apa rell es -

pe cí fic com és la brúi xo la, al ho ra que

se’ls ofe reix la pos si bi li tat de con èi xer un

se guit d’aspectes re la cio nats amb les ac -

ti vi tats a la na tu ra, com ara les cur ses

d’orientació, les ca mi na des a peu i els re -

co rre guts en bi ci cle ta, tot em mar cat en

una idea de co nei xe ment i res pec te per

l’entorn més pro per.

La rea lit za ció d’aquest crèdit va ria ble es

tro ba em mar ca da dins la pro gra ma ció

del de par ta ment d’Educació Fí si ca del

cen tre, per al de sen vo lu pa ment del bloc

de con tin guts d’activitats al medi na -

tural.

El fet que vagi adre çat a l’alumnat de

l’últim curs obeeix a di ver sos fac tors:

n L’edat dels par ti ci pants afa vo reix el tema

de la se gu re tat.

n Aspec tes que es trac ten al crèdit ja

han es tat tre ba llats des d’altres àrees.

Això per met avan çar més ràpi da ment

en de ter mi nats con tin guts (lec tu ra de

ma pes, es ca les, ela bo ra ció de gràfi -

ques).

Atès que les ses sions del crèdit te nen no -

més una hora de du ra da, la seva con di ció 

fí si ca per met un radi d’acció al vol tant

del cen tre més gran que el d’alumnes

més jo ves.

Objec tius del crèdit

En aca bar el crèdit, l’alumne/a ha de ser

ca paç de:

n Uti lit zar la brúi xo la i el mapa per orien -

tar-se.

n Lle gir i in ter pre tar ma pes i lli bres de

ruta.

n Ela bo rar iti ne ra ris a par tir del te rreny i

del mapa.

n Ela bo rar lli bres de ruta.

n Con èi xer els as pec tes bàsics de les sor -

ti des en bi ci cle ta i de qual se vol sor ti da

a la na tu ra en ge ne ral.

n Re có rrer di fe rents iti ne ra ris a peu i en

bi ci cle ta a par tir de qual se vol ti pus

d’informació.

n Con tem plar les me su res de se gu re tat

adients a cada ti pus de sor ti da.

Con tin guts del crèdit

Pro ce di ments

La brúi xo la

n De ter mi na ció del nord magn ètic

n De ter mi na ció de la di rec ció a se guir do -

nat un rumb.

n De ter mi na ció d’un rumb do na da una di -

rec ció a se guir.

Ma pes to pogr àfics

n Inter pre ta ció de les cor bes de ni vell.

n Lo ca lit za ció d’indrets.

n Esca les.

Lli bres de ruta

n Inter pre ta ció de la in for ma ció.

n Crea ció d’una sim bo lo gia.

n Ela bo ra ció de lli bres de ruta.

Ta lo na ment

n Co nei xe ment de la pròpia distància

de pas.

n Uti lit za ció en l’elaboració i rea lit za ció

d’itineraris.

Ela bo ra ció d’itineraris a peu

n A par tir del te rreny.

n A par tir del plànol.

Ela bo ra ció d’itineraris

en bi ci cle ta

n A par tir del te rreny.

n A par tir del plànol.

Ela bo ra ció de lli bres de ruta

n A par tir del te rreny.

n A par tir del plànol.

n Per fer a peu.

n Per fer en bi ci cle ta.

Re co rre gut d’itineraris a peu i en bi ci cle -

ta amb lli bre de ruta

Con cep tes

La brúi xo la

n Parts.

n Fun cio na ment. Pre cau cions.

Altres for mes d’orientació

n De ter mi na ció dels punts car di nals pel

sol.

n Mit jan çant un re llot ge d’agulles.

n De nit. Lo ca lit za ció de l’estel

Po lar.

n Per in di cis.

Ma pes to pogr àfics i lli bres de ruta

n Sim bo lo gia.

n Esca les.

La bi ci cle ta. Man te ni ment

i uti lit za ció

Acti tuds, va lors

i nor mes

n Tre ball en equip.

n Res pec te per l’entorn.

n Res pec te per les nor mes de circu -

lació.

n Apli ca ció de nor mes de se gu re tat.

97apuntsEDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (69) (96-103)

Si tua ció de l’IES d’Alcarràs res pec te de les tres po bla -

cio ns de les que arriba l’alum na t.



Activitats
Ensen ya ment-apre nen tat ge
n Tre ball amb ma pes i lli bres de ruta.

n Tre ball so bre el ta lo na ment. Càlcul de

l’amplada de pas. Con ver sió pas-me tre

i me tre-pas.

n Ela bo ra ció d’itineraris a par tir del ter -

reny i a par tir del mapa, tant a peu com

en bi ci cle ta.

n Re co rre gut  dels iti ne ra ris a peu i en bi -

ci cle ta.

n Sor ti da fi nal per po sar en pràcti ca tots

els as pec tes tre ba llats al llarg del

crèdit.

Ava lua ció

Se gui ment dia ri de l’actitud,

tre ball i evo lu ció dels alum -

nes

El pro fes sor pren nota de ca das -

cu na de les ses sions te nint en

comp te l’interès i ac ti tud mos -

trats per l’alumnat vers el tre ball

pro po sat.

50 %

Rea lit za ció d’exercicis so bre

el mapa i so bre el te rreny.

L’alumnat haurà de pre sen tar tots

els exer ci cis re fe rents al tre ball so -

bre els plànols, el ta lo na ment i la

uti lit za ció de la brúi xo la.

25 %

Ela bo ra ció dels iti ne ra ris

L’alumnat haurà de pre sen tar les

fit xes i els lli bres de ruta dels iti ne -

ra ris que hagi ela bo rat, ja si guin

per fer a peu o  per fer en bi ci cle ta.

25 %

Par ti ci pa ció en un mí nim del

80 % de les ses sions

No s’admet la no par ti ci pa ció en

una ses sió sen se jus ti fi ca ció.

Re qui si t

Par ti ci pa ció en la sortida de

final de crèdi t.

L’últim dia del crèdit es rea lit za

una sor ti da de tot el dia que con -

sis teix a re có rrer un iti ne ra ri en

bi ci cle ta d’uns cin quan ta quilò -

me tres apro xi ma da ment, uti lit -

zant un lli bre de ruta pro por cio -

nat pel pro fes sor i una cur sa

d’orientació a peu d’una du ra da

apro xi ma da de qua ran ta-cinc mi -

nuts. L’alumnat ha de po sar en

pràcti ca tots els co nei xe ments

ad qui rits du rant la rea lit za ció del

crèdit.

Re qui si t

Tem po rit za ció
Ses sions 1-3 Pre sen ta ció.

El Plànol: in for ma ció

i sim bo lo gia

Po dríem dir que les tres pri me res ses sions 

con sis tei xen, a part de fer una pre sen ta ció 

du rant la pri me ra ses sió so bre tot el que

es pre tén tre ba llar al llarg del crèdit, en un 

tre ball pre li mi nar so bre el plànol, de ma -

ne ra que l’alumnat sàpi ga qui na és la in -

for ma ció que te nim a la nos tra dis po si ció

quan n’obrim un: es ca les, usos del sòl,

cor bes de ni vell, sim bo lo gia, nu me ra -

ció del plànol, de cli na ció, etc. A part de

l’explicació teò ri ca, l’alumnat rea lit zarà

un tre ball de lo ca lit za ció so bre plànol de

di fe rents zo nes i es ca les que els se ran dis -

tri buïts. El tre ball de lo ca lit za ció serà del

ti pus:

1. Bus car al plànol els as pec tes se -

güents:

n 10 ca rre te res 

n 10 vies flu vials 

n 5 ce men ti ris 

n 5 es glé sies o er mi tes 

n 2 cas tells 

n 4 edi fi cis aï llats/co rrals/ruï nes 

n 3 dipò sits 

n 2 lí nies elèctri ques 

2. De ter mi nar la distància real en tre dos

nu clis ur bans qual se vol:

n En lí nia rec ta.

n Se guint la ca rre te ra que els uneix.

(Per a la rea lit za ció d’aquest apar tat 

uti lit za ran el cur ví me tre, la uti lit za -

ció del qual tam bé els haurà es tat

ex pli ca da an te rior ment).

Ses sions 4-5 Orien ta ció:

Sol, re llot ge d’agulles, in di cis,

Estel Po lar

Du rant aques tes dues ses sions s’ex -

pliquen al tres for mes d’orientació, bàsi -

ca ment sen se mit jans tècnics. Es fa re -

ferè ncia a la me nor fia bi li tat res pec te de

la brúi xo la, però tam bé a la seva uti li tat

en cas de ne ces si tat. Enca ra que de ma -

ne ra bas tant ru di ment ària, es rea lit za

una pràcti ca con sis tent a rea lit zar un iti -

ne ra ri uti lit zant el re llot ge d’agulles com

a eina d’orientació.

Ses sió 6. La brúi xo la.

Orien ta ció del plànol 

En aques ta ses sió s’explica el fun cio na -

ment de la brúi xo la i la seva uti li tat, així

com les pre cau cions que cal te nir en la

seva uti lit za ció per tal que les da des si -

guin fia bles. Tam bé es tre ba llen dos pro -

ce di ments bàsics:

n La de ter mi na ció del rumb do na da una

di rec ció a se guir per ela bo rar un iti ne ra -

ri,  que pos te rior ment serà rea lit zat per

un com pany.

n La de ter mi na ció de la di rec ció a se guir

do nat un rumb, que ne ces si ta ran quan

rea lit zin un iti ne ra ri ela bo rat per un

com pany.

Ses sions 7-8. Ta lo na ment.

Tra çat d’itineraris.

De ter mi na ció del rumb.

Lli bres de ruta

El pri mer que es fa du rant aques tes ses -

sions és con èi xer l’amplada de pas de ca -

das cú (ta lo na ment). Junt amb el rumb

serà l’element im pres cin di ble, tant per po -

der ela bo rar iti ne ra ris a peu so bre el ter -

reny com per pos te rior ment po der recór -

rer-los.

Tam bé s’explica la plan ti lla on han de

plas mar els iti ne ra ris que ela bo rin, com

de ter mi nar rumbs i distàncies al plànol

uti lit zant unes plan ti lles trans pa rents i

quins són els as pec tes bàsics a l’hora

d’elaborar un lli bre de ruta.

Ses sions 9-10.

Tra çat d’itineraris

so bre el te rreny. Pa re lles

A par tir d’aquest mo ment l’alumnat tre -

ba llarà sem pre en pa re lles. Di guem que

és una me su ra de se gu re tat i con trol, ja

que el pro fes sor fa un se gui ment in di rec -

te del grup, que es des pla ça lliu re ment

pel casc urbà. L’alumnat ja té les dues

ei nes bàsi ques per ela bo rar un iti ne ra ri a 

peu so bre el te rreny: sap com de ter mi -

nar el rumb d’una di rec ció a se guir (amb 

la brúi xo la) i sap com me su rar una dis -

tància i fer la trans for ma ció a una uni tat

vàli da per a tot hom (amb el ta lo na -

ment). Du rant aques tes ses sions ela bo -
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ra ran iti ne ra ris a peu so bre el te rreny,

per què des prés els seus com panys els

pu guin re có rrer.

Ses sions 11-12.

Re co rre gut d’itineraris.

Pa re lles

L’alumnat, tam bé per pa re lles, s’inter -

can via els iti ne ra ris que ha ela bo rat du -

rant les dues ses sions an te riors. Aques ta 

ac ti vi tat té una do ble fi na li tat: l’alumnat

com pro va d’una ban da si és ca paç de

“lle gir i in ter pre tar” l’itinerari ela bo rat

pels seus com panys i d’altra ban da “cor -

regeix” l’itinera ri, veient si real ment es

pot re có rrer.

Ses sions 13-17.

Ela bo ra ció d’itineraris

per a bi ci cle ta so bre el plànol.

Lli bres de ruta.

Pa re lles

Aques tes cinc ses sions són de tre ball a

l’aula i han de po sar en pràcti ca bona part 

dels co nei xe ments teò rics trac tats al llarg

del crèdit per ela bo rar iti ne ra ris (fit xa i lli -

bre de ruta) per a re có rrer des prés en bi ci -

cle ta. Ens tro bem a l’equador del crèdit i

ja es nota que l’alumnat té ga nes de co -

men çar a sor tir en bi ci cle ta i en sen yar als

seus com panys els iti ne ra ris que els han

pre pa rat.

Ses sions 18-34.

Po sa da en pràcti ca

dels iti ne ra ris en bi ci cle ta

En una pri me ra fase, cada pa re lla guia la

res ta del grup en el re co rre gut d’un dels

seus iti ne ra ris. Això ser virà, d’una ban da,

per què tots aga fin se gu re tat a l’hora de se -

guir un iti ne ra ri mar cat i, d’altra ban da, per -

què tots s’acostumin a fer de guia de la res -

ta del grup, amb tot el que això com por ta

(por tar un rit me que tot hom pu gui se guir,

ser exem ple de se gu re tat, atu rar-se quan es

té un dub te del camí a se guir, etc.).

En la se go na fase, a cada ses sió una pa re -

lla guia la res ta del grup se guint un iti ne ra ri 

ela bo rat per una al tra pa re lla. La pa re lla

que guia se si tua al cap da vant del grup i la

pa re lla que ha ela bo rat l’itinerari im me dia -

ta ment des prés. La mis sió d’aques ta se go -

na pa re lla és ad ver tir de pos si bles errors la

pa re lla que guia, ja que el temps de la ses -

sió és molt li mi tat i no ens po dem per me tre 

el luxe que els guies des co brei xin per ells

ma tei xos que s’han equi vo cat de camí, tot i 

que des del punt de vis ta edu ca tiu pot ser

se ria el mi llor. Excep ció: si es té la sort que

a l’horari de l’alumnat les ses sions es tan

col·lo ca des abans o des prés de l’esbarjo o

al fi nal del matí o la tar da, po dem aga far

un temps ex tra, sen se cap in con ve nient

per part de l’alumnat (qua tre anys de rea -

lit za ció del crèdit ho co rro bo ren).

Ses sió 35. Ava lua ció fi nal.

Sor ti da d’un dia en bi ci cle ta

L’última ses sió del crèdit és, sen se cap

mena de dub te, la més es pe ra da per

l’alumnat. La ma jo ria mai han fet una sor -

ti da en bi ci cle ta que duri tot el dia, per

des comp tat que tam poc mai no han fet

tants quilò me tres en bi ci cle ta en un sol

dia (en tre cin quan ta i sei xan ta). L’emoció, 

la por i la il·lu sió els en vaeix; s’afegeix a

tot això que van a ce gues, ja que el lli bre

de ruta ha es tat ela bo rat pel pro fes sor, no

sa ben on van i ens tro bem al mes de juny

(amb unes tem pe ra tu res molt al tes en

aques ta zona).
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La rea li tat és que al matí s’arriba, sem pre

per ca mins on la pos si bi li tat de tro bar

trànsit ro dat és mí ni ma, fins a un es pai

na tu ral pro te git si tuat a la ciu tat de Llei da. 

Aquí es dei xa per uns mo ments la bi ci cle -

ta i es rea lit za, dins d’aquest es pai sin gu -

lar (Parc de La Mit ja na), una cur sa

d’orientació a peu, con sis tent a se guir un

al tre lli bre de ruta i pas sar per un se guit de 

punts de con trol, com ple tant el re co rre gut 

en el me nor temps pos si ble i sen se pe na -

lit za cions.

Di nar i un temps de re lax en unes pis ci -

nes pròxi mes i con ti nua ció de la ruta.

Fent un re co rre gut per di fe rents po bla -

cions dels vol tants de Llei da, arri ba rem

no va ment a l’institut, des d’on ha víem

sor tit al matí.

Tota una ex pe rièn cia, per a alum nes i pro -

fes sors acom pan yants.

Orientacions
metodològiques

Les es tratè gies pe dagò gi ques que s’uti -

litzen són:

n Assig na ció de tas ques.

n Tre ball en pe tits grups.

n Des co bri ment guiat.

n Re so lu ció de pro ble mes.

n Crea ti vi tat.

En aquest apar tat cal co men tar que, de

fet, no es do nen unes ac ti vi tats d’en -

senyament-aprenentatge con cre tes per a

jus ti fi car en cada mo ment una es tratè gia

de ter mi na da, tot i que en al guns ca sos la

re la ció és molt de fi ni da. La rea li tat és que

a me su ra que avan ça el de sen vo lu pa ment 

del crèdit es va ob ser vant com, a par tir de

les pri me res ei nes i di rec trius que s’han

do nat, l’alumnat va evo lu cio nant en un

con ti nuum que el por ta a acon se guir una

in de pendència en l’elaboració d’un iti ne -

ra ri i l’organització d’una sor ti da en bi ci -

cle ta. De fet, en úl ti ma instància, aquest

és l’objectiu no no més d’aquest crèdit sinó 

de tota l’etapa se cund ària: do tar

l’alumne/a dels re cur sos i co nei xe ments

ne ces sa ris per què si gui ca paç de te nir un

es til de vida sa lu da ble on la pràcti -

ca d’activitat fí si ca tin gui un pa per im -

portant.

Material didàctic
Instal·la cions i ma te rial

n Aula

n Ro da lies del cen tre

n Plànols

n Brúi xo les

n Bi ci cle tes

n Cur ví me tre

n Cer cle gra duat i re gle trans pa rents

n Ma te rial de man te ni ment de bici -

cletes

Ma te rial de su port

de l’alumne

Du rant la ses sió de pre sen ta ció del crèdit

es pro por cio na a l’alumnat un dossier que

in clou:

n Objec tius, con tin guts i ava lua ció del

crèdit.

n De sen vo lu pa ment teò ric dels di fe rents

apar tats que es trac ta ran.

n Fit xes d’exercicis per tre ba llar els as -

pec tes teò rics.

n Fit xa ti pus per ela bo rar els iti ne ra ris.

n Cer cle gra duat i re gle en trans parè ncia.

n Do cu ment que par la de les parts de

la bi ci cle ta, la co rrec ta uti lit za ció del

can vi, els pro ble mes més fre qüents i la

seva so lu ció i me su res de segu retat.
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n Arti cles que par len d’itineraris en bi ci -

cle ta, lli bres de ruta, cur ses d’orientació 

i raids d’aventura.

n Plànol del casc urbà d’Alcarràs.

n Plànols to pogr àfics de la zona.

Material del professor

Bi blio gra fia di ver sa so bre el tema

n Car to gra fia di ver sa de la zona del

Cen tre.

n J. M. Cu llell. En BTT pel Gi ronès. Cos -

setà nia edi cions.

n J. E. Gar cia. To po gra fia mi li tar ele men -

tal. Ed. Agu lló.

n J. C. Iri zar. El teu pri mer lli bre de mun -

tan ya. Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya.

n P. Ko nop ka. Pe da lean do por la vida.

Ed. Tu tor.

n F. Mil son. El li bro de la bici. Hay nes

Pu blis hing.

n M.Rey-G.Schmitz. Moun tain Bike. Ed.

Tu tor.

I mol tís si mes, mol tís si mes ho res i quilò -

me tres al da munt per con èi xer tot l’entorn

na tu ral per on ha de de sen vo lu par-se el

crèdit i po der pre pa rar tot el ma te rial ne -

ces sa ri.

Les altres activitats
que es realitzen al centre
relacionant directament
l’entorn i la bicicleta

Com abans s’ha co men tat, el crèdit va -

ria ble “Orien ta ció a peu i en bi ci cle ta” és 

l’eix cen tral d’aquest ar ti cle, però tam bé

s’han de des ta car les al tres ac ti vi tats

que te nen com a pro ta go nis ta la bi ci cle -

ta, a cau sa de la im portància que ha ad -

qui rit aquest ecolò gic mitjà de trans port

en la vida quo ti dia na de l’IES d’Alcarràs, 

tant en as pec tes cu rri cu lars com ex tra -

cu rri cu lars.

Aspec tes cu rri cu lars

Sor ti des dins el cu rrí cu lum comú

d’Educació Fí si ca a l’ESO

i al bat xi lle rat

Es rea lit zen sor ti des en bi ci cle ta per cir -

cuits al vol tant de l’institut du rant les ho -

res nor mals de clas se d’educació fí si ca.

Se gons l’edat del grup, el re co rre gut que

per met aquest temps va ria en tre els vuit i

els dot ze quilò me tres. Oca sio nal ment, i si

l’horari dels alum nes ho per met, es fan re -

co rre guts més llargs aga fant l’hora d’es -

bar jo d’abans o des prés de la ses sió. Les

sor ti des es rea lit zen du rant tot el curs es -

co lar, ex cep te els me sos de ge ner i fe brer,

ex tre ma da ment freds a les nos tres con tra -

des, amb la fre qüèn cia se güent:

n Pri mer d’ESO: Dues sor ti des per tri -

mes tre.

n Se gon d’ESO: Dues sor ti des per tri mes -

tre.

n Ter cer d’ESO: Tres sor ti des per tri -

mes tre.

n Quart d’ESO: Tres sor ti des per tri mes -

tre.

n Bat xi lle rat: Dues sor ti des per tri mes tre.

Sor ti des dins el cu rrí cu lum va ria ble

a l’ESO

El de par ta ment de Cièn cies Na tu rals del

nos tre cen tre ha in cor po rat tam bé la uti lit -

za ció de la bi ci cle ta en l’organització de les

se ves ac ti vi tats. En aquest sen tit, tro bem el

crèdit va ria ble “El tre ball de camp”. Es trac -

ta d’un crèdit de re forç per a quart d’ESO

ba sat en l’observació de l’entorn i la re co lli -

da de mos tres per a la seva pos te rior clas si -

fi ca ció i anà li si a l’aula. Es rea lit za una sor ti -

da d’un dia sen cer al pantà d’Utxesa, prop

de la po bla ció de To rres de Se gre, uti lit zant

com a mitjà de trans port la bi ci cle ta. El re -

co rre gut to tal de la sor ti da és de tren ta

quilò me tres apro xi ma da ment.

Sor ti des dins el cu rrí cu lum

di ver si fi cat del Bat xi lle rat

Dins la matè ria “Cièn cies de la te rra i el

medi am bient”, el se mi na ri de Bio lo gia i

Geo lo gia or ga nit za una vi si ta a l’estació

de pu ra do ra d’aigües de Llei da, que dura

tot el dia. Tam bé en aquest cas el des pla -

ça ment Alcarràs-Llei da-Alcarràs es rea lit -

za en bi ci cle ta. El re co rre gut to tal és d’uns 

tren ta quilò me tres.

Altres vi si tes pre vis tes per a aquest curs a

ins tal·la cions de les ro da lies d’Alcarràs

(plan ta de pu ra do ra de pu rins) tam bé es

rea lit za ran en bi ci cle ta.

Crèdit de sín te si de quart d’ESO

Per a l’alumnat de quart d’ESO, el cen -

tre or ga nit za un crèdit de sín te si que

por ta per tí tol “Se gre amunt, Se gre

avall”. El riu Se gre tra ves sa les tres po -

bla cions que apor ten alum nat a l’ins -

titut; per tant, aquest riu és pre sent en

la seva vida quo ti dia na i té per ells

un sig ni fi cat im por tant en el co nei xe -

ment del seu en torn. El crèdit, que es

de sen vo lu pa fora del cen tre, s’estruc -

tura de la ma ne ra se güent: els dos pri -

mers dies ens por ta ran a fer un re co rre -

gut se guint el riu que abas ta des de

pràcti ca ment el seu nai xe ment a la Cer -

dan ya gai re bé fins a la seva desem -

bocadura al riu Ebre, molt a prop

d’Alcarràs. Du rant el viat ge es van rea -

lit zant vi si tes i ac ti vi tats re la cio na des
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amb els di fe rents usos i apro fi ta ments

del riu (energ ètic, lú di coes por tiu) i dels

seus vol tants. Els dos úl tims dies ens

por ta ran fins al del ta de l’Ebre, que és

on fi nal ment van a pa rar les ai gües del

Se gre. Doncs bé, dins aquest marc tam -

bé s’ha inclòs la bi ci cle ta, con cre ta -

ment al del ta de l’Ebre, on es fa un

recor regut d’uns vint-i-cinc quilò me tres 

combi nant l’ob ser vació de la flo ra i la

fau na de la zona amb el gau di d’una es to -

na de plat ja.

Aspec tes ex tra cu rri cu lars

Dies es pe cials del ca len da ri

No tot en la vida de l’alumne és es tu diar.

Dins el marc del cen tre edu ca tiu s’or -

ganitzen dia des, que po dríem ano me nar

“es pe cials per ca len da ri”. Per unes ho res

es dei xen de ban da els lli bres i les au les i

s’organitzen ac ti vi tats d’un cai re més cul -

tu ral i lú dic, però no per això menys edu ca -

ti ves.

L’Institut d’Ensenyament Se cun da ri d’Al -

carràs té per cos tum ce le brar la Cas tan ya -

da (la set ma na del 31 d’octubre), Na dal (el 

dia abans de co men çar aques tes va can -

ces) i la dia da de Sant Jor di. L’or ganització

de la dia da de pendrà del cai re que el cen -

tre vul gui do nar-li, però el que és se gur és

que el de par ta ment d’E ducació Fí si ca sem -

pre tindrà al gu na cosa a dir. En aquest sen -

tit, sem pre hem tin gut un pa per re lle vant

en l’orga nització d’activitats lú di ques i es -

por ti ves, però pel que fa a la bi ci cle ta, la

nos tra ac tua ció s’ha con cre tat, en els úl -

tims tres cur sos acadè mics 1998-2001 (el 

cen tre en té cinc d’existència), en els as -

pec tes se güents:

n En la “Dia da de Sant Jor di” de 1999 es

va or ga nit zar una com pe ti ció eli mi natò -

ria ba sa da en la rea lit za ció d’un esl àlom 

pa ral·lel de ve lo ci tat i ha bi li tats.

L’activitat va comp tar amb una par ti ci -

pa ció de 60 alum nes.

n “La Cas tan ya da” de l’any 2000 vam

ce le brar-la el di marts 31 d’octubre. El

fet de ser di marts és im por tant, ja que

hi ha trans port es co lar i això ens per -

met or ga nit zar l’activitat per a tot un

dia. Vàrem de ci dir pas sar una jor na da

lú di coes por ti va fora del cen tre, en un

en torn na tu ral allun yat del ci ment de

l’institut. La zona tria da va ser “els

pan tans d’Alcarràs”, una zona ver da a

uns deu quilò me tres del po ble, equi -

pa da amb ar bres i zona de jocs i de

píc nic, ideal per a un dia de convivèn -

cia di fe rent en tre alum nat i pro fes so -

rat. Ca lia mou re els tres-cents qua ran -

ta alum nes i els qua ran ta pro fes sors.

Com? En bi ci cle ta. No sen se un gran

es forç d’orga nització, es va acon se -

guir for mar una ca ra va na de més de

dues-cen tes cin quan ta bi ci cle tes, di -

ver sos vehi cles de su port, en tre ells

els de les po li cies mu ni ci pals de les

tres po bla cions d’on són els alum nes, i 

una tren te na d’alumnes i pro fes sors

que per di fe rents mo tius van fer la ruta 

a peu.

L’èxit de l’experiència ens ani ma a re pe tir

aquest pròxim curs 2001-2002.

Pro mo ció de la bi ci cle ta

en tre el pro fes so rat del cen tre

La gran quan ti tat de sor ti des en bi ci cle ta 

que s’organitzen al cen tre fa que el de -

par ta ment d’Educació Fí si ca no pu gui

ab sor bir-les to tes (som tres pro fes sors i

sem pre i van un mí nim de dos acompa -

nyants, per pe tit que si gui el grup). En

aquest sen tit cal des ta car la bona pre -

dis po si ció del claus tre de pro fes sors a

acom pan yar-nos en les sor ti des. Sem pre 

es tro ba algú quan, pel cap baix, dos

dels tres pro fes sors del de par ta ment no

te nim dis po ni bi li tat horà ria, entès

aquest fet com que, en el mo ment de la

sor ti da, no es tem ocu pats fent clas se a

un grup. Cal des ta car aquest fet, ja que

aques tes ho res en què qual se vol pro fes -

sor/a acom pan ya un grup i el seu pro fes -

sor/a “ti tu lar” són ho res ex tres en el seu

ho ra ri de per manè ncia en el cen tre. Sen -

se aques ta bona pre dis po si ció se ria im -

pos si ble rea lit zar to tes les sor ti des.

Tam bé cal des ta car que aquest am bient

“bi ci cle tai re” a l’institut ha pro vo cat en tre

el pro fes so rat una reac ció po si ti va en el

seu es til de vida, en el sen tit que s’or -

ganitzen tro ba des, i no sem pre pro mo cio -

na des per mem bres del de par ta ment d’E -

ducació Fí si ca, per a fer ru tes en bi ci cle ta

els caps de set ma na i du rant els pe río des

va ca cio nals. Fins i tot n’hi ha que es des -

pla cen des del seu lloc de re sidè ncia (Llei -

da per a la ma jo ria) fins a l’institut, en bi -

ci cle ta.

La bi ci cle ta com a tret ca rac te rís tic

de l’IES d’Alcarràs

Per als me sos de se tem bre-oc tu bre de

2001 te nim pre vis ta la rea lit za ció d’un

in ter can vi amb alum nes d’un cen tre edu -

ca tiu de la po bla ció de Lu mi jo ki (Fin -

làndia). Aquest in ter can vi afec ta tots els

de par ta ments del cen tre, però ha es tat

or ga nit zat pre fe rent ment pels de par ta -

ments de llen gües (ca ta la na, cas te lla na

i an gle sa). Un dels molts ob jec tius que

es pre te nen en aquests in ter can vis és

que els alum nes co ne guin l’entorn i el

cen tre que vi si ten a l’altre país. És per

aques ta raó que una part de les ac ti vi -

tats que rea lit za ran els alum nes quan

ens vin guin a vi si tar tin dran la bi ci cle ta

com a pro ta go nis ta, ja que aques ta co -

men ça a ser un tret ca rac te rís tic del nos -

tre cen tre.

Tam bé en aquest sen tit te nim pre vist, junt 

amb al tres de par ta ments didà ctics del
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cen tre, co men çar de sen vo lu par un eix

trans ver sal de tre ball d’educació am bien -

tal, re mar cant la pro mo ció que es fa de la

uti lit za ció de la bi ci cle ta com a mitjà

ecolò gic i sa lu da ble de trans port i de co -

nei xe ment de l’entorn.

Aspec tes que afa vo rei xen

la uti lit za ció de la bi ci cle ta

al nos tre cen tre

Hi ha un as pec te que cal des ta car. Se gu -

ra ment que molts com panys/es, men tre

ana ven lle gint l’article, han anat tro bant 

im pe di ments per po der de sen vo lu par una

ex pe rièn cia d’aquestes ca rac te rís ti ques

als seus cen tres. En el nos tre cas, es do -

nen un se guit de cir cumstàncies que ho

fan pos si ble, però som cons cients que si

al gu na d’elles es dei xés de do nar tin dríem

di fi cul tats per con ti nuar, si més no al ma -

teix ni vell. Aques tes són les circums tàn -

cies fa vo ra bles:

n La col·la bo ra ció de la di rec ció del cen -

tre i del pro fes so rat, tant del de par ta -

ment d’Educació Fí si ca com d’altres.

n La col·la bo ra ció dels tres ajun ta ments

de pro cedè ncia de l’alumnat.

n El su port del Con sell Esco lar del cen tre i 

de l’Associació de Ma res i Pa res d’A -

lum nes (AMPA).

n La col·la bo ra ció de les em pre ses en -

carregades del trans port es co lar.

n La gran dis po ni bi li tat de bi ci cle tes per

part de l’alumnat.

n La si tua ció geogr àfi ca del cen tre, amb

un ràpid ac cés a un en torn na tu ral a tra -

vés d’una ex ten sa xar xa de ca mins poc

tran si tats per al tres vehi cles.

Me su res de se gu re tat

Un dels te mes que més preo cu pen tots els 

mem bres de la co mu ni tat edu ca ti va, però

so bre tot a pa res i pro fes so rat, és el de la

se gu re tat i la res pon sa bi li tat ci vil que se’n

de ri va ria, de qual se vol ac ci dent. És per

aques ta raó que hi po sem es pe cial aten -

ció, per tal d’evitar ris cos al màxim.

Aques tes són les ac tua cions que duem a

ter me en aquest sen tit:

n To tes les sor ti des són apro va des pel

con sell es co lar, tant les que es rea lit zen

en ho res de clas se com les que no.

n Es no ti fi ca als pa res el ca len da ri de

sor ti des. En re bre’l, po den no au to rit -

zar la par ti ci pa ció del seu fill/a en

l’activitat. En aquest cas, l’alumne/a

ro man al cen tre rea lit zant una tas ca

re la cio na da amb l’activitat. Cal des ta -

car que aquest fet es pro dueix en molt

pocs ca sos.

n Tots els par ti ci pants en la sor ti da,

alum nes i pro fes sors, uti lit zen casc.

n Cada sor ti da té un mí nim de dos pro fes -

sors acom pan yants, que es col·lo quen

al da vant i al fi nal del grup.

n Abans de sor tir es re cor den as pec tes

re la cio nats amb la se gu re tat du rant el

re co rre gut, com po den ser: anar sem -

pre em pe gats a la dre ta del camí, anar

un da rre re l’altre, no rea lit zar ma nio -

bres brus ques i ines pe ra des, pas sar la

veu als com panys si s’apropa un vehi -

cle per da vant o per da rre re...

n Els pro fes sors van equi pats amb ra dio -

trans mis sors (per me ten una co mu ni ca -

ció cons tant en tre el cap i la cua del

grup) i telè fon mòbil (per met co mu ni -

car-se amb el cen tre es co lar en cas de

ne ces si tat).

n En sor ti des d’especial di fi cul tat, so bre -

tot quan hem de mou re’ns per vies molt

tran si ta des, co mu ni ca ció als ajun ta -

ments im pli cats, que po sen a la nos tra

dis po si ció un vehi cle de la po li cia lo cal.

n Re vi sió bàsi ca de les bi ci cle tes abans

de sor tir.

Conclusions

El tre ball del bloc de con tin guts d’ac -

tivitats al medi na tu ral pot veu re’s for ta -

ment in fluen ciat se gons l’entorn geo -

gràfic en què es tro bi el cen tre edu ca tiu.

En aquest sen tit, una ubi ca ció en un en -

torn ru ral i na tu ral ofe reix un ven tall am pli 

de pos si bi li tats. Es trac ta, doncs, de tre -

ba llar en el sen tit d’a profitar-ho al màxim i 

abas tant tots els àmbits im pli cats (alum -

nat, pa res, pro fes so rat, en ti tats lo cals...).

Si és així, i l’experiència a l’IES d’Alcarràs

ens ho de mos tra dia a dia, es po den arri -

bar a acon se guir mol tes co ses. En el

nos tre cas, la pro mo ció de la bi ci cle ta

ens ha ser vit:

n Per cons cien ciar l’alumnat de la va li de -

sa de la bi ci cle ta com a mitjà de trans -

port sa lu da ble i ecolò gic. Fo men tem, a

tra vés d’aquest as pec te, con cep tes de

se gu re tat vial i res pec te pel medi am -

bient.

n Per aju dar a un mi llor co nei xe ment de

l’entorn geogr àfic pròxim pro pi i del dels 

com panys i com pan yes que no són del

seu mu ni ci pi, però que és el de les per -

so nes amb qui com par tei xen el cen tre

edu ca tiu.

n Per què l’alumnat i el pro fes so rat in te -

grin la uti lit za ció de la bi ci cle ta en un

es til de vida més sa i en l’ocupació del

seu temps de lleu re.

n Per tro bar mo ments de con vivè ncia en -

tre els mem bres de la co mu ni tat edu ca -

ti va, di fe rents de la vida acadè mi ca

quo ti dia na.

n Per obrir les por tes a la rea lit za ció, fora

de l’entorn ha bi tual, d’altres ac ti vi tats

al medi na tu ral, ja si guin sor ti des de

l’àrea d’educació fí si ca, dia des cul tu rals 

o crèdits de sín te si on aquest ti pus

d’activitats te nen una re llevà ncia es -

pecial.

En mol tes oca sions hi ha grans di fi cul -

tats or ga nit za ti ves i l’esforç ne ces sa ri és

im por tant, però val la pena veu re, per

exem ple, que un dia en el qual no hi ha

pre vis ta cap sor ti da hi ha mol tes bi ci cle -

tes a l’entrada de l’institut. És grati -

ficant.
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Acti vi tat fí si ca, es port i in ser ció so cial:
un es tu di ex plo ra to ri so bre els jo ves
en ba rris des fa vo rits*

Resum

L’ar ti cle exa mi na el lloc de l’ac ti vi tat fí -

si ca i l’es port en re la ció amb els pro gra -

mes d’in ser ció so cial adre çats als jo ves

de ba rris des fa vo rits. La de gra da ció d’a -

ques tes zo nes ha anat crei xent al llarg

dels úl tims anys i els pro ces sos d’ex clu -

sió han em pit jo rat les con di cions de vida 

dels jo ves. Aquests fets obli guen a bus -

car nous en fo ca ments al vol tant dels me -

ca nis mes d’in serció ju ve nil. Con si de rem 

que les pràcti ques es por ti ves obren un

es pai d’in novació en les po lí ti ques d’in -

ser ció. Per tal d’a pro xi mar-nos a la

qües tió, ens hem cen trat en els “ba rris

d’ac ció pre fe rent” de la Co mu ni tat Va -

len cia na i hem rea lit zat en tre vis tes ex -

plo ratò ries a  respon sables dels ser veis

so cials en con tac te amb la pro blemà ti ca

dels jo ves. La in for ma ció re co lli da per -

metrà de con èi xer les se ves ac ti tuds res -

pec te d’a quest tema i ca rac te rit zar les

pri me res ex pe rièn cies de sen vo lu pa des

en aquest àmbit.

Introducció:
nàufrags urbans,
els joves desfavorits

Du rant l’última dèca da, les con di cions de 

vida a les zo nes ur ba nes més des fa vo ri -

des han em pit jo rat a Espan ya. L’atur, la

man ca d’expectatives, el fracàs es co lar o

fa mi liar han cau sat una crei xent de te rio -

ra ció en tre els jo ves d’aquestes zo nes “en 

cri si”, i els han for çat a man te nir un fràgil 

equi li bri en tre la mar gi na ció i la inte -

gració.

Els re co rre guts d’aquests jo ves pro ce dents

de ba rris po pu lars han es tat mar cats per

una crei xent vul ne ra bi li tat. Ells han es tat

els prin ci pals afec tats per les pe na li tats

que su po sen l’atur i la pre ca rie tat la bo ral

dels anys vui tan ta. En par ti cu lar, els tras -

torns més im por tants han re cai gut so bre

aquells que te nien menys for ma ció i menys 

re cur sos per ac ce dir a una col·lo ca ció. Avui 

es cons ta ta que aquests pro ble mes han

 degradat les se ves pos si bi li tats d’inserció

so cial.
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Abstract

This article examines the place of

physical activity and sport in relation

to the programmes of social insertion

aimed at young people in

underprivileged neighbourhoods. The

degradation in these areas has been

increasing over the last few years and

the processes of exclusion has

worsened living conditions for these

young people. These facts have made

it necessary to look for a new focus in

the mechanisms of juvenile insertion.

We consider that sporting practices

bring something new to the politics of

insertion. With this in mind, we have

concentrated on the “neighbourhoods

of special action” of Valencia

Community and have carried out

exploratory interviews with social

service workers in contact with the

problems of young people. The

information thus obtained has allowed

us to know their attitudes and

characterise the first experiences

developed in this ambit.

Key words
sport, physical activity, youth,
exclusion
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* Aquest ar ti cle és el fruit de la in ves ti ga ció “Inser ció ju ve nil i ac ti vi tat fí si ca: una for ma d’intervenció so cial en el con -
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Els ex perts han co men çat a vin cu lar aquest

in cre ment dels jo ves en si tua cions de po -

bre sa amb una cri si dels me ca nis mes con -

ven cio nals d’integració so cial i amb

l’aparició de no ves pràcti ques de lic tuo ses.

La con fir ma ció de to tes aques tes cir -

cumstàncies ha por tat ja al guns so ciò legs a

par lar de “de lin qüèn cia d’ex clusió”, que

pro li fe ra en tre els fills de fa mí lies on la pre -

ca rie tat ha arre lat amb més for ça. Aques ta

mena de de lin qüèn cia, més re la cio na da

amb agres sions cap a les per so nes, es de -

sen vo lu pa amb més for ça des dels vui tan ta i 

es tro ba avui en ex pan sió. És dis tin ti va

d’una so cie tat en cri si, on les vies d’in -

tegració so cial i pro fes sio nal en el món adult 

es tro ben ta po na des i no acon se guei xen de

fun cionar com a ele ment or ga nit za dor de les 

bio gra fies in di vi duals. Les ca rre res pro fes -

sio nals han dei xat de ser es ta bles i, pa ral·le -

la ment, a les ca rre res de lic ti ves els ha pas -

sat una cosa sem blant: avui as sis tim a la

pro li fe ra ció de for mes de violè ncia im pre vi -

si bles, in clas si fi ca bles, sen se sen tit apa -

rent, que els ex perts trac ten d’interpretar i

que es vin cu len a l’actual cri si dels me ca -

nis mes d’integració so cio la bo ral.

El carà cter ex pres siu i alea to ri de les in -

frac cions con tras ta amb l’estil ins tru men -

tal de pe río des an te riors: avui els cot xes

no són ro bats per uti lit zar-los, sinó per

cre mar-los o es ta ve llar-los. L’epidèmia

ur ba na de des tros ses de vehi cles n’és

una bona mos tra. Igual ment, és tam bé

poc “pràctic” el de te rio ra ment i els danys

cau sats en lo cals pú blics po sats a dis po -

si ció dels jo ves per part de l’Estat –cen -

tres d’oci, edu ca tius, ju ve nils. Igual ment, 

no pro por cio na cap be ne fi ci ma te rial des -

tros sar els mit jans de trans port pú blic, el

mo bi lia ri urbà o l’hàbitat més pro per:

parcs, bús ties, fa ça nes, etc. Tam poc no

és gai re “efi caç” con ver tir en nous blancs

de la violè ncia els con duc tors d’autobús o 

els pro fes sors.

Les po lí ti ques so cials han trac tat de fer

front a aques ta dinà mi ca d’exclusió dels jo -

ves de ba rris mar gi nals, mit jan çant ac -

cions d’intervenció en l’àmbit de l’ocu -

pació, de l’educació o de la sa lut. Aques tes 

ac tua cions es veuen des bor da des per una

rea li tat on els re cur sos mai no són su fi -

cients i on la pro blemà ti ca ju ve nil can via

de per fil con tí nua ment; tot ple gat ens im -

pul sa a bus car nous en fo ca ments al vol tant 

dels me ca nis mes d’inserció ju ve nil en

els quals s’explorin les po ten cia li tats d’in -

tegració so cial de les pràcti ques espor -

tives.

Expo sa rem, en pri mer lloc, l’estat de la

qües tió en la in ves ti ga ció so bre es port-in -

ser ció a Espan ya i re su mi rem els pro ce di -

ments me to dolò gics se guits en la in ves ti -

ga ció i, en se gon lloc, en pre sen ta rem els

prin ci pals re sul tats; pri me ra ment de ta lla -

rem al guns dels as pec tes que fan de

l’esport una for ma idò nia d’intervenció en -

tre els jo ves que ana lit zem. Tot se guit con -

cre ta rem les ca rac te rís ti ques de les ex pe -

rièn cies es pan yo les que hem re co llit. Fi -

nal ment, ana lit za rem els re sul tats acon se -

guits en in ter ven cions que comp ten amb

una ex pe rièn cia de fun cio na ment més

pro lon ga da. Dis tin gi rem dos ti pus d’as -

soliments i d’avantatges ob ser vats: en el

pla in di vi dual i en el pla de les re la cions

so cials.

La investigació
sobre activitat física
i col·lectius socialment
desfavorits a Espanya

Els úl tims anys han vist apar èi xer di ver ses

in ves ti ga cions en el camp de la so cio lo gia

de l’esport (Gar cía Fe rran do, 1998) que

mos tren que les pràcti ques es por ti ves ad -

qui rei xen una crei xent im portància en

l’ocupació del temps lliu re ju ve nil. Els mit -

jans de co mu ni ca ció en vaei xen l’espai so -

cial amb ac ti vi tats fí si ques. El fut bol o

l’aeròbic, amb els seus he rois i he roï nes, es 

con sa gren en l’actualitat com a mo dels so -

cials. Aquest “boom”, unit a la pos si bi li tat

de fer de l’activitat fí si ca una pràcti ca edu -

ca ti va adap ta da a les ne ces si tats i vi -

vències so cials dels col·lec tius a què ens

adre cem, per met de pen sar en una for ma

emer gent i crea ti va d’intervenció en po lí ti -

ca so cial.

Així, la Co mis sió Eu ro pea (1998) ha re flec -

tit en di ver sos in for mes la im portància de

les fun cions so cials de l’activitat es por ti va.

Al do cu ment “Evo lu ció i pers pec ti ves de

l’acció co mu nità ria en l’esport”, es dis tin -

gei xen cinc fun cions es pe cí fi ques que les

po lí ti ques eu ro pees ha vien de po ten ciar:

una fun ció edu ca ti va, una fun ció de sa lut

pú bli ca, una fun ció cul tu ral, una fun ció lú -

di ca i una fun ció so cial. Aques ta úl ti ma

pre ci sa va que “l’esport cons ti tueix un ins -

tru ment per pro mou re una so cie tat més in -

clu si va, per llui tar con tra la in to lerà ncia i el 

ra cis me, la violè ncia, l’abús de l’alcohol o

l’ús d’estupefaents; l’esport pot con tri buir

a la in te gra ció de les per so nes ex clo ses

del mer cat la bo ral” (Co mis sió Eu ro pea,

1998).

Ara com ara, a Espan ya són molt es cas ses

les ac cions adre ça des als jo ves de ba rris

de pri mits mit jan çant l’activitat fí si ca. Tan -

ma teix, han co men çat a de sen vo lu par-se

al gu nes in ter ven cions mit jan çant pràcti -

ques es por ti ves en al tres col·lec tius mar gi -

nals: es ports d’equip i ac ti vi tats de mus cu -

la ció amb po bla ció re clu sa; na ta ció,

gimnàsti ca, foo ting o es ca la da amb per so -

nes se ro po si ti ves; di fe rents pro gra mes

d’activitats fí si co-es por ti ves per a jo ves

amb pro ble mes de con duc ta, i ioga, judo o

fut bol sala en cen tres de reha bi li ta ció per a 

to xicò mans.

L’escassetat d’intervencions i in ves ti ga -

cions so bre els jo ves de ba rris des fa vo rits

con tras ta amb l’obertura de sug ges ti ves lí -

nies de tre ball cen tra des en al tres col·lec -

tius amb ne ces si tats es pe cials i que per la

seva pro xi mi tat a la rea li tat dels jo ves re -

sul ten re lle vants per a la nos tra temà ti ca.

Així, en pri mer lloc, hem de des ta car

l’àmbit de les to xi co ma nies, amb els es tu dis 

de Gar cía, Fer nán dez i So lar (1986), Gui -

ña les (1991) i, fi nal ment, el tre ball rea lit zat 

per Val ver de (1994), on s’analitza el pa per

de l’activitat fí si ca en els pro gra mes de

reha bi li ta ció com a eina per re for çar es tils

de vida sa lu da bles. En se gon lloc, cal es -

men tar els tre balls de Gar cía i Car va jal

(1999) i de Du rán, Gó mez, Ro drí guez i Ji -

mé nez (2000), cen trats en pro ble mes de

violè ncia i de lin qüèn cia en l’àmbit edu ca tiu

o en els cen tres d’atenció es pe cial. En ter cer 

lloc, cal es men tar els es tu dis so bre po bla -

cions re clu ses en ins ti tu cions pe ni ten cià -

ries. Entre els més re lle vants, tro bem els

tre balls de Cha ma rro (1993), que su po sen

re ferè ncies obli ga des a la in ves ti ga ció car -

cerà ria, i, igual ment, els que es re fe rei xen a

la dona pre si dià ria de Ríos (1987) i Cas ti llo

(1999). Tots aquests tre balls in da guen so -

bre les po ten cia li tats de les pràc tiques es -

por ti ves com a mitjà d’inserció so cial.

En aques ta lí nia, la nos tra in ves ti ga ció exa -

mi na el lloc de l’activitat fí si ca en les in ter -

ven cions amb jo ves des fa vo rits i va lo ra les

pos si bi li tats d’aconseguir efec tes crea tius i

efi ca ços amb aques tes ac cions. A par tir de

la nos tra ex pe rièn cia d’investigació i del
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ba lanç de les que aca bem d’esmentar, en -

te nem que les po ten cia li tats de l’activitat

fí si ca en el camp de la po lí ti ca so cial són

molt apro fi ta bles, en ca ra que caldrà te nir

en comp te al guns as pec tes que il·lus tra -

rem en aquest text. Com veu rem, caldrà

de can tar-se per pro gra mes glo bals i amb

con ti nuï tat, que aple guin pràcti ques crea ti -

ves, pro gres sis tes i ge ne ra do res de co nei -

xe ments ca pa ços de fo men tar en els jo ves

la rea lit za ció i or ga nit za ció pos te rior de

pràcti ques autò no mes in te gra des en els

seus hàbits de vida.

Ja hem es men tat el carà cter em brio na ri de

la in ves ti ga ció so bre la nos tra temà ti ca a

Espan ya. Això ha im po sat un mar cat ca -

ràcter ex plo ra to ri al nos tre es tu di, que hem 

afron tat a tra vés d’una in ten sa re co pi la ció

do cu men tal d’aquest ti pus d’experiències a 

tot Eu ro pa i mit jan çant la rea lit za ció

d’entrevistes ex plo ratò ries a pro fes sio nals

de la tas ca so cial dels “ba rris d’acció pre fe -

rent” del País Va len cià. Aquests ba rris pre -

sen ten pro ble mes greus en di ver sos in di ca -

dors so cials –po bre sa, de so cu pa ció, fracàs 

es co lar, to xi co ma nies– i for men part d’un

pro gra ma es pe cí fic del go vern re gio nal.

Hem con si de rat re lle vant abor dar la nos tra

in ves ti ga ció en tre vis tant els res pon sa bles

dels “equips so cials de base” dels ba rris,

per què hi ha víem de tec tat l’existència d’u -

nes cer tes pràcti ques es por ti ves poc or ga -

nit za des. La in for ma ció re co lli da per me tria 

de fer el cens les pràcti ques es men ta des i

ana lit zar-les amb més de tall. A més a més, 

per il·lus trar els nos tres ar gu ments, com -

ple ta rem la in for ma ció amb l’anàlisi

d’experiències en aques ta àrea rea lit za des

a d’altres paï sos de la Unió Eu ro pea, fo na -

men tal ment a Fran ça.1

Anàlisi d’entrevistes
exploratòries dirigides
a experts
Aspec tes que po ten cien

la presè ncia de l’esport

en les ac cions d’inserció

Els jo ves amb qui tre ba llen els nos tres en -

tre vis tats, i que són ob jec te del nos tre in -

terès, te nen edats com pre ses en tre els 12 i

els 16 anys. Viuen en un es pai vul ne ra ble,

on les pos si bi li tats de con tro lar la pròpia

tra ject òria no són gai res. Hi ha al gu nes

pos si bi li tats de sor tir del ba rri, de crear al -

tres ac ti vi tats o de par ti ci par-hi, però tam -

bé n’hi ha mol tes de su cum bir a la pre ca -

rie tat, la de cadè ncia, l’espera. Des d’edats

pri me ren ques, els nois d’aquestes zo nes

de pri mi des pa tei xen molts dels sig nes vin -

cu lats a la mar gi na ció: la de sa ten ció a la

sa lut, el fracàs es co lar, la vida al ca rrer, i

els pri mers epi so dis de lic tius són al guns

dels més des ta ca bles.

Hi ha dues raons fo na men tals que acre di -

ten l’esport com a mitjà d’intervenció en

l’àmbit de la in ser ció ju ve nil: en pri mer

lloc, la re llevà ncia que té en tre els hàbits

dels jo ves. A ho res d’ara, la seva presè ncia

ha arri bat fins a les zo nes més obli da des i

els jo ves que hi viuen vo len par ti ci par-hi.

El de sig de pràcti ques fí si ques és cap tat i

apro fi tat pels pro fes sio nals del tre ball so -

cial que te nen més pro pers: “Amb l’esport,

la par ti ci pa ció ini cial d’aquests xa vals està

ga ran ti da, per què par tim del fet que és un

dels cen tres d’interès dels nois... Si t’ho de -

ma nen ells ma tei xos!” (E.1). Els tre ba lla -

dors so cials tro ben un ins tru ment per acos -

tar-se als nois, un re curs per cap tar la seva

aten ció, una eina per con que rir-los: una

for ma “d’atrapar-los amb l’es port”(E.4).

En se gon lloc, la coin cidè ncia que es pro -

dueix en tre de ter mi na des ca rac te rís ti ques

de l’activitat fí si ca –com ara el seu carà cter 

in for mal, el di na mis me i la pos si bi li tat de

rea lit zar-la en es pais oberts–, amb al guns

trets tí pics dels jo ves en risc so cial –com la

vida al ca rrer, el temps buit o l’actitud de

re buig a les nor mes so cials pre do mi nants–

aques ta coin cidè ncia, diem, pro pi cia la

presè ncia de l’esport en les ex pe rièn cies

d’inserció.

Així, les ac ti vi tats fí si ques i els jocs su po -

sen una for ma d’aproximar els jo ves –poc

acos tu mats a les nor mes– a ac cep tar les

re gles del joc sen se viu re-les com una im -

po si ció for ço sa i ex te rior. Com co men ta un

dels en tre vis tats: “A l’esport hi en tren bé

fins i tot els nois més di fí cils [...], nois que

no es tan acos tu mats a te nir lí mits o a te nir

nor mes, per què una for ma d’anar-les ac -

cep tant és a tra vés del joc” (E.4). El carà -

cter pràctic i dinà mic i els es pais oberts de

les ac ti vi tats fí si ques i es por ti ves són as -

pec tes va lo rats de for ma molt po si ti va da -

vant d’altres me nes d’iniciatives d’inserció

més vin cu la des a l’escola, que els ado les -

cents viuen com una obli ga ció: “...d’altres

ac ti vi tats com ara les clas ses de repàs, la

bi blio te ca, els ta llers, diuen que no es tan

fets per a ells” (E.4). Tam bé, els es pais

oberts com a lloc de rea lit za ció res po nen a

les vivè ncies i ex pe rièn cies dels jo ves de

ba rri, com ex po sa un en tre vis tat: “són xa -

vals que pas sen molt de temps al ca rrer,

ales ho res, els es cauen més les ac ti vi tats

ober tes, per què es tan més acos tu mats a

es tar-se al ca rrer, sem pre van amunt i

avall, o si gui que el fí sic el te nen més de -

sen vo lu pat que d’altres nois que s’estan

més a casa, veient la tele o lle gint un lli -

bre.” (E.4).

Trets de les pri me res

ex pe rièn cies es pan yo les

Enca ra que de for ma em brionà ria i amb

pocs mit jans, al guns dels en tre vis tats ja

han co men çat a en ge gar ini cia ti ves pun -

tuals. Són ac cions es porà di ques amb un

alt pro ta go nis me del fut bol, que bus quen

d’aprofitar la po ten cia li tat de l’esport per

ge ne rar un pri mer con tac te, en ca ra que si -

gui in for mal, amb els jo ves.

Aques tes pri me res ex pe rièn cies as su mei xen 

com a ob jec tius aquells que coin ci dei xen  o

que es tan molt re la cio nats amb les fi na li -

tats as so cia des tra di cio nal ment a l’acti -

vitat fí si ca: la sa lut, la re ge ne ra ció fí si ca, el 

de sen vo lu pa ment mo ral, l’aprenen tatge de 

nor mes, la uti lit za ció del temps lliu re o

l’alliberació de l’energia. “Si ju guen a les

tres de la tar da han d’aprendre a re gu lar-se 

els àpats” (E.3) “l’escalada dis sua deix

molt de ‘pas sar-se’ els dis sab tes a la nit”

(E.1). “Hi ha nois amb una agres si vi tat for -

ta [...] l’esport és una for ma de ca na lit zar

aques ta agres sió, de do nar-li sor ti da”

(E.2). Pel que fa a aquest a aquest tema,

les ini cia ti ves no pre sen ten un de sen vo lu -

pa ment sis te ma tit zat d’objectius so cials

sinó que es tro ben mar ca des pels ob jec tius 
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1 Les po lí ti ques so cials fran ce ses apor ten al guns ins tru ments ori gi nals en la uti lit za ció de l’esport per a la in ser ció so cial. Les sem blan ces en tre les es truc tu res d’aquestes po lí ti -
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blics –com l’“OPE” (ope ra ció pre ven ció es tiu), els J-Sports o els Tic kets-Sport– han aco llit mi lers de jo ves als ba rris i ra ti fi quen la for ça ad qui ri da per l’esport com a dis po si tiu

d’inserció. L’avaluació po si ti va de la ma jo ria d’aquestes in ter ven cions i els mit jans in ver tits obren un pa no ra ma pro me te dor en aquest camp.



de po sar en pràcti ca i co rre gir hàbits hi giè -

nics. Aques tes pri me res ex pe rièn cies es

rea lit zen per la mo ti va ció d’algun tre ba lla -

dor so cial que in tueix les pos si bi li tats que

te nen aques tes in ter ven cions. Les se ves

pràcti ques no for men part de plans glo bals. 

Es tro ba a fal tar una vo lun tat po lí ti ca que

en cap ça li la ini cia ti va de de sen vo lu par un

pro gra ma sis temà tic que in clo gui les

pràcti ques es por ti ves.

Això ens em me na a re fe rir-nos a un se gon

as pec te: la fal ta de con ti nuï tat en el temps

de les in ter ven cions. Cha rrier (1998) ha fet

palès que la du ra da és un fac tor clau per a

la in ser ció. La bre ve tat de les ex pe rièn cies

re dueix la in ter ven ció a ac cions pun tuals,

els ob jec tius de les quals es po den que dar

en una ac ció que si gui “po sar un pe daç”, en 

una ac ció pal·lia ti va, l’únic ob jec tiu de la

qual és acos tar-se als jo ves. Tot i amb això,

els tre ba lla dors so cials s’adonen dels as pec -

tes po si tius que es po den acon se guir amb

in ter ven cions es porà di ques com les que es -

tan rea lit zant: “...és fàcil atra par-los amb

l’esport i des prés pots in tro duir-los en al tres

ac ti vi tats [...] ser veix per en gan xar els xa -

vals més di fí cils” (E.4); “és, so bre tot, un

gan xo ‘bes tial’ (E.1).

Cal des ta car una ter ce ra ca rac te rís ti ca molt

re pe ti da: es trac ta de la uti lit za ció om ni pre -

sent del fut bol en la ma jo ria de les ac cions

aple ga des. Les mo ti va cions, les creen ces o 

la fal ta de for ma ció es por ti va dels tre ba lla -

dors so cials di fi cul ten l’ús d’altres ac ti vi -

tats fí si ques. La ci ta ció se güent re cull el

que diem: “...Com que el fut bol els atreu,

per què vo len ser com Ro nal do i tots

aquests, i era més fàcil per a no sal tres,

doncs ales ho res vam co men çar amb això”

(E.3). Aques ta in sistència en el fut bol re -

dueix els rics ma ti sos que d’altres es ports

apor ta rien a les in ter ven cions i en con di -

cio nen els re sul tats.

Algu nes ex pe rièn cies, tan ma teix, co men -

cen a des ta car-se de la res ta per la va rie tat

d’activitats pro po sa des. Cal des ta car la

que es por ta a ter me al ba rri La Coma (Pa -

ter na-Valè ncia) i la dels Cen tres So cials

IV-V d’Alacant. La pri me ra, rea lit za da du -

rant di ver sos anys, re cull un con junt d’ac -

tivitats es por ti ves en tre les quals hi ha el

fut bol, les arts mar cials, el vo lei bol, el

ping-pong, l’handbol, els es cacs “vi vents”,

l’aeròbic o el tea tre. La se go na, in vo lu cra

gai re bé 100 jo ves i di ver sos ba rris de la

zona du rant tot el curs acadè mic, mit jan -

çant ac ti vi tats fí si ques com ara gimnàsti ca

de man te ni ment, balls de saló, orien ta ció,

aerò bic, bàsquet, prees port i jocs al ter na -

tius i tra di cio nals. Entre els fac tors que aju -

da ran a de ter mi nar i po ten ciar una o al tra

pràcti ca es tro ben la hist òria i la cul tu ra de

la zona, les ins tal·la cions ne cess àries, l’ac -

cessibilitat dels llocs i el cost que su po sarà

per als jo ves el ma te rial es por tiu. Si es res -

pec ta això, és pos si ble l’opció que els jo ves 

arri bin a de sen vo lu par una pràcti ca in te -

gra da en els seus hàbits de vida.

En re sum, als ba rris ana lit zats les ac cions

so cials a tra vés de l’esport en ca ra es tan

fent les pri me res pas ses. Tan ma teix, dels

dis cur sos dels en tre vis tats es desprèn una

va lo ra ció po si ti va de les ex pe rièn cies, en -

ca ra que tam bé s’observa la ne ces si tat de

con so li dar i en ri quir les ini cia ti ves per

acon se guir més eficà cia. La ci ta ció que ve

a con ti nua ció trans met molt bé la preo cu -

pa ció i la in cer te sa dels en tre vis tats: “El

fut bol sala, l’utilitzàvem com a cai xa de re -

clu ta ment per a nois als quals no arribà -

vem de cap ma ne ra, però ara què pas sa?

Doncs ara ja no es tem en aques ta fase [...], 

ne ces si tem pro gra mes sòlids” (E.1). En el

punt se güent, ens cen tra rem en els pos si -

bles efec tes que po den te nir les ac cions

d’inserció per l’esport quan te nen el su port

de dis po si tius que els do nin so li de sa i els

per me tin de de sen vo lu par-se amb con ti -

nuï tat.

Re sul tats po si tius as so ciats

a les ex pe rièn cies més con so li da des

Mal grat les es cas ses in ter ven cions que

s’estan rea lit zant a ho res d’ara al nos tre

país, tro bem un bon nom bre d’experiències 

pràcti ques i d’investigació de sen vo lu pa des 

en paï sos de la Unió Eu ro pea.2 Espe cial -

ment a Fran ça, on, des de la dèca da dels

vui tan ta, s’ha acu mu lat un va luós apre -

nen tat ge en re la ció amb els vin cles en tre

l’activitat fí si ca i les po lí ti ques d’inserció

adre ça des a col·lec tius de jo ves des fa vo rits 

de les ban lieue. A par tir d’aquell mo ment

s’engeguen dis po si tius sòlids d’inserció per 

l’esport, que per la seva di men sió i ori gi na -

li tat po den ser vir de re ferè ncia per ana lit -

zar els pos si bles efec tes d’aquesta mena

d’intervencions a Espan ya.

Les re ferè ncies do cu men tals que hem ex -

tret so bre el cas francès i les opi nions, re -

col za des en ex pe rièn cies pràcti ques, dels

tre ba lla dors de l’àrea so cial que hem re co -

llit al nos tre es tu di, ens per me ten de de ta -

llar al gu nes de les con di cions que pos si bi li -

ta rien in ter ven cions més sis temà ti ques en

aquest camp. En aquest apar tat, ens cen -

tra rem en els re sul tats i efec tes po si tius

que les ex pe rièn cies més con so li da des han 

tin gut per a la vida dels jo ves i del ba rri.

Re sul tats en l’àmbit in di vi dual:

cura per so nal, for ma ció

i in ser ció pro fes sio nal

Ja hem vist, en parà grafs an te riors, que

els ob jec tius as sig nats tra di cio nal ment a

l’educació fí si ca per a la mi llo ra de l’in -

dividu són pre sents en aques tes ini cia ti -

ves: l’aprenentatge d’hàbits sa lu da bles, el 

de sen vo lu pa ment fí sic, la uti lit za ció del

temps lliu re o l’adquisició de nor mes fi gu -

ren, com a fi tes im por tants, en les ex pe -

rièn cies dels nos tres en tre vis tats. Sen se

meny ste nir aques tes con se cu cions, cal

pro po sar-se in ter ven cions més àmplies i

com ple xes que trans cen dei xin l’àmbit del

fet “edu ca tiu”, i s’inscriguin en el camp de 

la in ser ció so cial, tot am pliant els ob jec -

tius vers la for ma ció la bo ral, la pro fes sio -

na lit za ció i la crea ció de vin cles amb em -

pre ses.

Al nos tre país, exis tei xen al gu nes ex pe rièn -

cies que s’aproximen a aquest ti pus

d’enfocament a tra vés de la for ma ció del

vo lun ta riat; aquest se ria el cas de Bur jas -

sot (Valè ncia). El 1994, els ser veis so cials

d’aquest ba rri, junt amb l’associació de

veïns i el Cen tre de dia van crear una as so -

cia ció per di na mit zar les ac ti vi tats es por ti -

ves dels jo ves del ba rri amb aju da de vo -

lun ta ris es co llits en tre els jo ves de més

edat. La mo ti va ció d’aquests s’incre men -
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tava mit jan çant l’oferta de for ma ció tècni -

coes por ti va i el prin ci pal avan tat ge, més

enllà de l’ajut ma te rial, con sis tia a re cu pe -

rar l’experiència del ca rrer d’aquests jo ves

més grans i la con si de ra ció amb què comp -

ten so bre els més pe tits i po sar-les al ser vei 

de la ini cia ti va. La for ma ció s’orienta a

crear una fi gu ra de col·la bo ra dor o aju dant

dels ser veis so cials en la coor di na ció de

l’activitat fí si ca. Com veiem en la ci ta ció

se güent, la idea d’una for ma ció en in ser ció

so cial i es port apa reix com una ne ces si tat

per do nar con ti nuï tat a les in ter ven cions:

“No és una cosa ge ne ral, però sí, te nim...

tres xa vals que han pas sat per aquí, pri mer 

com a re cep tors de l’activitat [...] nois de

16-17 anys, és clar, inex perts com ple ta -

ment, oi?, ales ho res col·la bo ren, aju den

l’entrenador que por ta un equip o co ses

així” (E.5).

A Fran ça, la fre qüèn cia amb que s’han pro -

duït les con ne xions en tre la par ti ci pa ció

dels jo ves en les ini cia ti ves i la seva pos te -

rior im pli ca ció en pos si bles sor ti des pro fes -

sio nals, ha ins pi rat la re cent crea ció de

pro gra mes d’inserció pro fes sio nal per a la

jo ven tut –em plois-jeu nes–, en els quals

ocu pen un lloc cen tral les ac ti vi tats

d’animació so cio cul tu ral i so cioes por ti va

als ba rris. To tes aques tes ex pe rièn cies de

for ma ció, ocu pa ció i col·la bo ra ció so cial,

han anat acom pan ya des de l’aparició de

di ver sos tí tols i cur sos d’especialització per 

a aquests camps. Aques tes no ves dinà mi -

ques pro fes sio nals, que apor ten als jo ves

re sul tats con crets per a la seva in ser ció,

ofe rei xen molt bo nes ex pec ta ti ves, però cal 

as sen ya lar que co men cen a pro duir-se pro -

ble mes lli gats a la ‘pe ren nit za ció’ d’aques -

tes ocu pa cions i a la con se güent ne ces si tat 

d’incrementar el su port pú blic si es vol do -

nar con ti nuï tat a aques tes in ter ven cions de 

gran ren di bi li tat so cial.

Cha rrier (1998) re cull una ex pe rièn cia de

for ma ció-ocu pa ció de sen vo lu pa da a

Bruay sis (Fran ça) per ins ti tu cions lo cals en 

col·la bo ra ció amb em pre ses. En una pri -

me ra fase d’aquesta ex pe rièn cia, un equip

de tècnics i ani ma dors es por tius tre ba llen

al ba rri amb jo ves de 16 a 25 anys, en en -

tre na ments set ma nals que en glo ben gran

va rie tat d’esports i d’altres ac ti vi tats, com

ara con certs, ci ne ma o arts plàsti ques.

Des prés, en una se go na fase, els tècnics,

jun ta ment amb al guns dels jo ves més par -

ti ci pa tius, sur ten del ba rri i im par tei xen,

se mi pro fes sio nal ment, les ac ti vi tats es por -

ti ves als em pleats de les em pre ses col·la -

bo ra do res. En mol tes oca sions, aques tes

va lo ren po si ti va ment aques tes pràcti ques

fí si ques per als seus tre ba lla dors i els do -

nen con ti nuï tat a tra vés de con trac tes la bo -

rals de fo ment d’ocupació. Vint-i-dues

 empreses han sig nat con ve nis amb les ins -

ti tu cions im pul so res d’aquesta ini cia ti va

en tre 1994-1996.

En la matei xa lí nia, po dríem des ta car

l’ex pe rièn cia fran ce sa de Les si nes ano -

me na da “Pro ject de lut te pour l’in te gra -

tion so cial: Team Les si nes-Les 12 h de

la Chi ne lle”. Ba sa da en la pro gra ma ció

de pro ves de mo to ci clis me orien ta des a

jo ves “en gan xats” a pràcti ques il·lí ci tes o

pe ri llo ses de con duc ció. Aques ta ex pe -

rièn cia per se gueix mo de rar aques ta pro -

pen sió a con duir sen se nor mes mit jan -

çant una cur sa re gla da. Com ple ment ària -

ment, la mo ti va ció dels jo ves s’es pe ro na

pro por cio nant-los co nei xe ments de

mecà ni ca que, jun ta ment amb els con -

tac tes que es creen amb les en ti tats pa -

tro ci na do res, fa ci li ten la in te gra ció la bo -

ral dels jo ves. Aques ta ini cia ti va re sul ta

de gran in terès, per què les mo tos ocu pen

un lloc cen tral en la seva vida.

Re sul tats en l’àmbit gru pal:

mi llo ra de les re la cions so cials

als ba rris

La de gra da ció de les zo nes ur ba nes que es -

tem con si de rant no no més és ar qui tect òni -

ca: crei xen tam bé les di fi cul tats de con -

vivè ncia. A les zo nes més de pri mi des les

re la cions so cials són di fí cils, el cli ma de te -

mor en gen drat per la pe ti ta de lin qüèn cia i

mag ni fi cat per l’efecte am pli fi ca dor dels

mit jans de co mu ni ca ció im preg na la vida

so cial. El dis curs so bre la se gu re tat ciu ta -

da na im po sa la por com una ba rre ra in vi si -

ble en tre el veï nat adult i el jove. L’or -

ganització veï nal és molt de fen si va i reac ti -

va, les mo bi lit za cions te nen un mar cat

carà cter “emo cio nal”, que ex plo ta en te -

mes con crets: dro ga, pros ti tu ció, bru ta li tat

po li cía ca. Les ini cia ti ves so cio cul tu rals no

te nen con ti nuï tat, s’organitzen ac tes es por -

tius o d’una al tra ín do le que no tor nen a re -

pe tir-se. Tot ple gat di fi cul ta els con tac tes

en tre veïns i di fi cul ta els vin cles en tre bar -

ris i, tam bé, en tre ètnies d’una ma tei xa

zona.

Els dis cur sos re co llits en el nos tre es tu di i

els re sul tats de les in ter ven cions fran ce ses

as sen ya len l’activitat fí si ca com un mitjà

per mi llo rar la cohe sió so cial en els grups

des fa vo rits. Les ci ta cions se güents re flec -

tei xen de qui na ma ne ra per ce ben els tre ba -

lla dors so cials el po ten cial de l’esport per

afa vo rir les re la cions so cials: “L’esport crea 

un àmbit de con vivè ncia per a aquests

nois” (E.3); “Els equips ara es tan ba rre -

jats, nois d’aquí i d’altres ba rris pro pers.

L’es port em per met d’ajuntar cinc paios i

cinc gi ta nos” (E.5). Les pràcti ques es por ti -

ves sem bla que po den unir jo ves en una

ac ti vi tat co mu na per a paios i gi ta nos o per

a nois d’un ba rri o d’un al tre. Però els en -

tre vis tats ex pres sen, mal grat tot, els seus

dub tes so bre si aquests be ne fi cis de la so -

cia bi li tat se cir cums criuen úni ca ment a

l’àmbit es por tiu o po den es ten dre’s a un

es ce na ri so cial més am pli.

So bre això, les ex pe rièn cies més avan ça -

des apor ten ma ti sos de molt d’interès i

d’optimisme res pec te al pa per de l’esport

rea lit zat en unes con di cions de ter mi na des: 

les in ter ven cions s’han d’inscriure en pro -

jec tes glo bals i obrir les por tes a l’exterior

dels ba rris per pro vo car mi llo res reals en

les re la cions so cials. Alguns exem ples ens

ser vi ran d’orientació. Les ano me na des

“Olympia des Lo ca les” són una mos tra cla -

ra de po ten cia ció de les re la cions en tre bar -

ris. L’èxit d’aquesta ini cia ti va n’ha propi -

ciat la di fu sió i en tre les més in no va do res

des ta ca la de Bou log ne-sur-Mer, on s’estan 

fent des del 1993. Són or ga nit za des pels

ajun ta ments, en col·la bo ra ció amb en ti tats 

es por ti ves, sin di cats, mit jans de co mu ni -

ca ció, or ga nis mes de for ma ció i em pre ses.

Grups de jo ves, di vi dits per zo nes, trien un

es port i pre pa ren una pro va que, al llarg

d’un dia, hau ran de rea lit zar junt a equips

d’altres ba rris. A més a més, l’organització

in vi ta es por tis tes fa mo sos com a “pa drins”

de les com pe ti cions es por ti ves. Aques tes

ini cia ti ves apro fi ten la ca pa ci tat de con vo -

catò ria que es pro dueix al vol tant d’un es -

de ve ni ment es por tiu i que atreu molts jo -

ves de zo nes di fí cils.

Cen trat en les re la cions ètni ques, Tho mas

(1993) ha es tu diat la in fluèn cia de la

pràcti ca es por ti va so bre les re la cions in -

terè tni ques mit jan çant una in ves ti ga ció

rea lit za da en la pe rifè ria pa ri sen ca amb un

equip de fut bol com post per ju ga dors de

tres “cul tu res”: fran ce sos d’origen, al ge -
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rians i un ter cer grup amb do ble na cio na li -

tat fran ce sa i al ge ria na. En dos mo ments

di fe rents –abans i des prés d’un pe río de

d’entrenament– s’ha pas sat a cada ju ga dor 

un qües tio na ri so ciomè tric on es de ma na -

va que va lo res sin els al tres, se gons l’a -

finitat que sen tien. La com pa ra ció dels re -

sul tats mos tra una evo lu ció po si ti va de les

ac ti tuds en tre els grups.

L’escola, i més en con cret la pràcti ca es por -

ti va que s’hi de sen vo lu pa, és tam bé un te rri -

to ri que pot ins tru men ta lit zar-se per afa vo rir 

la cohe sió so cial. En una re cent ini cia ti va,

em pre sa el 1998 pel Ser vei de Pro mo ció

Edu ca ti va del Con sell Esco lar de la Co mu ni -

tat de Ma drid s’ha se lec cio nat un mèto de de 

tre ball que po sa va l’accent en la di men sió

in ter se xual, in ter ge ne ra cio nal i in ter cul tu ral

per apro fi tar el po ten cial de fu sió que

l’activitat fí si ca pot des per tar en tre grups de

sexe, ètnia o edats di fe rents. Les ac ti vi tats

lú di ques i els jocs de coo pe ra ció, així com

els es ports a l’aire lliu re, han es tat els pro -

ce di ments uti lit zats per in ten tar no re pro -

duir es truc tu res com pe ti ti ves i acon se guir

de crear es pe rit de grup.

És cert que les mi llo res en el cli ma so cial

mit jan çant l’activitat fí si ca no són fàcils de

me su rar i és di fí cil d’atribuir-les a un fac tor

par ti cu lar com ho són les pràcti ques es por -

ti ves. Però, tot i amb això, les po ten cia li -

tats d’aquestes, com in di quen els dis cur -

sos ana lit zats més amunt i la ma jo ria de

les ex pe rièn cies que hem ex po sat, són es -

pe ran ça do res. Tan ma teix, no con vé de

cau re en un triom fa lis me que ens por ti a

con si de rar l’esport com a re mei uni ver sal,

tot ig no rant les di fi cul tats que con té en es -

tar tam bé tra ves sat per nom bro ses ten -

sions so cials.

Conclusions

En aquest ar ti cle no hem inclòs al guns as -

pec tes d’importància, com ara els equi pa -

ments i les ins tal·la cions es por ti ves, la

ido neï tat de les pràcti ques es por ti ves as -

so cia des a ba rris con crets o les neces -

sàries pas sa rel·les en tre l’esport de ba rri i

l’esport fe de rat. Tots aquests són te mes

que do nen con ti nuï tat a la nos tra lí nia

d’investigació i que de sen vo lu pa rem prò -

ximament. Des prés de la pre sen ta ció dels

re sul tats vol dríem con clou re des ta cant al -

gu nes idees que emer gei xen de la in ves ti -

ga ció i que són, al ho ra, di rec trius ine lu -

dibles per a un pro gra ma con cret que

 pretengui de po ten ciar la in ser ció so cial a

tra vés de l’activitat fí si ca:

n Les ac cions d’esport-in ser ció no són un

re mei mi ra cu lós per llui tar con tra

l’exclusió dels jo ves, fre nar la de lin qüèn -

cia o l’ús de dro gues. No més acon se gui -

ran re sul tats reei xits si s’impulsen mit -

jan çant una con sis tent vo lun tat po lí ti ca

que pro mo cio ni ini cia ti ves a mitjà i llarg

ter mi ni so bre les zo nes ur ba nes de pri mi -

des.

n Les ac cions im pli quen un alt ni vell de

pre pa ra ció tècni ca per part dels res pon -

sa bles, de ma ne ra que que din co berts

tant els as pec tes tècnics es por tius com

l’acompanyament so cioe du ca tiu per part 

dels pro fes sio nals de l’acció so cial als

ba rris.

n És es sen cial que les ex pe rièn cies comp -

tin amb la par ti ci pa ció dels ma tei xos jo -

ves i la fo men tin: d’aquesta ma ne ra es

po dran con èi xer les se ves de man des i

els seus gus tos es por tius. La se lec ció

d’esports allun yats de la seva cul tu ra

es por ti va (golf, equi ta ció, per po sar ca -

sos ex trems) re que ri ria un ex te nuant

tre ball de sen si bi lit za ció que fa re co ma -

na ble abor dar pràcti ques es por ti ves

pro pe res a la com po si ció de clas se d’a -

quests jo ves.
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Ava lua ció en Edu ca ció Fí si ca es co lar

Resum

El pro cés he gemò nic de for ma ció dels pro fes sors al Bra sil,

l’activitat ava lua ti va de l’exercici es co lar, es va li mi tar du rant

molt de temps a ve ri fi car si l’alumne apre nia o no el que

s’esdevenia mit jan çant ju di cis de va lor, fo na men tats en mo -

dels o parà me tres ra cio na lis tes. Res pec te de l’Educació Fí si ca, 

es pot afir mar, que la pràcti ca dels pro fes sors so vint va anar lli -

ga da a l’educació tra di cio nal mit jan çant la re pro duc ció de mo -

dels d’ensenyament fo na men tats en el de sen vo lu pa ment de

les ap ti tuds fi si co mo to res i de les ha bi li tats es por ti ves, l’es -

tratègia prin ci pal d’avaluació de les quals és com pa rar i clas si -

fi car, en se lec cio nar l’alumne en base al seu crei xe ment fí sic i

biomè tric. A par tir de les crí ti ques fe tes a aquest mo del tra di -

cio nal des de l’inici dels anys 80, es va pro cu rar de cons truir

no ves es tratè gies ava lua ti ves re la cio na des amb mo dels

d’ensenyament al vol tant d’una pers pec ti va am plia da de

l’educació. Men tres tant, po dem afir mar que, da vant de les di -

fi cul tats so cio po li ti coe conò mi ques i a la for ma ció pe dagò gi ca

tro ba des al Bra sil, no més a par tir de la mei tat dels anys 90,

amb la llui ta per la ins tau ra ció de la demo cràcia i l’autonomia

de l’escola, va ha ver-hi la pos si bi li tat con cre ta d’elaborar

col·lec ti va ment pro pos tes cu rri cu lars. Així doncs, l’objectiu

d’aquest tre ball és pre sen tar les ba ses pra xeolò gi ques d’un

pro jec te ava lua tiu per a l’Educació Fí si ca Esco lar, el qual, està

sent dis cu tit i im plan tat gra dual ment a les xar xes mu ni ci pals,

es ta tals i fe de rals de l’ensenyament es colar (pri mer grau). La

seva fi na li tat és con tri buir amb la for ma ció par ti ci pa ti va de

l’alumne a par tir de la vehi cu la ció i utilit zació crí ti ca del co nei -

xe ment de la cul tu ra cor po ral hu ma na.
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Mis cel·lània

OPINIÓ

Pa rau les clau
Edu ca ció Fí si ca, ava lua ció, es co la

Abstract
Ta king as a re fe ren ce  the he ge mo nic pro cess of  tea chers’

de ve lop ment in Bra zil, it can be said that the school

per for man ce as sess ment was li mi ted, du ring a long time, to

ve rify wet her  the stu dent has lear ned or not what had been 

taught for him by means of a va lue jud ge ment ba sed in

ra tio nal stan dards or pa ra me ters. In the Physi cal Edu ca tion

field, tea chers’ prac ti ce was al ways lin ked to the tra di tio nal

edu ca tion   through  re pro duc tion  of  tea ching mo dels, which

were  ba sed in the de ve lop ment of physi cal, so cial and

eco no mic  at ti tu des and in sport skills, who se main eva lua tion

strta tegy is to com pa re, clas sify and se lect the stu dent

ac cor ding to his physi cal and bio me tri cal  per for man ce. As a

re sult of  the criticisms done to that traditional model, in the

early 80s’ it were built new evaluative strategies pointing to the 

teaching models turned to an enlarged educational

perspectives. However, because of the social, political,

economic and pedagogic difficulties found in Brazil, only after

the 90s, with the fight of democracy restoration and the school 

autonomy, it was  possible to develop in group, curricular

proposals and evaluative projects that looked for the wholistic 

dialect of students, teachers and school. Thus, the purpose of

this paper is to present the praxiological basis of an evaluative

project to School Physical Education, under NEPECC/UFU*

assistence, which is being discussed and implemented

gradually in the City, state and federal Elementary School

teaching in Uberlândia, Minas Gerais State, Brazil. Its intention 

is to contribute to a  student’s participative development from

the critical way and  use of knowledge of the body and human

culture.

Key words
physical education, evaluation, school
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Introducció
Te nint com a re ferè ncia el pro cés he gemò -

nic de la for ma ció de pro fes sors al Bra sil,

l’activitat ava lua ti va del de sen vo lu pa ment

es co lar es va li mi tar, du rant molt de temps, 

a ve ri fi car si l’alumne apre nia o no el que se 

li pre sen ta va, mit jan çant ju di cis de va lor

fo na men tats en mo dels o parà me tres

prees ta blerts.

Ideolò gi ca ment, aques ta pràcti ca, ma ni fes -

ta da per una con cep ció ple na de tec ni cis me

de l’educació, ha es tat uti lit za da com un

me ca nis me de dis tin ció en tre els mi llors i

els pit jors, pre nent com a re ferè ncia els

errors i els en certs tro bats, en la pers pec ti va

del pro fes sor. L’escola ha trac tat el con cep te 

d’“error” com a sinò nim de fracàs i, en el seu 

ex trem, de re pro va ció, per què, en ge ne ral,

s’espera que l’alumne re pro duei xi allò que li

és transmès, en base als mo dels prees ta -

blerts per l’educació tra di cio nal.

Com a con se qüèn cia d’aquesta rea li tat, ens 

tro bem da vant d’una pràcti ca ava lua ti va

uti lit za da com un mer ins tru ment de po der, 

so vint uti lit zat com una arma per hos ti lit zar 

l’alumne i exi gir-li un com por ta ment dis ci -

pli nat i sub mís.

En aques ta pers pec ti va, el pro cés ava lua tiu 

ha afa vo rit una pre sa de de ci sions, mol tes

ve ga des ar bitr àries, dels pro fes sors i les au -

to ri tats es co lars, cosa que re pre sen ta una

ex tra po la ció de la seva fun ció (co llar a les

pro ves, exà mens llam pecs, pro ves di fí cils,

són exem ples d’aquesta mena de pràcti ca

edu ca ti va).

L’avaluació tra di cio nal pro vé de la con cep -

ció i for ma ció d’educadors. Té la pràcti ca

de la re pro duc ció d’un mo del d’ensenya -

ment que prio rit za la me mo rit za ció, orien -

ta da cap a un ti pus de con di cio na ment en

el qual el co nei xe ment es pre sen ta aca bat i

fi na lit zat. D’aquesta for ma, quan el pro cés

his to ri co so cial de cons truc ció del co nei xe -

ment no és pres en con si de ra ció, el pro fes -

sor apa reix com l’“amo del sa ber”.

El re sul tat d’aquesta con cep ció i pràcti ca

edu ca ti va, pot ser ob ser vat com una mena

de re la ció en sen ya ment-apre nen tat ge que

ha im pli cat, per part de l’alumne, l’o -

bligació de sot me tre’s a l’acceptació de co -

nei xe ments i va lors mo rals im po sats pel

pro fes sor i per l’escola, els quals es tro ben

vin cu lats a ac ti tuds d’obediència i de pas si -

vi tat. Amb això s’anul·la la pos si bi li tat de

l’exercici del dià leg i de la re fle xió crí ti ca. 

El pro cés aca ba cohi bint o mi ni mit zant

l’acte de crear i cons truir el co nei xe ment, 

in di vi dual ment i col·lec ti va ment.

Per aquests mo tius, pen sar en l’ava -

luació com una pers pec ti va con tem porà -

nia d’educació és vir tual ment im pos si -

ble, ja que l’avaluació es co lar es tro ba

as so cia da a un sis te ma de no tes que li

dóna sen tit i sig ni fi cat. Re ti rar el sis te ma 

de no tes re pre sen ta ria, per a molts, la

pèrdua de la “iden ti tat” de l’avaluació es -

co lar, per què, en tre d’altres as pec tes, es

creu que trac tar amb el sa ber es co lar

equi val a exi gir dels alum nes un “pa tró

de co nei xe ment” “X”, acon se guit com a

pro duc te d’un pro cés d’ensenyament-

apre nen tat ge. Aquest ha de “me su rar”,

d’alguna ma ne ra, la distància en tre el

for mat pre sen tat pel pro fes sor i allò que

ha es tat ad qui rit per l’alumne. Aques ta

distància és for mal ment ano me na da

“dèfi cit”.

El pro ble ma ori gi nal que sor geix aquí, és

que, en se guir-se aques ta lògi ca de pen -

sa ment ava lua tiu, fet i fet hom es mou

din tre d’una ra cio na li tat úni ca ment ins -

tru men tal, atès que aques ta lògi ca és

mo ti va da per la ne ces si tat de tre ba llar de 

ma ne ra pro duc ti va per què els “dèfi cits”

pre sen tats si guin su pe rats per l’a lumne.

La men ta ble ment, aques ta mena de

dinà mi ca ha trans for mat l’acte ava lua tiu

en un ins tru ment de dis tin ció i se pa ra ció

en tre els que sa ben i els que no sa ben,

els guan ya dors i els per de dors, els pri vi -

le giats i els mar gi nats en el pro cés es co -

lar.

Es va in có rrer, d’aquesta for ma, en un ti -

pus d’acció pres crip ti va-tec ni cis ta molt

sem blant a les pràcti ques mèdi ques i te -

rap èu ti ques for mals. És a dir que, com a

pro duc te d’aquesta lògi ca “cien ti fi co ra -

cio na lis ta”, s’acaba “me di ca lit zant” l’ac -

te pe dagò gic, quan l’objectiu fi nal és

“ajus tar” el con tin gut i les me to do lo gies

d’en senyament per dis mi nuir el “dèfi cit”

tro bat, par tint de la idea que exis teix un

“pa tró nor mal de co nei xe ment” per és ser 

ad qui rit per l’alumne.

Aques ta mena de cre do ple de tec ni cis -

mes se sos té en una lec tu ra cien tí fi ca de 

carà cter “fun cio na lis ta”. Par teix del

pres supò sit que tota rea li tat ten deix a

ser es ta ble i harm òni ca i, per tant, el seu

co nei xe ment tam bé for ma part d’un pro -

cés cons tant i re gu lar, ca paç de ser mo ni -

to rat amb pro ces sos ava lua tius uni for -

mit zats. En con se qüèn cia, po den ser

apli cats a tots els alum nes sen se con si -

de ra ció de clas se so cial, ni vell es co lar,

raça, co lor, sexe, ni vells, ti pus d’inte l -

ligència, etc.

Aquests són els prin ci pals mo tius que per -

me ten d’explicar per què la pe da go gia ple -

na de tec ni cis me, a més a més d’estar

cen tra da en el pro fes sor tam bé es ca rac te -

rit za per la re pro duc ció i trans mis sió de

sa bers uni ver sals, que s’organitzen “cien -

tí fi ca ment” de for ma or de na da, li neal i per 

eta pes, per és ser as si mi lats “ra cio nal -

ment” per l’alumne.

D’altra ban da, pen sar en l’avaluació com

una pers pec ti va crí ti ca d’educació sig ni fi -

ca par tir de l’anàlisi crí ti ca de les for mes

con ven cio nals, de la for ma com aquest

pro cés ha es tat pen sat i apli cat en l’e -

ducació, ba sat en el supò sit dialè ctic que

les rea li tats, tant na tu rals com so cials,

lluny de ten dir a l’estabilitat i a una or ga -

nit za ció harm òni ca, són dinà mi ques,

ines ta bles i com ple xes.

En aquest sen tit, la tra duc ció de la rea li -

tat al camp del co nei xe ment cien tí fic, i

d’aquest al sa ber es co lar, im pli ca as su -

mir com a prin ci pi po li ti co pe dagò gic que

no exis tei xen pro ce di ments d’avaluació

ca pa ços d’“ado nar-se” de la com pren sió

de la rea li tat edu ca ti va en la seva to ta li -

tat, així com tam poc no és pos si ble de fi -

nir un únic pro ce di ment ava lua tiu que

ser vei xi efi cient ment per a tota i si tua ció

edu ca ti va i per a qual se vol si tua ció edu -

ca ti va.

Res pec te a l’Educació Fí si ca, es pot afir -

mar que la pràcti ca dels pro fes sors so -

vint va anar lli ga da a l’educació i a

l’avaluació tra di cio nals, mit jan çant la

re pro duc ció dels mo dels d’ensenyament 

vin cu lats al de sen vo lu pa ment de l’ap -

titud fí si ca i de les ha bi li tats es por ti ves,

que es van res trin gir a com pa rar, clas si -

fi car i se lec cio nar l’alumne en base a

l’exercici mo tor o a les se ves mi des

biomè tri ques.

Men tres tant, a par tir de les crí ti ques fe tes

al mo del tra di cio nal d’Educació Fí si ca

Esco lar, en els camps de la fi lo so fia i de
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les cièn cies hu ma nes, des de l’inici dels

anys vuitanta, aques ta mena de pràcti ca

d’ensenyament i d’avaluació va co men çar 

a és ser qües tio na da.

En el con text de l’Educació Fí si ca Esco lar de 

la Xar xa Mu ni ci pal d’Ensenyament d’Uber -

lândia, el que s’ha cons ta tat és la fal ta

d’una po lí ti ca ava lua ti va. Això ha por tat els

pro fes sors a ex pe ri men tar in di vi dual ment i

aï lla da ment al gu nes de les pro pos tes exis -

tents, in cloent, bàsi ca ment, l’esfera de la

psi co mo tri ci tat i de l’aptitud fí si ca i, en al -

guns ca sos, la cog ni ti va i l’afectiva.

Amb la fi na li tat de su pe rar aquest qua -

dre, ca len no ves con cep cions i referèn -

cies ava lua ti ves per pro mou re un ense -

nyament com promès efec ti va ment amb

la trans mis sió de va lors i co nei xe ments,

lli gats tant la cons truc ció de ciu ta dans

crí tics, so li da ris i par ti ci pa tius com a una 

or ga nit za ció es co lar i so cial més jus ta,

de mocr àti ca i igua lità ria.

D’acord amb la Pro pos ta Cu rri cu lar, el fet

d’entendre el co nei xe ment com una to ta li -

tat com ple xa i dinà mi ca per és ser apre sa

a l’escola, ha de ser afa vo rit per la pro duc -

ció d’un sa ber i la im plan ta ció d’un pro cés 

ava lua tiu, vin cu lats a la pers pec ti va crí ti -

ca de l’educació, de tal ma ne ra que es

pro mo gui la par ti ci pa ció de l’alumne en

con texts en què el pro fes sor ac tuï en qua -

li tat de me dia dor, pro vo cant rep tes, re fle -

xions i dià leg per ma nents.

Aques ta qües tió és fo na men tal, per què

res pon a dues grans di rec trius tra ça des

per a la pràcti ca d’una edu ca ció que pro -

cu ra de con tri buir a la for ma ció de ciu ta -

dans com pro me sos èti ca ment, po lí ti ca -

ment i cien tí fi ca ment, en la cons truc ció

de la so cie tat on són an he la des la lli ber tat

i l’autonomia.

La lli ber tat, com a ac ció con cre ta, res pon

a la ne ces si tat d’aprendre col·lec ti va ment

a prac ti car l’exercici de l’acte de la lliu re

elec ció, as su mint la res pon sa bi li tat crí ti -

ca de les con se qüèn cies d’allò que es fa i

s’assumeix in di vi dual ment i col·lec ti va -

ment. Això, din tre d’un pro cés d’adqui -

sició de co nei xe ments on tam bé s’ha

d’aprendre, dins de la con di ció de l’ésser

humà, a iden ti fi car els di fe rents ni vells de

con di cio na ments so cial i in di vi dual, pro -

mo guts per la seva con di ció po lí ti ca, cul -

tu ral, econò mi ca i biolò gi ca, que sem pre

aca ben in ter ve nint en el pro cés de for ma -

ció de la per so na li tat.

Atès que en aques ta so cie tat de clas ses

nin gú no aprèn “na tu ral ment” o “espon -

tàniament” a ser lliu re i autò nom, l’acte

pe dagò gic no pot ser en ca rat com un pro -

cés “no di rec tiu” i sen se l’autoritat del

pro fes sor, per què això sig ni fi ca ria as su -

mir una ac ti tud po li ti co pe dagò gi ca irres -

pon sa ble da vant dels alum nes i de la co -

mu ni tat.

Ensen yar els nens i apren dre amb ells a

des co brir i exer ci tar la lli ber tat d’elecció

crí ti ca i res pon sa ble, res pon a un pro cés

pro gres siu de con ques ta d’autonomia in -

di vi dual, que es ma te ria lit za con cre ta -

ment des del mo ment en què aques tes

me to do lo gies d’ensenyament pro mouen

la pos si bi li tat de cada alum ne, a la seva

clas se, de par ti ci par ac ti va ment en la de fi -

ni ció i ava lua ció dels ca mins a re có rrer a

la re cer ca d’aprenentatge i del bé comú.

L’avaluació edu ca ti va pas sa a ser, en

aquest con text, part d’un pro cés d’in -

teracció so cial i de cons truc ció del co nei -

xe ment, que va lo ra el fet de l’error com a

part del pro cés d’aprenentatge i de l’ad -

quisició de nous ni vells de co nei xe ment,

ha bi li tat i ac ti tud da vant del món.

Així, es re but ja una ma ne ra d’entendre

re duc cio nis ta re la cio na da amb el me su -

ra ment de re sul tats per a la clas si fi ca ció

de l’alumne en ta len tós o in ca paç, mit -

jan çant la uti lit za ció de tests “pa tro nit -

zats”, així com el sig ni fi cat bu rocr àtic i li -

mi tat atri buït a l’acte de do nar nota, en el 

sen tit que aques ta és en ge ne ral en te sa

com una for ma de com pen sa ció o càstig

que ha de ser do na da a l’alumne per al

seu apro fi ta ment.

Amb aques ta mena de re fle xió es bus ca

am pliar les con cep cions i vi sions i, fins i

tot, ana lit zar les con di cions de l’en -

senyament de l’Educació Fí si ca Esco lar,

en una pers pec ti va crí ti ca de l’Educació,

de tal ma ne ra que els seus ob jec tius pu -

guin ser ava luats i, a par tir d’això, di ver si -

fi car els ins tru ments i les for mes d’ava -

luar, tot pro cu rant, en cada eta pa del

procés d’en senyament-aprenentatge, diag -

nosticar el crei xe ment de l’alumne i es ta -

blir, per al pro fes sor, parà me tres que en -

ca mi nin al re plan te ja ment cons tant de la

seva ac ció  docent.

Pro jec te ava lua tiu
en Edu ca ció Fí si ca Esco lar
Amb la fi na li tat de cons truir un pro jec te

ava lua tiu per al pro gra ma d’Educació Fí -

si ca pro po sat, es va par tir, de bell an tu -

vi, de la ne ces si tat d’una nova de fi ni ció

del que s’entén pel ter me i, des prés de

rea lit zar una re vi sió de la li te ra tu ra es va 

con cor dar amb Pa la fox (1992). Se gons

l’au tor “un pro cés d’obtenció d’infor -

macions in te gra des en un sis te ma de

tre ball que pre sen ta fi na li tats i ob jec tius

de ter mi nats prèvia ment. Bus ca l’es -

tabli ment de cri te ris de ju di ci, la de fi ni -

ció i exe cu ció de pro ce di ments de me su -

ra ment qua li ta tiu i/o quan ti ta tiu, així

com la in ter pre ta ció de les da des re co lli -

des a la llum de les re ferè ncies teò ri ques 

adop ta des, en vis ta a la pre sa de de ci -

sions” (1992, pàg. 39).

En la pràcti ca so cial, aquest pro cés es

ma te ria lit za d’acord amb els in te res sos de 

clas se con tin guts en el sis te ma de tre ball

po li ti co pe dagò gic, per la qual cosa re flec -

teix les con cep cions de l’home, el món, la

so cie tat i la pràcti ca cien tí fi ca d’aquells

que el creen i el man te nen quo ti dia na -

ment.

L’avaluació, com a un pro cés in te grat, té

fun cions de diagnòstic, re troa li men tat

(par cial o fi nal), pronò stic i/o in di ca ció

d’evolució dels sub jec tes i del sis te ma de

tre ball adop tat (Pa la fox, 1992).

Un cop acla rit el con cep te, el se güent pas

és sug ge rir ca mins que pu guin aju dar a

res pon dre ob jec ti va ment: Què s’ha d’ava -

luar en els con texts po li ti co pe dagò gic i

d’ensenyament-pre nen tat ge es co lar?

Des prés d’un mo ment de re fle xió i es tu -

di din tre d’una pers pec ti va crí ti ca d’en se -

nyament, es con clou que sí cal ava luar:

1. Si el sen tit i els sig ni fi cats fi losò fic i pe -

dagò gic del Pla Cu rri cu lar d’Ensenyament

en qües tió, tant a ni vell del sis te ma, com

del pro jec te es co lar adop tat, són co ne -

guts, com pre sos i, prin ci pal ment, ac cep -

tats pels pro fes sors, en re la ció:

1.1. a l’anàlisi crí ti ca que el pla pre sen ta

so bre la rea li tat con cre ta;

1.2. als con cep tes, con cep cions i prin ci -

pis fi losò fics i pe dagò gics i

1.3. als con tin guts pro gramà tics pro -

posats.

114

Miscel·lània

apunts EDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (69) (112-117)



2. Els ni vells d’implantació i efec ti vi tat

dels pro jec tes po li ti co pe dagò gic i fi nan -

cers de l’escola, in cloent-hi les con di cions 

i ne ces si tats ma te rials de l’àrea Edu ca ció

Fí si ca.

3. Si la pro pos ta cu rri cu lar atén les fi na li -

tats po li ti co pe dagò gi ques es ta bler tes;

4. La va li de sa, via bi li tat i eficà cia dels

pro ce di ments i dinà mi ques d’ensenya -

ment creats o adop ta des i apli cats, d’a -

cord amb els prin ci pis fí lo so fi co pe dagò -

gics de la pro pos ta cu rri cu lar;

5. La re la ció pro fes sor d’Educació Fí si ca,

es pe cia lis tes d’ensenyament i ad mi nis tra -

ció de l’escola;

6. L’actitud po li ti co pe dagò gi ca del pro -

fes sor d’Educació Fí si ca da vant dels seus

alum nes en el con text en sen ya ment-apre -

nen tat ge, en ter mes d’interacció, co mu ni -

ca ció i llen guat ge uti lit zat;

7. L’aprenentatge cog ni tiu dels con tin -

guts del pro gra ma per part dels alum nes;

8. La con duc ta so cial dels alum nes da -

vant les fi na li tats i els ob jec tius pre sents a 

la Pro pos ta Cu rri cu lar d’Ensenyament;

9. La presè ncia o absència dels as pec tes

lú dic, dialò gic i cri ti co re fle xiu de les clas -

ses d’Educació Fí si ca a tots els ni vells

d’ensenyament, cosa que im pli ca re fle xio -

nar so bre ac ti tud, con tin guts i me to do lo -

gies d’ensenyament uti lit za des pel pro fes -

sor en sala de clas se.

Per de fi nir els cri te ris d’avaluació dels

punts es men tats, el pas se güent con sis -

teix a ana lit zar-los crí ti ca ment ca das -

cun, bus cant d’identificar els seus INDI -

CA DORS AVALUATIUS, per uti lit zar-los

com a cri te ris de re ferè ncia i su port per

al pro cés d’a nàlisi i pre sa de de ci sions,

tant per al per fec cio na ment per ma nent

del sis te ma de tre ball, com per a l’acom -

panyament dels nens en el seu pro cés de 

for ma ció es co lar.

Com a exem ple es pot ci tar l’ítem 1, del

qual es va fer una anà li si crí ti ca per tal

d’identificar-ne els pos si bles in di ca dors

ava lua tius, des crits en for ma de pre gun tes 

“pro ble ma tit za do res” per fa ci li tar-ne la in -

ter pre ta ció:

El di rec tor de l’es co la, l’es pe cia lis ta d’en -

senyament i el pro fes sor d’Edu ca ció Fí si -

ca des criuen amb pro pie tat ver bal i/o es -

cri ta:

a) l’anàlisi crí ti ca de la rea li tat de

l’ensenyament de l’Educació Fí si ca tra -

di cio nal ex pli ci ta des a la pro pos ta cur -

ricular;

b) les con cep cions d’home, món i so cie -

tat as su mi des a la pro pos ta;

c) els prin ci pis po li ti co pe dagò gics de

carà cter his to ri co crí tic in di cats per a la 

pràcti ca pro fes sio nal;

d) els prin ci pis d’ensenyament i l’avalua -

ció adop tats en la pro pos ta;

Si els enu me rats an te riors són co ne guts i

po sats a la pràcti ca d’acord amb l’expe -

riència del pro fes sor:

e) Qui nes són les crí ti ques i sug ges tions

apun ta des per con tri buir a la mi llo ra

con ti nua da del Pla Cu rri cu lar en tots

els ni vells de tre ball?

Si el pro jec te s’està po sant en pràcti ca a

les es co les:

f) Exis teix coherè ncia en tre la pro pos ta i

la po lí ti ca més àmplia de la Se cre ta ria

Mu ni ci pal d’Ensenyament?

g) Espe ci fi qui ob jec ti va ment i de ta lla -

da ment els mo tius de la seva res -

posta.

Principis, consideracions
metodològiques i indicadors
avaluatius del procés
ensenyament-aprenentatge
en l’educació física escolar

Per de fi nir els in di ca dors ava lua tius re fe -

rents a l’ítem 6 a 9 es men tats abans, cal

des ta car al guns as pec tes po li ti co pe dagò -

gics que, d’acord amb la in tro duc ció

d’aquest ca pí tol, han de for mar part de tot 

pro cés edu ca tiu, les di rec trius del qual

són la pràcti ca de la lli ber tat i la re cer ca

d’una au to no mia crí ti ca per part dels

alum nes:

n No hi ha res més im por tant per a l’ésser

humà que es ta blir vivè ncies i ava luar ob -

jec tius, plans i propò sits, per què aques ta

és una de les ac ti vi tats in ten cio nals de

l’ésser humà, que el se pa ra d’altres espè -

cies. Aques ta ac ti vi tat és la que el per -

met de crear o de des truir in ten cio na da -

ment (Doll, 1997). En aquest sen tit,

l’avaluació ha de par tir dels ob jec tius

tra çats (Rap hael, 1995), cosa que sig ni -

fi ca “es ta blir un pa tró mí nim de co nei xe -

ment, ha bi li tats i hàbits, que l’educat

haurà d’adquirir i no una mit ja na mí ni -

ma de no tes, com s’esdevé en la pràcti -

ca ava lua ti va d’avui” (Luc ke si, 1995,

pàg. 96).

n L’avaluació ha d’actuar te nint en comp -

te els ob jec tius pro po sats per al de sen -

vo lu pa ment de la res pon sa bi li tat in di vi -

dual i col·lec ti va, tant per a alum nes

com per a pro fes sors, per què aques ta

ac ció for ma part de la ma du re sa crí ti ca

de tots dos.

n Tot pro ce di ment d’avaluació pres su po -

sa l’opció de cri te ris per tal de de fi nir

com serà apli ca da, de qui na for ma es

pro duirà la par ti ci pa ció dels sub jec tes i 

quins se ran els cri te ris de clas si fi ca ció

i ju di ci. Tots aquests cri te ris te nen com 

a re ferè ncia les vi sions d’home, món i

so cie tat, que van ser cons truï des pel

pro fes sor i de no ten, en da rrer ter me, la

seva con cep ció, ni vell de com pro mís i

ac ti tud eti co po lí ti ca en el con text es -

colar.

n La Pe da go gia Crí ti ca re co neix la im -

portància de l’acte ava lua tiu. Per això,

en tén que la seva pra xi no ha d’anar

adre ça da a iden ti fi car els “dèfi cits” d’a -

prenentatge tro bats en allò que l’alum -

ne va apren dre i en els ob jec tius de

l’ensenyament orien tats cap al re sul tat,

per no con ti nuar re pro duint ing ènua -

ment una lògi ca de pen sa ment ins tru -

men tal-tec ni cis ta de carà cter conser -

vador.

n Ha d’anar orien ta da a va lo rar les ac -

cions pro vi nents del pro cés d’ense -

nyament que depèn, d’una ban da, de

les in ten cions del pro fes sor i, d’una al -

tra, dels ob jec tius d’acció de l’alumne.

L’“ava lua ció ha de ser feta en l’orien -

tació d’acció con fec cio na da en con junt

o con cre ta ment en les tas ques, te mes i
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qües tions” (Hil de brant, 1986, p. 41).

Al ma teix temps, l’alumne tam bé ha

d’avaluar sub jec ti va ment el seu èxit en

el pro cés d’ensenyament i apren dre a

jut jar-lo crí ti ca ment.

n Si edu car pres su po sa la par ti ci pa ció,

l’avaluació ha de ser en ca ra da com una

ac ció col·lec ti va en la qual “pro fes sor i

alum ne, junts, pre gun tin i res pon guin, di -

guin el que és «cert» i el que és «errat»,

di guin sí, no, es re pro vin, es re cu pe rin i

s’a provin” (Fens ter sei fer, 1997, pà -

gina. 163).

n L’avaluació ha de ser con ce bu da com

un es pai d’argumentació, com a pro cés

ètic de ra cio na lit za ció, cosa que no és

atri bu ció ex clu si va del pro fes sor.

Pre nent com a base aquests prin ci pis, po -

den ser tra ça des al gu nes con si de ra cions

me to dolò gi ques per de fi nir els in di ca dors

ava lua tius, que po dran ser uti lit zats a la

clas se d’Educació Fí si ca en l’Ense -

nyament Fo na men tal:

1. Incen ti var l’autoavaluació per és ser

prac ti ca da pel ma teix alum ne, per què, en

la pers pec ti va d’ensenyament, aques ta

mena d’avaluació pro mou la for ma ció

d’una au toi mat ge po si ti va i el de sen vo lu -

pa ment de l’habilitat per rea lit zar l’au -

tocrítica, as pec tes que són con di cions ne -

cess àries per a la for ma ció de l’autonomia 

crí ti ca de l’alumne.

L’autoavaluació pot ser uti lit za da per

iden ti fi car i ana lit zar as pec tes afec tius i

cog ni tius pre sents en el pro cés d’ense -

nyament-aprenentatge que, si en un pri -

mer mo ment es pre sen ten de for ma “de -

sor ga nit za da”, mit jan çant l’experiència i

l’autoreflexió po den pas sar a ad qui rir sen -

tit i sig ni fi cat crí tic per a l’alumne i per al

ma teix col·lec tiu.

2. Prio rit zar les me to do lo gies in duc ti ves

que afa vo rei xin la re fle xió i les pre ses de

de ci sions col·lec ti ves i que com por ten la

con se qüèn cia d’assumir crí ti ca ment els

ac tes que es pro po sen.

2.1. Des co bri ment Guiat, Mèto de de Re -

so lu ció de Pro ble mes, Lliu re Explo ra ció,

Psi co dra ma Pe dagò gic, tècni ques de de -

sen vo lu pa ment de la crea ti vi tat, són al gu -

nes de les es tratè gies d’ensenyament

orien ta des cap a l’alumne. Sen se pre ten -

sió d’aprofundiment, aques tes me to do lo -

gies di vi dei xen la clas se en tres parts.

Aques tes te nen com a punt de par ti da la

pre sen ta ció de ca sos par ti cu lars o te mes

ge ne ra dors; com a punt in ter me di l’ex -

perimentació i l’anàlisi i, com a punt

d’arribada, la ge ne ra lit za ció per part de

l’alumne, que pot ser rea lit za da a tra vés

de l’avaluació de tot el que ha pas sat du -

rant el pro cés.

2.1.1. A la part ini cial de la clas se, el

pro fes sor crea una si tua ció mo ti va do ra

per in tro duir el tema prin ci pal d’acord

amb els ob jec tius del pro cés pre te sos per

tal d’aguditzar la cu rio si tat de l’alumne,

mit jan çant una ex pli ca ció cla ra i ob jec ti va 

o mit jan çant la pre sen ta ció d’arran ja -

ments o ma te rials de tre ball.

Com l’assumpte en qües tió ha d’anar lli -

gat al co nei xe ment i a l’experiència de l’a -

lumne, es pre sen ta aquí una pri me ra font

d’avaluació per part del pro fes sor, el qual

podrà apro fi tar aques ta dinà mi ca per re -

con èi xer les pos si bi li tats de mo vi ment i el

ni vell de co nei xe ment de l’alumne res pec -

te a les qües tions in he rents a la cul tu ra

cor po ral, ob jec te d’estudi de l’Educació

Fí si ca Esco lar, així com certs ni vells d’am -

bientació in di vi dual i col·lec tius.

En aquest con text, ha bi tual ment el pro fes -

sor es ti mu la la re fle xió so bre l’as sumpte en 

qües tió, for mu lant pre gun tes o dis cu tint

les for mes d’organització, per què l’alumne

pu gui es co llir i passi a pro po sar iti ne ra ris

de tre ball en el grup o amb el pro fes sor.

2.1.2. La part in term èdia de la clas se és

con si de ra da, per al guns, la part prin ci pal

de la clas se, per què és el mo ment en què

pro fes sor i alum ne exe cu ten les ac ti vi tats

pro po sa des per in te rio rit zar els co nei xe -

ments de la cul tu ra cor po ral con tin guts en 

els ob jec tius.

En aquest mo ment, el pro cés ava lua tiu

con sis teix a iden ti fi car els di fe rents in di -

ca dors ava lua tius de la clas se, els quals

són per ce buts pel pro fes sor amb caràc -

ter qua li ta tiu, mit jan çant la uti lit za ció

de les tècni ques d’observació i re gis tre

sis temà tic de les ac ti tuds de l’alumne

en re la ció amb la seva ca pa ci tat de

crea ció en fun ció dels ob jec tius pro po -

sats, els ni vells de con flic te o con sens

que es pre sen ten d’acord amb el grau de

so cia lit za ció de la clas se, les con cep -

cions de gène re i raça ma ni fes ta des en

els dis cur sos i les pràcti ques de convi -

vència, els ni vells d’ha bilitat mo to ra,

les reac cions d’auto nomia o de -

pendència afec ti va pre sents en l’alumne 

en el mo ment de la in te rac ció,2 així com

la po sa da en pràcti ca dels co nei xe -

ments que van ad qui rint.

Se sap que, en aques ta part de la clas se,

l’alumne ha de ser in cen ti vat per què, en

tot mo ment, ava luï el pro duc te de les se -

ves ex pe rièn cies cog ni ti ves, afec ti ves i

mo to res, si gui pel pro cés in di vi dual de su -

pe ra ció de ba rre res, per la tàcti ca de

l’“as saig i error”, si gui com par tint amb

els col·le gues la re cer ca de les mi llors

for mes d’organitzar i exe cu tar les tas -

ques pro po sa des mit jan çant l’acció-re -

flexió-acció.

2.1.3. A la part fi nal de la clas se, que és

el mo ment de la rea lit za ció d’una lec tu ra

crí ti ca d’allò que ha es tat rea lit zat, així

com de la pre sen ta ció de pro pos tes per a

les pròxi mes clas ses, es tro ba, no va ment,

l’avaluació en ac ció. El pro ce di ment és

uti lit zat per què l’alumne pu gui es ta blir

una lec tu ra més con sis tent d’allò que va

pro jec tar i va rea lit zar du rant la clas se o

ci cles de clas se, en què va fer una vivèn -

cia de l’aprenentatge de de ter mi nats as -

sump tes.

La pràcti ca de l’avaluació del pro cés

tam bé és uti lit za da per què pro fes sor i

alum ne ex po sin crí ti ca ment els que són

els as pec tes po si tius i ne ga tius tro bats

du rant el pro cés, en re la ció amb els in di -

ca dors ava lua tius es men tats, per què, a

par tir d’aquí, fa cin sug ges tions o pro -

pos tes, a fi de su pe rar o mi llo rar allò que 

va ser rea lit zat.

És im por tant res sal tar que tota crí ti ca, si -

gui po si ti va o ne ga ti va, ha d’acompanyar

l’elaboració de sug ge ri ments ob jec tius per 

a la re so lu ció dels pro ble mes pre sen tats,
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do nant així sen tit i sig ni fi cat pro po si tius al 

pro cés d’avaluació.

Es re co ma na, en aques ta úl ti ma part de la 

clas se, l’aprofitament del llen guat ge es crit 

o del dis seny, per què l’alumne ma te ria lit zi 

el pro duc te del que va apren dre i que, al

ma teix temps, es va con ver tir en al gu na

cosa sig ni fi ca ti va per a ell du rant el pro -

cés. El ma te rial pro duït ser virà tam bé com 

a re ferè ncia crí ti ca per què el pro fes sor pu -

gui ava luar els re sul tats as so lits amb

l’aplicació de la seva me to do lo gia d’en -

senyament.

3. D’altres for mes d’avaluació po den ser

tro ba des en la pro po si ció de dinà mi ques

de grup on si guin pro mo guts SEMINARIS i

DEBATS en tre els alum nes. Aques tes ac ti -

vi tats po den ser con si de ra des ins tru ments 

d’avaluació en la me su ra en què els alum -

nes “ex po sen a clas se la seva for ma de

com pren dre el tema en qües tió” (Tei xei ra, 

1997).

4. Pro ves i tre balls es crits po den ser uti -

lit zats com a pro ce di ments d’avaluació

del co nei xe ment a la clas se d’Educació

Fí si ca, res pec tant el cri te ri de des va lo rit -

za ció de la nota com a me ca nis me de se -

lec ció dels més ap tes. Se sug ge reix,

doncs, que els pro fes sors in cen ti vin l’a -

lumne per què apren gui, ben aviat, a dis -

cu tir en con junt les pos si bles es tratè gies 

per a la seva ela bo ra ció, apli ca ció i re so -

lu ció. L’ob jectiu de la pro va és ana lit zar

i re flec tir amb l’alumne i amb els pa res

els re sul tats ob tin guts, per dis cu tir i pro -

po sar so lu cions i tro bar les mi llors for -

mes de su pe rar di fi cul tats en el pro cés

d’en senyament-aprenentatge (Tei xei ra,

1997).

5. Fi nal ment, un al tre pro ce di ment ava -

lua tiu im por tant, que pot ser uti lit zat en

l’Educació Fí si ca Esco lar, es re fe reix als

fes ti vals, ex po si cions, work shops i jocs

es co lars, la fi na li tat dels quals és mos -

trar els co nei xe ments ad qui rits i afa vo -

rir la pràcti ca de la lli ber tat i de l’au -

tonomia res pon sa ble de l’alumne. En

aquest camp, a més a més dels in di ca -

dors ava lua tius ja es men tats a l’ítem

2.2.2, les ac cions exer ci des en els ac tes

de pro jec tar, or ga nit zar, i par ti ci par en

aquests es de ve ni ments pas sen a cons ti -

tuir-se tam bé com a in di ca dors ava lua -

tius, que han de ser sis te ma tit zats per

ve ri fi car-ne la qua li tat de la rea lit za ció,

pre sen ta da in di vi dual ment i col·lec ti va -

ment, en cada eta pa dels pro ces sos de -

sen vo lu pats.

A més a més de l’observació i del re gis tre

de l’activitat de l’alumne, la re fle xió

col·lec ti va i la au toa va lua ció han de ser

ins tru ments lú dics d’avaluació, i po den

ser uti lit zats per l’alumne i pel pro fes sor, a 

la llum dels in di ca dors ava lua tius iden ti fi -

cats a l’ítem 2.1.2 i 5.

Ben entès que aques ta dis cus sió no aca ba 

aquí. S’espera que el text que pre sen tem

hagi apor tat ele ments teò rics i bàsics, que 

per me tin de cons truir col·lec ti va ment una

pro pos ta sis te ma tit za da i crí ti ca d’ava -

luació per a l’Educació Fí si ca a la Xar xa

Mu ni ci pal d’Ensenyament, tot res pec tant

el carà cter par ti cu lar de cada es ta bli ment

d’ensenyament.
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Re fle xio nar so bre el gène re

des d’escenes de pràcti ca es co lar

Resum
Aquest ar ti cle mos tra al gu nes es ce nes

es co lars quo ti dia nes. La ma jor part es

tro ben cen tra des en jocs, per què aquest

és un con tin gut ha bi tual a les clas ses

d’Educació Fí si ca i una ac ti vi tat pre -

sent als pa tis es co lars, so bre tot a Primà -

ria. Els adults n’hem con fi gu rat una

imat ge molt bon da do sa i ens cos ta de

veu re els con flic tes i de se qui li bris que

que den em mas ca rats pel mo vi ment i

l’entu siasme ge ne ral, però cal des co -

brir-los.

En aquest ar ti cle hem po sat més èmfa -

si a de tec tar els pro ble mes que en les

vies per a la seva trans for ma ció. Les ses -

sions de les quals hem pres les es ce nes

no te nien com a ob jec tiu prio ri ta ri la re -

duc ció d’estereotips, en ca ra que sí que

te nien, en tre les se ves preo cu pa cions, la 

crea ció d’ambients d’aprenentatge més

coe du ca tius. En qual se vol cas, no pre te -

nen de ser modè li ques i el seu va lor és

el d’ajudar-nos a fer vi si ble al gu na de les 

múl ti ples con cre cions en la qual el gè -

nere s’agotzona i trans mu ta, tot pre -

sentant-se da vant els nos tres ulls sen se

ser, en molts ca sos, iden ti fi cat com

a tal.

Introducció
Enca ra que l’Educació Fí si ca va ser una

de les úl ti mes àrees es co lars a pren dre

cons cièn cia de les di ferè ncies de gène re

es biai xa des que re pro du ïa i po ten cia va,

cada ve ga da són més els es tu dis cen -

trats en la iden ti fi ca ció i de nún cia dels

dis po si tius re crea dors de la dis cri mi na -

ció que, amb carà cter ge ne ral, pa tei xen

les ne nes a les clas ses de l’assignatura.

Junt a l’ac tivitat in ves ti ga do ra, hi ha una 

pro me te do ra preo cu pa ció mos tra da per

do cents de Primà ria i Se cund ària so bre

les con di cions i efec tes de les ses sions.

Aques ta pre sa de cons cièn cia acos tu ma

a anar acom pan ya da per una frus trant

sen sa ció que la seva ac ció in di vi dual és

poc efec ti va da vant d’una tendència se -

xis ta pro fun da ment arre la da (fins i tot en 

els do cents i in ves ti ga dors que vo len

era di car-la!).

Tam bé per a no sal tres, trac tar de con èi -

xer, i en la me su ra que si gui pos si ble re -

duir, les dis cri mi na cions i la ra ti fi ca ció

d’estereotips de gène re que es pro duei xen

en Edu ca ció Fí si ca és ob jec te d’interès

que s’ha plas mat en di ver ses pu bli ca cions 

(Mar tí nez Álva rez, 1993; Mar tí nez Álva -

rez i Gar cía Mon ge, 1997; Ala rio et al.,
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Abstract
This ar ti cle shows some dayly school

sce nes. Most of them are ba sed on

ga mes as they are a nor mal con tent in

P.E. clas ses and a ha bi tual ac ti vity in

school play grounds, es pe cially in Ju nior 

School. We adults have for med an

ima ge of this which is very kind-hear ted 

and we find it hard to see the con flicts

and ins ta bi li ties that are co ve red up by

the mo ve ments and ge ne ral

ent hu siasm, but it is ne ces sary to

dis co ver them. In this ar ti cle we have

pla ced more emp ha sis in de tec ting the

pro blems than in ways to trans form

them. The ses sions from which we

have ta ken the sce nes did not have as

a pri mary ob jec ti ve the re duc tion of

ste reoty pes, alt hough, amongst the

pro blems, we did have the crea tion of

lear ning at mosp he res that were more

co-edu ca ti ve. In any case, they don’t

pre tend to be mo de lic and their va lue

is to help us to make vi si ble some of

the mul ti ple con cre tions in which

gen der hi des and chan ges, pre sen ting

it self be fo re our eyes wit hout being, in

many ca ses, iden ti fied as such.

Key words
gender, physical education, school

games
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1999; Gar cía Mon ge i Mar tí nez Álva rez, en

im prem ta). Pen sem que in clou re la pers pec -

ti va de gène re en Edu ca ció Fí si ca no ve no -

més exi git per què for ma part d’un pro jec te

més am pli, on la jus tí cia i la mi llo ra so cial

han de te nir una con si de ra ció prio rità ria, sinó 

per què els ma tei xos con tin guts de l’àrea es -

tan ra di cal ment in fluïts per les imat ges de

gène re que han do mi nat en les di ferents èpo -

ques hist òri ques.

En efec te, una de les raons, ma ni fes tes o

la tents, per la qual es jus ti fi ca va l’Edu -

cació Fí si ca al cu rrí cu lum es co lar era pel

seu re forç de les iden ti tats se xuals, d’a llò

que se su po sa va que ha via de ser un

home o una dona. Actual ment, po ques

per so nes creuen, i mol tes menys ho de -

fen sen en pú blic, que les clas ses d’Edu -

cació Fí si ca han de fo men tar en els nois

la for ça, el co rat ge o l’agressivitat i en les

noies l’estètica, la fle xi bi li tat o el rit me.

Tan ma teix, el se xis me no de sa pa reix sim -

ple ment per què els do cents ho vul guem o

per què en ne guem la presè ncia. Enca ra

que és cert que els epi so dis més avergo -

nyidors ja són di fí cils de veu re a les au les, 

l’androcentrisme es tro ba tan en gan xat a

no sal tres que ens cos ta d’adonar-nos que

en ca ra con ti nua pre sent en l’estructura,

en les ac ti tuds, en els gests, en les ab -

sències.

Esce na pri me ra:
Les re la cions i con tac tes
en el joc

Co men cem en dues au les de 4t de Primà ria 

de dos col·le gis pro pers. Es pro po sa a

l’alumnat el joc de la “ca de ne ta”, amb la

va riant que els atra pats es van agru pant de

dos en dos per per se guir la res ta for ma da

per ca de nes de pa re lles.

Col·legi A. Para el Pere, que ràpi da -

ment cap tu ra el Cèsar. Par len en tre

ells i es po sen a atra par en Joan. Al

poc temps, tam bé aga fen la Pi lar. Ara

en Joan haurà d’ajuntar-se amb ella i

els qua tre per se gui ran dues pa re lles.

El joc con ti nua fins que són atra pats

tots.

Reu nits per la mes tra en un rot lle,

van dient les es tratè gies i for mes

d’organit zació que han uti lit zat per

cap tu rar. Pere res pon que en Cèsar

i ell han de ci dit d’agafar pri mer el

Joan i des prés la Pi lar, per què els

to qués de pa re lla. En Joan i la Pi lar

in ten ten d’aparentar da vant dels

al tres que no s’avenen, però des -

prés sem pre es tan junts en els es -

bar jos i a clas se tre ba llen molt bé

en pa re lla.

Col·legi B: Co men ça a per se guir en

Tomàs i, des prés d’una es to na de

se guir uns quants nois dels que cor -

ren més, acon se gueix de cap tu rar

en Lluís. Entre tots dos to quen en

Jo sep. No s’organitzen gai re bé tots

tres; di ver ses ve ga des es tren ca la

“ca de na” per què els ex trems es ti ren 

ca das cú cap a un cos tat. Fi nal ment, 

Lluís es ti ra el braç i toca la Mar ta.

Aques ta es nega a for mar pa re lla

amb en Jo sep i, des prés de pro tes -

tar al mes tre, s’asseu en un cos tat

de la sala.

El joc con ti nua i po dem veu re que

al guns nens i ne nes s’allarguen les

màni gues del xan dall, im pro vi sant

un guant i així evi ten el con tac te di -

rec te de la pell de la mà de la pa -

rella.

Enca ra que la se pa ra ció en tre se xes

sem bla ser un com por ta ment prou uni -

ver sa lit zat (Neto et al., 1999) que sor -

geix com a es tratè gia per con so li dar la

iden ti tat se xual (Ba din ter, 1993; Jack -

son i Wa rin, 2000), les ma ni fes ta cions

con cre tes d’aquesta tendència són ben

di fe rents en els ca sos mos trats, tot i

pertànyer a un ma teix con text so cio cul -

tu ral i a un ma teix curs. Men tre que al

pri mer col·legi la pro blemà ti ca de

gène re s’assumeix i s’incorpora com un 

al·li cient din tre del ma teix joc per fer-hi 

bro ma, al se gon arri ba a pa ra lit zar

l’acció i és mo tiu de pro ble mes con -

tinus.

Les dinà mi ques dels grups pro ve nen de

molts fac tors, però sens dub te hi ha una

in cidè ncia no ta ble de la im portància que 

cada un d’aquests do cents dóna al tema

de les re la cions. La mes tra del col·legi A

ho té com a prio ri tat i fo na ment per al

de sen vo lu pa ment de qual se vol al tre con -

tin gut. Sap que no ser veix de res que el

seu alum nat co rri, sal ti o llan ci més i mi -

llor si no acon se gueix que tin guin unes ac -

ti tuds de res pec te, de tre ball en comú i de

par ti ci pa ció amb qual se vol que si gui la

per so na que li to qui. Com co men ta Mar -

ce li no Vaca (1996), si l’estructura de les

re la cions so cials no es tro ba ben as sen ta -

da és molt di fí cil d’aconseguir un de -

senvolupament ple de l’estructura de la

matè ria.

Hi ha d’altres es tu dis que ens mos tren

que els va lors pre do mi nants de la ins ti tu -

ció in fluei xen en la iden ti tat per so nal i en

les re la cions amb les pa re lles de sem -

blants (Par ker, 1996). Enca ra que tre ba -

llar aquest as pec te no as se gu ra uns re sul -

tats, es pe cial ment a curt ter mi ni i si es fa

en so li ta ri, no tre ba llar-los és dei xar en

mans de l’atzar un as pec te bàsic de

l’educació. Fins i tot amb una vi sió miop

con cen tra da en “el de sen vo lu pa ment del

pro gra ma”, la in fluèn cia de l’estructura de 

les re la cions so cials és més que evi dent.

Les ac cions mo trius es tro ben em mar ca -

des en un es ce na ri re la cio nal i afec tiu que

n’altera tant el sig ni fi cat com l’execució.

En pa rau les d’Antoni Cos tos (1998, p.

620): “El sis te ma de re la cions de grup és 

bàsic per què es pro duei xi apre nen tat ge

en la ses sió. Cal trac tar abans la toleràn -

cia que no pas la trans mis sió de la pi -

lota”.

En Edu ca ció Fí si ca hi ha con tí nues si tua -

cions de con tac te per so nal i això, que és

un po ten cial que no es re pe teix en cap

més as sig na tu ra, es de vé un fre im por tant

quan no és as su mit com una di men sió

més de la clas se. No és no més que el con -

tin gut d’Educació Fí si ca re que rei xi de con -

tac te i de re la cions, és que són un con tin -

gut de l’àrea. I com pas sa amb la ma jor

part dels apre nen tat ges que pre tén l’es -

cola, els nens i ne nes no el pos seei xen de

for ma es pont ània, per la qual cosa no

se’ls pot exi gir que ma ni fes tin aques tes

ca pa ci tats, sinó que la seva con se cu ció

ha de ser ob jec te de l’atenció i l’esforç del

do cent. És més, molts dels co nei xe ments i 

ex pe rièn cies ex traes co lars, i fins i tot

 escolars, en els quals l’alumnat ha es tat

so cia lit zat, s’oposen fron tal ment a l’esta -

bliment de re la cions flui des i lliu res d’es -

tereotips amb els seus com panys i com -

pan yes.
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Se go na es ce na:

Tots gau dei xen?

Mi rant els mar ges del joc

Ter cer de primà ria. En ses sions an te -

riors ha vien tre ba llat ha bi li tats amb

pi lo tes i jocs in ven tats per ells on in -

clo ïen al gu nes de les pos si bi li tats

que ha vien tro bat amb aquest ma te -

rial. Reu nits en rot lle, l’Albert va pro -

po sar als al tres el seu joc, una mena

de “ca ça dors i co nills”: cinc ju ga dors

amb pi lo ta per se guien la res ta; els

to cats que da ven im mo bi lit zats amb

les ca mes ober tes fins que un al tre

per se guit re cu pe rés una pi lo ta i la hi

llan cés en tre les ca mes.

Des prés d’alguns acla ri ments, van

co men çar a ju gar. Les tres pri me res

ve ga des el joc va du rar poc. Cap per -

se guit s’atrevia a atu rar-se a aga far

pi lo tes per res ca tar els al tres. La

quar ta i la cin que na ve ga da va du rar

una mica més. En Dí dac, pri mer, i

l’Albert i en Jor di, des prés, es van po -

sar com un rep te sal var els al tres. Bé, 

real ment, els seus amics.

Un cop tor nats al rot lle, se’ls va pre -

gun tar per què creien que el joc ha via 

du rat més l’última ve ga da. Entre

d’altres co ses, van apun tar que hi ha -

via més gent que es de di ca va a sal -

var. Vam pre gun tar qui s’havia atre vit 

a fer-ho i qui no i es va ac cep tar com

un rep te in ten tar de sal var al màxim

nom bre de per so nes. Van acor dar

que qui por tés la pi lo ta no po dia ser

to cat. La nova nor ma va ser ano ta da a 

la pis sa rra i va con ti nuar el joc.

D’entre to tes les co ses que van pas -

sar, res sal ta rem al guns de talls:

n La Su san na, una nena tí mi da que

pas sa inad ver ti da, po dia es tar tot un

joc im mo bi lit za da sen se que nin gú

dels que pas sa va pel seu cos tat la

sal vés. Una cosa sem blant li pas sa va

al Dani, un nen una mica re but jat

per què era més gras que els al tres.

n La Sara, fent de per se cu to ra, quan

per dia la pi lo ta ana va da rre ra del qui

l’havia aga fat per sal var els al tres,

sen se acon se guir de re cu pe rar-la. En 

la ma tei xa si tua ció de per se cu to ra, la 

Ma ri sa, una nena de les més cres cu -

des fí si ca ment, s’avançava al que es -

ta va sal vant, blo que jant-lo i im pe -

dint que re cu pe rés la pi lo ta.

n El Xavi, quan era per se cu tor, no -

més llan ça va quan el per se guit pas -

sa va prop d’una pa ret. Així, si fa lla va, 

la pi lo ta no li mar xa va lluny i s’es -

talviava de per dre-la.

Asse guts una al tra ve ga da, par len

dels seus des co bri ments i de ma nem

a la Ma ri sa i al Xavi que ex pli quin les

se ves tècni ques. Per als al tres su po -

sa un autè ntic avenç. La ses sió aca -

ba va aquí, però l’endemà es con ti -

nua ria prac ti cant llan ça ments, es -

qui va ments i blo que jos.

Si no do nés sim opor tu ni tat al tres dies,

per què tot hom apro fun dís en les pos si bi li -

tats del joc, pot ser re duint els grups a 4 o

5 ju ga dors, per so nes com la Su san na o el

Dani que da rien ex clo ses de l’activitat.

Molts nens i ne nes vo len ju gar, però no se

sen ten prou hàbils per re sol dre dig na ment 

les si tua cions que es plan te gen. D’altres,

en ca ra que si guin des tres, es tro ben des -

bor dats o en car ca rats per una si tua ció

amb molts ju ga dors, amb pos si bi li tats de

re bre em pen tes i cops, amb crits que els

apres sen per tot arreu.

Quan la clas se d’Educació Fí si ca es re -

dueix a una suc ces sió de jocs sen se apro -

fun dir en apre nen tat ges so bre aquests,

sen se que s’hi iden ti fi quin con cep tes ni es -

tratè gies que fa ci li tin la mi llo ra in di vi dual,

la pràcti ca pot in cre men tar les di ferè ncies

ini cials en lloc d’escurçar-les. Dit amb al -

tres pa rau les, en ca ra que la mi llo ra de les

ca pa ci tats mo trius re que reix uns temps de

pràcti ca, aquests són apro fi tats de ma ne ra

molt di fe rent, i en gran me su ra dis cri mi -

natò ria, pels di fe rents par ti ci pants quan la

lògi ca im pe rant és la del grup que juga,

preo cu pa da pel re sul tat,  en lloc d’una lògi ca

pe dagò gi ca, preo cu pa da pel de sen vo lu pa -

ment de les ca pa ci tats de tots els par ti ci -

pants. So vint sa cri fi quem els apre nen tat -

ges per una es ce no gra fia de joc fluid, on

sem bla pre do mi nar una di ver sió ge ne ral.

Pot ser no si gui tan fluid ni di ver tit si ens

mi rem els mar ges. Enca ra que no ho vul -

guem, ha bi tual ment l’habilitat mo triu no

és el fruit dels apre nen tat ges que es pro -

duei xen a les clas ses d’Educació Fí si ca,

sinó el re qui sit per par ti ci par-hi ac ti va -

ment.

Des d’una lec tu ra de gène re, quan l’aula es

li mi ta a re pro duir el que suc ceeix als pa tis i

parcs, les di ferè ncies en tre nois i noies ten -

dei xen a in cre men tar-se i le gi ti mar-se, so -

bre tot quan hi ha una se lec ció de se qui li bra -

da del con tin gut a fa vor de les ac ti vi tats en

les quals els nois te nen més pràcti ca prèvia. 

Per uti lit zar un ter me es por tiu, a les clas ses

d’Educació Fí si ca “es juga a casa dels nois”

i en ca ra que una noia pot des ta car en el joc, 

l’èxit acos tu ma a me su rar-se se gons les

nor mes de fi ni des pels seus com panys. A

més a més, les ac ti vi tats “de nois” són mi -

llor ac cep ta des per les noies que a la in ver -

sa. Da vant una pro pos ta que no en cai xa

amb la seva for ma d’entendre l’Educació Fí -

si ca, les noies ten dei xen a la pas si vi tat

men tre que els nois llui ten per res tau rar el

mo del que ells de fen sen. En aques tes

 lluites, per sis tents i en oca sions molt agres -

si ves, és fàcil per a un do cent ce dir a les

pre ten sions dels nois, més vi si bles i per tor -

ba dors de l’ordre, la “mi no ria so ro llo sa”

(Bo res Ca lle, 2000). Les noies sem blen ser

les per de do res en la me su ra en què els ni -

vells de par ti ci pa ció són més re duïts a les

clas ses mix tes (Scra ton, 1994, p. 324).

Enca ra que sa bem que els grups mas cu -

lins i fe me nins no són ho mo ge nis sinó que 

con te nen una im men sa va rie tat a l’inte -

rior, con ti nuen vi gents unes imat ges so bre 

com ha de par ti ci par un noi o una noia

que, fet i fet, con di cio nen la for ma en la

qual ca das cú es veu al joc. Per exem ple,

s’ha re la tat el pa per que el risc i el do lor

que com por ta la par ti ci pa ció en es ports

de con tac te té en la con fi gu ra ció de la

mas cu li ni tat pre do mi nant (Gard i Me -

yenn, 2000). Pot ser, com a “no ve tat”, da -

vant d’allò que po dia pas sar en èpo ques

an te riors, s’està va lo rant i to le rant

l’existència de ne nes que com pe tei xen en

ha bi li tat i eficà cia amb els nens en ter -

renys que fins fa poc eren pri va tius dels

nois. Da vant del des pec tiu “ma ri ma cho”

amb què es des qua li fi ca va qual se vol in -

tent de tras pas sar els li mi tats mar ges

d’actuació que el pa triar cat as sig na va a

les do nes, és fre qüent avui dia sen tir, en

un to àdhuc d’afalac, que una nena “juga

com un noi”, cosa que, al cap da vall, ve a
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dir que el seu joc és tan bo que me reix

pas sar a la “di vi sió” se güent, la dels nois.

Tot ple gat re for ça la idea que l’únic cu rrí -

cu lum le gí tim d’Educació Fí si ca és el que

s’acosta a la cul tu ra lú di ca mas cu li na i

que ha de ser aques ta la que pre do mi ni a

l’escola mix ta. Jan Wright (1996) de nun -

cia el risc de res pon dre a aques ta vi sió

amb una Edu ca ció Fí si ca com pen satò ria

d’unes su po sa des carè ncies que te nen les

ne nes. Per tot ple gat, al gu nes au to res han 

re cla mat, igual que s’ha fet en al tres

àrees, es pais di fe ren ciats per a noies en

Edu ca ció Fí si ca (Fas ting, 1992).

No en te nim prou amb què hi hagi ne nes,

Ma ri sa en aquest cas, que acon se guei xin

èxit i re co nei xe ment, sinó que ha de bus -

car-se i po ten ciar-se que ca das cú par ti ci pi 

des de les se ves ca rac te rís ti ques i que tin -

gui la pos si bi li tat de de sen vo lu par-les en

un am bient que li doni op cions múl ti ples

per créi xer. Tor nant a les di fe rents res pos -

tes de la Sara i la Ma ri sa, de l’escena des -

cri ta, po dem di fe ren ciar fac tors tècnics i

con duc tuals. La Ma ri sa res po nia mi llor

per què apli ca va una tècni ca més de pu ra -

da, però la seva apli ca ció, a més a més

d’un ni vell d’habilitat mo to ra, re que ria un

grau de con fian ça en les pròpies pos si bi li -

tats d’èxit i d’iniciativa que no mos tra va la 

Sara. Els dos as pec tes són con tin guts que

hem d’abordar a les nos tres clas ses.

En mo tri ci tat, s’evidencien no so la ment

els di fe rents ni vells d’habilitat o do mi ni

mo triu sinó tam bé les di fe rents res pos tes

emo cio nals que em bol ca llen tota ac ció

cor po ral. Hem de pro cu rar que les pro pos -

tes res pec tin tant els rit mes o pos si bi li tats

d’aprenentatge de l’alumnat (tot i que no

hi ha dos cos sos iguals, fem clas ses que

plan te gen exer ci cis i rit mes únics) com els 

con di cio nants emo cio nals que en vol ten

qual se vol si tua ció i que po den des di bui xar 

les se ves pos si bi li tats mo trius.

El gène re po ten cia res pos tes di fe ren cials

pel que fa a les se ves pos si bi li tats ini cials

d’intervenir i di fe rents ac ti tuds a l’hora de

per se ve rar en la mi llo ra de les di fe rents ca -

pa ci tats que re cla ma el joc. En aquest

exem ple, els nois, per re gla ge ne ral més

se gurs de les se ves pos si bi li tats d’inter -

venir i amb una cer ta sen sa ció de te nir més 

“dret” a ocu par l’espai de joc, no sal ven les

noies, en ca ra que sí que són sal vats per

aques tes. Els nens hau rien de com pren -

dre que l’espai de joc no és pri va tiu seu i

que una part del joc con sis teix a per me tre

que d’al tres hi par ti ci pin en igual tat de

con di cions. D’altra ban da, cal dria in ten tar 

que les ne nes rei vin di ques sin el seu dret a

do nar res pos tes per so nals al joc i que in -

cre men tes sin la seva ocu pa ció de l’espai i

la pos ses sió dels ob jec tes. Vo lem aju dar a 

fer que les ne nes no con si de rin la sub mis -

sió i la ces sió del pro ta go nis me com un

dels trets que ca rac te rit zen la iden ti tat fe -

me ni na. Pre ci sa ment, quan no s’intervé

es re for ça el que ens co men ta Car men

Gar cía Col me na res (1995, pàg. 242):

Els nois per ce ben en edat molt pri -

me ren ca que la com pe ti ti vi tat, el fet

de guan yar i de ser pri mer és un va lor

so cial de pri mer or dre i que la fa mí -

lia, l’escola i l’entorn ho fo men ten

tant im plí ci ta ment com ex plí ci ta -

ment. Les noies veu ran com els pre -

sen ten uns va lors fe me nins en cla ra

con tra dic ció amb l’agressivitat, però

si vo len triom far en la vida pro fes sio -

nal n’hauran d’utilitzar una bona

dosi. Com pren dran molt aviat que el

que és mas cu lí és mi llor con si de rat

en la vida so cial, i que la sen si bi li tat,

la coo pe ra ció, la preo cu pa ció pels al -

tres són va lors “d’estar per casa”.

D’altra ban da, és in te res sant que

l’alumnat co ne gui i mi llo ri les ha bi li tats

im pli ca des en un joc com el des crit, per -

què pu guin sen tir el plaer de créi xer, de

mi llo rar i con tro lar la seva for ma de fer.

Per fer-ho és in dis pen sa ble crear am -

bients i ha bi li tar es tratè gies que per me tin

una pràcti ca des pe na lit za da, sen se pres -

sions, en què es pu gui re pe tir una ve ga da i 

una al tra, i ob te nir da des so bre la teva ac -

tua ció, però que no te’n fa cin re trets.

Enca ra que aquí no po dem apro fun dir en

el tema, se ria in te res sant re fle xio nar so bre 

l’efecte que té la so vin te ja da fór mu la del

“par ti det” en Edu ca ció Fí si ca, que acos tu -

ma a ofe rir-se com una con tra par ti da a

l’atenció re que ri da a l’alumnat en al tres

mo ments de la ses sió. Enca ra que

s’acostuma a jus ti fi car com un mo ment

per apli car el que s’ha après an te rior ment, 

la si tua ció com ple xa i on es bus ca l’efi -

càcia im me dia ta del re sul tat, no per met

de po sar en pràcti ca el que se sap o no

tots po den fer-ho en la ma tei xa me su ra.

No elu dim la presè ncia de si tua cions en

les quals hi hagi una ma jor pres sió, més

pròxi mes a la com pe ti ció i a d’altres for -

mes d’exigència de ren di ment. Com par -

tim amb Mar ce li no Vaca (1999) la idea

que l’Educació Fí si ca ha d’oferir a

l’alumnat opor tu ni tats per viu re el seu cos

de di fe rents ma ne res. En aquest sen tit, els 

jocs mo bi lit zen molts as pec tes emo cio -

nals que pro vo quen una vivè ncia del cos

molt di fe rent a la que tin dríem ba llant, co -

rrent, apre nent una ha bi li tat, etc.

L’enfrontament, l’actuació sota pres sió,

l’emoció d’ésser per se guit (de ser ob jec te

de de sig), la con ten ció i el con trol de les

pul sions afec ti ves, del ner vio sis me o de

l’egocentrisme, per do nar una res pos ta

es caient, són as pec tes que sos te nen al gu -

nes ca pa ci tats que se’ns de ma nen en la

nos tra vida quo ti dia na i que en al guns ca -

sos no es veuen prou re for ça des per la

nos tra cul tu ra per al gène re fe me ní. Tan -

ma teix, la presè ncia que han de te nir a les 

clas ses d’Educació Fí si ca és per fer gua -

nyar en com petè ncia els nens i ne nes, no

per què al guns ini ciïn una es pi ral de des -

cens en la qual la fal ta d’habilitat o

d’atractiu per l’activitat o la man ca de

con fian ça en ells ma tei xos o la pro tec ció

de la iden ti tat da vant de les bur les dels

iguals, els por tin a una pro gres si va pas si -

vi tat. En Edu ca ció Fí si ca s’ha es tu diat que 

la fal ta de re for ços dels do cents, la pres sió 

dels com panys i la in ter pre ta ció ne ga ti va

de de ter mi na des ex pe rièn cies, me nen al -

gu nes per so nes a de cla rar-se “in com pe -

tents mo trius” (Ruiz, 1995). Da vant el

con ven ci ment que la cosa cor po ral “no els 

va bé” re nun cien a mi llo rar, per què es

pen sen que és una em pre sa de molt de

risc i d’èxit im pro ba ble.

Enca ra que a molts ens pas sa de sa per ce -

but, o pre ci sa ment per això, els do cents

par ti ci pem en la de si gual tat d’oportuni -

tats en tre nens i ne nes alum nes. Di ver sos

es tu dis (Su bi rats, 1985 i 1991; Fer nán -

dez Engui ta, 1990; Nero et al., 1999)

con clouen que els nois re ben més aten ció, 

se’ls pro por cio na més quan ti tat d’interac -

cions ver bals; te nen més opor tu ni tats per

a la par ti ci pa ció ver bal vo lunt ària: ex po -
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sen les se ves opi nions i in ter ve nen en

l’espai col·lec tiu de la clas se; i són més

mo ti vats cap a la pre sa de de ci sions de

for ma autò no ma i a de mos trar con duc tes

in de pen dents en re la ció a l’entorn i a les

per so nes amb qui in te rac tuen. Tam bé hi

ha una in cidè ncia no ta ble de l’estatus

con ce dit a cada gène re en un grup, cosa

que es tra dueix en una ma jor pres sió dels

nois cap a l’actuació d’una noia: més re -

trets, bur les, in to lerà ncia, atri bu ció

d’aspectes com la fra gi li tat, la poca des -

tre sa... que fun cio nen com a es te reo tips

que no es co rres po nen amb el ni vell de

des tre sa real dels nens i ne nes de Primà -

ria però que aju den a fer que, a la llar ga,

una part de les ne nes ce dei xin da vant el

des gast de llui tar con tra aques ta imat ge

de fi ni da an ti ci pa da ment.

Una es ce na per a l’esperança:

l’escola que trans for ma la cul tu ra

lú di ca

Pri mer de Primà ria. 25 ne nes i nens

apre nen amb la seva mes tra d’Educa -

ció Fí si ca els seus pri mers jocs i pro -

gres sions per sal tar a cor da. Han es tat 

prac ti cant per trios i bus cant l’altura

que li ana va bé a ca das cú per sal tar i

ara la mes tra els pro po sa que un in -

ten ti de sal tar la cor da sen se to car-la

men tre els al tres dos la ba lan ce gen.

La mes tra in sis teix que no afe rrin fort

la cor da per què si en so pe guen la dei -

xin anar, que la mo guin a poc a poc i

que no l’aixequin.

El rep te és gran per a tots i ben se gur

que és això el que els té tan in te res -

sats per l’activitat. Re pe tei xen una

ve ga da i una al tra, in ten tant d’ajus -

tar el seu salt al mo vi ment de la cor -

da. La mes tra pas sa pels di fe rents

trios pre gun tant-los quan sal ten per

no to car la cor da.

Des prés d’una es to na de pràcti ca, la

mes tra els reu neix a tots i els as seu en

un ex trem de la sala. Els pre gun ta com 

s’ho fan per sal tar sen se to car la cor da. 

Des prés de sor tir dos trios a mos trar

com ho fan, con clouen que el mo ment

per sal tar és quan la cor da està a la

mei tat del re co rre gut (el seu punt més

baix) i que cal su pe rar-la pel mig.

La ses sió aca ba. Des prés d’haver

prac ti cat no va ment en trios, la mes -

tra els reu neix per en sen yar-los la

can çó “Si la bar que ta es tom ba...” I

ju gar en tre tots. Aquí els po dem veu -

re sal tant di ver tits, amb més o menys 

di fi cul teu, tots junts.

Unes ho res més tard, al ma teix

gimnàs, veiem el fi nal d’una ses sió

amb un grup de 6è. Estan tots junts,

sal tant l’un da rre re l’altre, sen se per -

dre el pas. L’ambient de gau di és si -

mi lar al que vèiem a Pri mer. Els més

hàbils sal ten alt, aga fant-se els peus, 

els menys hàbils as se gu ren el salt,

però en tren per fec ta ment en el mo -

ment ade quat per no per dre el pas.

Des prés de 168 salts se guits, la

mes tra els pro po sa com a úl ti ma ac -

ti vi tat de la ses sió sal tar fent al gu na

cosa ori gi nal, “ja no im por ta el nom -

bre de salts que feu se guits”, els

diu. Co men ça la roda: salts alts,

salts de dos amb dos, girs, con tor -

sions, gests amb mans i cara... La

ses sió aca ba amb les quei xes de

l’alumnat que vol con ti nuar sal tant.

Du rant les set ma nes se güents, men -

tre du ren els dies sen se plu ja, els

veu rem als es bar jos sal tant a cor da.

La cul tu ra lú di ca no és neu tra, es trans -

met as so cia da a un gène re i va pro duint

una se pa ra ció en les pràcti ques de jocs de 

nens i ne nes. Això su po sa una li mi ta ció en 

el de sen vo lu pa ment mo tor de tots dos,

se’ls tan quen ca mins al po ten cial d’acció

amb els seus cos sos. De to tes les pos si bi -

li tats d’acció que té un nen o una nena, les 

pràcti ques que es re co nei xen cul tu ral -

ment com a més apro pia des per a cada

gène re con di cio nen i re duei xen aques ta

mo tri ci tat, con fir mant-se els es te reo tips

que tots co nei xem (els nens des coor di nats 

i sen se rit me, les ne nes amb poc gust pels

es ports de llui ta, etc.).

Però l’escola, mal grat la pres sió de la cul -

tu ra que re pro duei xen les fa mí lies, els

mit jans de co mu ni ca ció i no po ques au -

les, té un mar ge per trans for mar els es te -

reo tips. L’escola so cia lit za la cul tu ra, però 

tam bé pot, en re plan te jar-la, aju dar a

can viar-la. Des de l’Educació Fí si ca s’ha

de trans me tre la tra di ció lú di ca, ja que

aques ta su po sa tot un lle gat cor po ral que

ens aju da a in se rir-nos en el món i a com -

pren dre’l. Però la seva fun ció tam bé és la

trans for ma ció. Pre ci sa ment per te nir un

con tac te es tret amb la so cie tat que els va

en gen drar, els jocs con te nen, per re gla ge -

ne ral, im por tants biai xos se xis tes. Alguns

pen sa ran que molts dels pro ble mes que

es de tec ten pro ve nen de la ma tei xa se lec -

ció dels jocs que po drien evi tar-se elu -

dint-los. No sal tres, tan ma teix, de fen sem

que l’escola ha d’acollir les ma ni fes ta -

cions ha bi tuals de la mo tri ci tat per trans -

for mar-les, en ca ra que això exi gei xi un

pro cés de re cons truc ció pre vi que sa bem

di fí cil per què la cul tu ra po pu lar és refrac -

tària a dei xar-se do mes ti car i tan car en les 

es truc tu res es co lars ha bi tuals.

Aques ta úl ti ma es ce na pro vé d’aules en

les quals el gène re con ti nua sent un fac tor

que con di cio na les pos si bi li tats de de sen -

vo lu pa ment dels es co lars, però que han

acon se guit de di fu mi nar una mica les

 barreres que se pa ren el que és mas cu lí

d’allò que és fe me ní. I en fer-ho, acon se -

guei xen cada ve ga da més so vint mo ments 

en els quals l’activitat mo triu és una ex pe -

rièn cia com par ti da que reu neix per so nes de

di ver ses ca pa ci tats i in te res sos. Les pràc -

tiques cor po rals do mi nants, les imat ges i

re fe rents que te nen els nos tres nens i ne -

nes re for cen la se gre ga ció. Mal grat tot,

l’escola pot ser un dels pocs llocs on, mit -

jan çant pràcti ques gra ti fi cants, nens i ne -

nes po den viu re la ri que sa de ju gar amb

per so nes di fe rents.
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La casa dels ossos

La casa Bat lló, pro jec ta da per Anto ni

Gau dí quan te nia ja 52 anys i cons truï da

en tre 1904 i 1906, és per a molts la seva

obra mes tra. Cal pre ci sar que Gau dí no va

efec tuar l’edifici par tint de zero, sinó que,

en rea li tat, va re for mar una casa de 1877

a de man da del pro pie ta ri d’aquesta, el fa -

bri cant tèxtil Jo sep Bat lló i Ca sa no vas.

L’arquitecte va preo cu par-se de re for mar

la to ta li tat de l’immoble: en va pu jar els

dos pi sos de les gol fes, va dis sen yar els in -

te riors, per als quals fins i tot va crear el

mo bi lia ri, i molt es pe cial ment va de di car

tota la seva ins pi ra ció a l’ornamentació de 

la fa ça na. En aques ta hem de des ta car les 

co lum nes i les ga le ries, fe tes amb pe dra

de Mont juïc, els bal cons de fe rro for jat i el

re ves ti ment de tren ca dís (ma te rials tren -

cats en pe tits frag ments) de vi dre i cerà -

mi ca, obra del seu col·la bo ra dor Jo sep M.

Ju jol. Una co ber ta en for ma de drac amb

es ca tes, sen se cap ni cua, que sem bla ob -

ser var el ca rrer des de l’altura, co ro na

aques ta fa ça na po li cro ma da. S’ha dit que

és la joia del Mo der nis me i que te nia el

ma teix as pec te que cau sa ria una pe dra

caient dins l’estanc de ne nú fars i nim fes

de l’impressionista Mo net. Sal va dor Dalí,

es cri via el 1933: “Gau dí ha cons truït una 

casa […] feta en les tran quil·les ai gües

d’un llac […] una autè nti ca es cul tu ra

dels re fle xos dels nú vols cre pus cu lars en

l’aigua i que és pos si ble gràcies a un im -

mens i des ga ve llat mo saic mul ti co lor i

re ful gent, unes iri sa cions pun ti llis tes de

les quals emer gei xen for mes d’aigua es -

cam pa da, for mes d’aigua mi ra lle jant,

for mes d’aigua arris sa da pel vent, for mes 

d’aigua cons truï des en una suc ces sió

asimè tri ca i dinà mi ca, ins tant ània de re -

fle xos tren cats, sin co pats, en lla çats, fo -

sos per ne nú fars i nim fes “‘na tu ra lis tes-

es ti lit zats…’”.

Jo sep M. Ca ran dell ex pli ca que la casa

Bat lló re cor da la casa de la brui xa del con -

te de Hänsel i Gre tel. Aques ta casa atrac -

ti va pels seus co lors i re fle xos feta de lla -

mi na du res, era un pa rany per ca çar nens,

que la brui xa tot se guit es men ja va. A la

fa ça na es po dien veu re les res tes de les

víc ti mes. En  la casa Bat lló, aques tes res -

tes se rien els os sos que aguan ten les ga le -

ries i els os sos del cra ni i cara que sem -

blen es tar pre sents en els bal cons. 

L’aspecte de la fa ça na del casa Bat lló, va

ali men tar la iro nia dels con tem po ra nis que

li van ator gar di fe rents noms re la cio nats

amb els ele ments cons ti tuents: “casa dels

os sos”, “casa dels ba dalls”, “casa

dels morts” i “casa dels an ti fa ços”.  

És evi dent que les for mes de les co lum -

nes de les ga le ries, co rres po nen a seg -

ments de l’esquelet humà que Gau dí co -

nei xia molt bé; en el ta ller de la Sa gra da

Fa mí lia si tro ba ven va ris es que lets com -

plerts (fig.1). D’ací el po pu lar nom de
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casa dels “os sos”. Es di fí cil de ter mi nar

quins són els os sos que han es tat re pre -

sen tats, per què no obli dem que es tem

da vant d’unes obres es cult òri ques ins pi -

ra des en ele ments es quelè tics. Mal grat

això, ens atre vim a in si nuar, hi potè ti ca -

ment, que les parts su pe riors de les

 columnes co rres po nen a dià fi sis fe -

morals, for ma cions llar gues i arro do ni des 

(fig. 2-1) i les in fe riors a dià fi sis ti bials,

menys ro do nes i amb una dis cre ta cres ta

an te rior (fig.2-2). Els su ports in fe riors de 

les co lum nes te nen exac ta ment la for ma

mag ni fi ca da de la se go na fa lan ge del pri -

mer dit del peu (fig.3-3), men tre que els

ele ments in ter mit jos i su pe rior d’algunes

co lum nes sem blen co rres pon dre a cos -

sos ver te brals (fig.3-4). Pos si ble ment si -

guin fèmur i tí bia els os sos re pre sen tats,

per què són seg ments es quelè tics co rre la -

tius i cons ti tuei xen part fo na men tal de

les ex tre mi tats in fe riors, al ser les ve ri ta -

bles co lum nes que su por ten el pes del

cos. Les su per fí cies ar ti cu lars dels di fe -

rents ele ments, on re si deix la mo bi li tat

en tre ells, han es tat abo li des. Això fa que

els ex trems os sis es ti guin fu sio nats, tro -

bant-se les ar ti cu la cions an qui lo sa des

(qui rúr gi ca ment ar tro de sa des). Se gons

s’explica Gau di, va di ri gir les obres de la

casa Bat lló “des del ca rrer”, per què no

exis tien plànols i úni ca ment es guia ven

per un di buix i una ma que ta mo de la da

amb les mans. Amb el ma te rial ossi que

aca bem de des criu re, hem in ten tat

cons truir una co lum na que imi ti les que

Gau dí va dis sen yar per a les ga le ries de

la casa Bat lló. El lec tor ju di carà el re sul -

tat del nos tre ex pe ri ment (fig. 4).  

La imat ge de les ga le ries del pis prin ci pal,

de for ma oval i allar ga da, re cor da sen se

di fi cul tats l’aspecte d’una boca en ac ti tud

de ba da llar (casa dels ba dalls) (fig. 5). 

Els bal cons de fe rro for jat són una per fec -

ta màsca ra òssia, for ma da per l’os fron tal

del cra ni (fig. 6-1) i pels os sos zi gomà tics,

ma xi lars su pe rior, na sals i un guis  (fig. 6-2, 

3, 4, 5), que de li mi ten les ca vi tats or bità -

ries i na sal (casa dels morts). Tam bé si mu -

len un an ti faç dels que es por ten per car na -

val (casa dels an ti fa ços) (fig. 7).

L’esmentat Jo sep M. Ca ran dell ens pro -

por cio na una in for ma ció que vo lem trans -

criu re li te ral ment, re fe ri da a les es co pi do -

res (pe tit re ci pient, anys en re ra pre sent en 

la ma jo ria d’habitatges, que ser via per es -

co pir en ell. Afor tu na da ment, la hi gie ne

ha aca bat amb aquest cos tum ales ho res

tan arre lat): “Però la nota més contradic -

tòria i al ho ra harm òni ca la po sa ven les

es co pi do res re par ti des per l’habitatge,

que re pre sen ta ven, se gons dis seny del

ma teix Gau dí, uns lla vis oberts, de ma -

ne ra que l’esport mas cu lí, tan pro pi

d’aquell temps, d’encertar el re ci pient

amb una bona es co pi na da, es con ver tia

en un boca a boca avant la let tre d’allò

més re pug nant.”

Gau di era així: ex tra va gant, ori gi nal, va -

lent, mi so gin, mal edu cat i ge nial.
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Un cal·li gra ma i un tan go
per a “l’hom e llagos ta” 

Enguany es com me mo ra el Cen te na ri del

nai xe ment del ju ga dor més ad mi rat i més 

em blemà tic del Fut bol Club Bar ce lo na:

en Jo sep Sa mi tier i Vi lal ta. Sens dub te ha 

es tat el fut bo lis ta blau gra na més es ti mat

de tots els temps, ja que en ca ra que en

un mo ment de la seva ca rre ra pro fes sio -

nal va dei xar el Bar ça i va fit xar pel Real

Ma drid (!!!) va ser per do nat pels afec cio -

nats i va tor nar al Club des prés de la

Guer ra Ci vil com a en tre na dor. 

Sa mi tier ha via nas cut a la ba rria da de les

Corts de Bar ce lo na, el dia 2 de fe brer de

1902. Es diu que des de pe tit feia me ra -

ve lles amb pi lo tes de drap. Des prés d’una

es ta da en l’Internacional, entrà en el

 Barcelona als 17 anys. Va de bu tar en

el pri mer equip el 31 de maig de 1919.

Sa mi tier (SAMI) era un go le ja dor nat,

d’ex traordinària tècni ca (El màgic del

baló), de gran ra pi de sa i d’una fantàsti ca

ca pa ci tat de salt (L’home lla gos ta). El seu 

lloc pre fe rit en l’equip era el de da van ter

cen tre, tot i que du rant al gu nes tem po ra -

des va ju gar com mig ala (d’acord amb

l’antiga no men cla tu ra fut bo lís ti ca). En els

tret ze anys que va es tar en el Bar ça, va ju -

gar 458 par tits i va mar car 319 gols; du -

rant aquest temps es van guan yar

10 Cam pio nats de Ca ta lun ya, 5 Co pes

d’Es panya i la pri me ra Lli ga es pan yo la.

Tam bé en aquests anys el camp del ca rrer 

de la Indús tria va que dar pe tit i això va

obli gar al Club a cons truir el camp de les

Corts.
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La tem po ra da 1932-1933 va fit xar pel

Real Ma drid com a ju ga dor i més tard

com a Se cre ta ri Tècnic, pro vo cant un dis -

gust ine na rra ble en tre els par ti da ris del

Fut bol Club Bar ce lo na. Des prés de la

Gue rra Ci vil va tor nar al “seu club” com a 

en tre na dor la tem po ra da 1944-1945, i

va se guir fins a la tem po ra da 1946-

1947. Va len tí Cas tanys va po pu la rit zar,

en la re vis ta EL ONCE, el Sa mi tier en tre -

na dor i el va ano me nar Don Entre na dor

(les cir cumstàncies po lí ti ques obli ga ven

a pu bli car la re vis ta en cas tellà). Era un

per so nat ge amb abric, bu fan da, ca pell i

sem pre amb un ci gar havà de grans pro -

por cions a la boca. En aca bar l’etapa

d’entrenador, va pas sar a exer cir el

càrrec de Se cre ta ri Tècnic i va ser de ci si -

va la seva ges tió en el fit xat ge del tam bé

em blemà tic La dis lao Ku ba la. Va mo rir a

Bar ce lo na l’any 1972.

Sa mi tier era un home d’abassegadora

hu ma ni tat, ex tra ver tit, ale gre i simp àtic 

que te nia i feia amics amb fa ci li tat. Es

re la cio na va amb ar tis tes –Car los Gar -

del i Mau ri ce Che va lier, en tre molts

d’altres– i in tel·lec tuals. Du rant la seva

es ta da a Ma drid, acu dia a una ter tú lia

del cafè Ba vie ra que fre qüen ta ven el

Dr. Gre go rio Ma ra ñón, l’escriptor José

Ma ría de Cos sio i el to re ro Juan Bel -

mon te. Anecd òti ca ment, cal as sen ya lar 

que en SAMI va viu re molts anys a

l’Hotel Orient de Bar ce lo na, on te nia

ha bi ta ció vi ta lí cia gràcies a la seva

amis tat amb la fa mí lia Gas par. Cas -

tanys afir ma va en el seu lli bre “La

memò ria es di ver teix”, que ad mi ra va la

con ver sa de Sa mi tier per què, “Les se -

ves de fi ni cions són per fec tes. Llecs i

pro fans que den col pits per la seva pa -

rau la. Té tan ta per so na li tat que fins el

lèxic que usa és per so na lís sim”.

Sa mi tier va ser pro ta go nis ta d’una abun -

dan tís si ma pro duc ció li terà ria en for ma

d’assaigs crí tics, ma te rial pe rio dís tic,

hu mor en to tes les se ves ver sions i fins i

tot poe sia. Vull fer re ferè ncia a un cal·li -

gra ma –com po si ció poè ti ca so bre un

tema, rea lit za da mit jan çant l’escriptura

i/o la ti po gra fia– ori gi nal de Car les Sin -

dreu (Bar ce lo na 1900 – La Ga rri ga

1974), pu bli cat a L’Esport Ca talà del

17 de fe brer de 1927. Car me Are nas

ens ex pli ca que Sin dreu va en trar a la li -

te ra tu ra com a pe rio dis ta es por tiu i co -

men ta ris ta de tennis en La Pu bli ci tat i

en l’Esport Ca talà. Va ser es crip tor i au -

tor de lli bres de cos tums ciu ta dans i de

poe sia. Era un bon con ver sa dor, un bon

ca talà i un bon amic de molts ar tis tes, li -

te rats, pe rio dis tes, es por tis tes i so cis de

di fe rents en ti tats. Espor tis ta con ven çut,

era ju ga dor de tennis en ca ra que con fes -

sa va que eren mi llors els seus ger mans.

Amb el pseudò nim Fi va ller, va sig nar

vint-i-set cal·li gra mes ten nís tics en

l’esmentat pe riò dic, de di cats a 24 ju ga -

dors i a 3 ju ga do res, els quals cons ti -

tuei xen una ve ri ta ble ga le ria dels prin ci -

pals ten nis tes ca ta lans i es tran gers del

mo ment. La po pu la ri tat de Sa mi tier, i

pos si ble ment la seva amis tat amb Sin -

dreu, va mo ti var que aquest li con sa grés 

un cal·li gra ma. El cal·li gra ma fut bo lís -

tic des ti nat a l’home lla gos ta s’ano -

menava SAMITIER, i és un dels més

com pli cats per què l’autor va vo ler sin te - Fu gin cap a Ma drid, per Opis so

“L’home lla gos ta“, per Sal va dor Mes tres

"Don Entre na dor"



tit zar en ell to tes les qua li tats es por ti ves

i per so nals que pos se ïa el màgic del

baló. 

He as sen ya lat que Sa mi tier era amic de

l’argentí Car los Gar del (To lo sa de Len gua -

doc, Fran ça, 1887–Me de llín, Colòm bia,

1935), el més po pu lar i co ne gut can tant

de tan gos de tots el temps, des que

aquest va efec tuar una gira per Eu ro pa

l’any 1923. Gar del va as sis tir a la fi nal de

la Copa d’Espanya de 1928, en tre La

Real So cie dad de San Se bas tian i el Fut -

bol Club Bar ce lo na, ce le bra da a San tan -

der. El par tit, que va fi na lit zar amb em pat

a un gol, va ser vio len tís sim amb nom -

bro ses ju ga des an ties por ti ves (ve geu

Apunts núm. 57 de 1999), re sul tant le -

sio nats els blau gra nes Plat ko, Cas ti llo,

Pe re ra i Sa mi tier. Des prés del par tit,

Gar del va ani mar la vet lla da i va pro jec-

tar una gira del Bar ça per Argen ti na i

Uru guai, on s’enfrontaria amb el Ri ver

Pla te, el Boca Ju niors i di fe rents se lec -

cions. En aca bar la gira, que va te nir uns

re sul tats es por tius molt do lents, Car los

Gar del va de di car al seu amic el tan go

¡SAMI!..., amb lle tra de Lito Mas i mú si -

ca de Ni co lás Ve ro na.

Aquests dos ho me nat ges, tan di fe rents

i poc co rrents, que en vida va re bre en

Jo sep Sa mi tier, són dues mos tres de

l’estimació que aquest lle gen da ri es -

por tis ta ca talà va sa ber guan yar-se tant 

en el seu país, Ca ta lun ya, com en les

te rres tan llun ya nes de l’Amèrica Lla ti -

na. Pen so que se ria un èxit que, apro fi -

tant la com me mo ra ció del Cen te na ri,

s’edités un disc amb el tan go i al gu nes

imat ges fut bo lís ti ques de “l’home lla -

gos ta”.

Haig d’agrair la col·la bo ra ció de la Sra.

Car me Are nas, con sul to ra de la UOC i

del Sr. Jau me Llau ra dó, Pre si dent del

“Fo rum Sa mi tier”. Sen se el seu ajut no

hau ria es tat pos si ble re dac tar aquest

ar ti cle.
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CAL·LIGRAMA FUTBOLÍSTIC

SAMITIER

Esquit lla des pels mons si de rals;

Salts, Si nuo si tat, Salt

Far en lluer na dor

La ge nial tam bo re lla en el lí mit del in fi nit

Ner vi ??? Escal for de vint mil es guards

 roents

Llum, Alqui mia, Mag ne tis me

Re ga les sia car dia ca

Fi li gra na de Pe ne lop, cada peu un

 per cu tor que brunz

Per Fi va ller 

CALIGRAMA FUTBOLÍSTICO

SAMITIER

Des li za mien tos por los mun dos si de ra les

Sal tos, Si nuo si dad, Sal to

Faro des lum bra dos

La ge ni ral vol te re ta en el lí mi te del in fi ni to

Ner vio ??? Ca lor de vein te mil mi ra das

 can den tes

Luz, Alqui mia, Mag ne tis mo

Re ga liz  car dia ca

Fi li gra na de Pe né lo pe, cada pie un

per cu tor que zum ba

Por Fi va ller 

Car los Gar del
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¡SAMI!... (TANGO)

I

De las pla yas ar gen ti nas, don de el tan go es ilu sión,

tú me re ces, bra vo Sami, que te brin den la can ción,

tú me re ces que las no tas de un tan gui to de arra bal,

llo ren pe nas, por tu au sen cia, que qui zá nos cau se mal.

Cuan do el tan go, re zon gan do, nos mur mu re: “Sa mi tier”

¡ca ba lle ro que has de ja do mil re cuer dos por do quier!

brin da re mos nues tro aplau so por el “mago del ba lón”

que vi vir ho ras, nos hizo, de en tu sias mo y de emo ción.

II

¡Sami!...

ca pi tán del Bar ce lo na...

con tu jue go, que emo cio na, 

nos has he cho es tre me cer...

¡Sami!...

por ta dor de la no ble za

de tu tie rra de gran de za...

¡ca ba lle ro Sa mi tier!

I

Cuan do lle gues a tus la res, a tu tie rra ¡la in mor tal!

y, en los cam pos de la añe ja, de la fiel ciu dad con dal,

tu si lue ta se des li ce so bre el cés ped ten ta dor...

y re tum ben los es pa cios, ante el gri to alen ta dor...

no te ol vi des ¡bra vo Sami! ¡va le ro so ca pi tán!...

que los bue nos ar gen ti nos te re cuer dan con afán

pues de jas te en el Pla ta sim pa tías por do quier,

¡ca pi tán del Bar ce lo na!... ¡ca ba lle ro Sa mi tier!

II (bis)

                      ¡SAMI!..   (TANGO) (tra duc ció li te ral).

I

De les plat ges ar gen ti nes, on el tan go és il·lu sió,

tu me rei xes, brau Sami, que et brin dem la can çó,

tu me rei xes que les no tes d’un “tan gui to” de ra val,

plo rin pe nes, per la teva absència, que pot ser ens cau si mal,

Quan el tan go, ron di nant, ens mur mu ri: “Sa mi tier”

¡ca va ller que has dei xat mil re cords per tot arreu!

brin da rem el nos tre aplau di ment per el “màgic del baló”,

que ens va fer viu re ho res, d’entusiasme i d’emoció.

II

¡ Sami!...

ca pità del Bar ce lo na...

amb el teu joc, que emo cio na,

ens has fet es ga rri far...

¡Sami!...

por ta dor de la no ble sa

de la teva te rra de gran de sa...

¡ca va ller Sa mi tier!

I

Quan arri bis a la teva llar, a la teva te rra ¡la im mor tal!

i, en els camps de la rància, de la fi del ciu tat com tal,

la teva si lue ta llis qui so bre la ges pa temp ta do ra...

i re trun yin  els es pais, en front el crit en co rat ja dorr...

no t’oblidis ¡brau Sami! ¡ co rat jós ca pità!

que els bons ar gen tins et re cor den amb afany

doncs vas dei xar en el Pla ta sim pa ties per tot arreu,

¡ca pità del Bar ce lo na! ...¡ca va ller Sa mi tier!

II (bis)  


