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Nova etapa

Amb aquest pri mer nú me ro de l’any 2003, la re vis ta Apunts. Edu ca ció Fí si ca i Esports ini cia una nova eta pa.

Aques ta es de fi neix per uns can vis que vo len in ci dir en la qua li tat dels con tin guts i en la mi llo ra del ser vei a

l’u ni vers de les cièn cies i les pro fes sions lli ga des a l’activitat física i l’esport.

Pel que fa a l’or ga ni gra ma de la re vis ta,  es pre sen ta un nou Con sell Edi to rial en el que es tan re pre sen ta des qua tre 

ins ti tu cions sig ni fi ca ti ves de la docè ncia, la re cer ca i les apli ca cions tec nolò gi ques a l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port a

Ca ta lun ya. Agraei xo per so nal ment a Jo sep M. Pa du llés Riu, Andreu Camps Po vill, Gui ller mo Pé rez Re cio i Ra mon 

Ba lius Ma tas la seva im pli ca ció en l’es forç renovat per a la continuïtat de la revista Apunts.

Una de les pri me res de ci sions del Con sell Edi to rial ha es tat re con èi xer el tre ball de Ra mon Ba lius Juli fent-lo

res pon sa ble de l’àrea d’Art i Esport, do nant a aques ta àrea un trac te equi va lent a d’al tres sec cions de la re vis ta. De 

la ma tei xa ma ne ra, s’ha vol gut re con èi xer tam bé el pa per cen tral de Mont se rrat Igle sias Dal mau en la con fec ció i la 

bona mar xa de la nos tra pu bli ca ció fent que la Se cre ta ria de Redacció figuri de manera destacada.

En se gon lloc i en base a les pro pos tes dels mem bres d’a quell Con sell, s’ha for mat un nou Con sell Asses sor. La

seva com po si ció ha es tat ober ta als pro fes sio nals de les qua tre ins ti tu cions re pre sen ta des i se n’ha con vi dat a

al tres en base als seus mèrits i als di ver sos àmbits que re pre sen ten. Amb aques ta am plia ció es pre tén, en tre al tres 

co ses, que la se lec ció dels ar ti cles es faci en base a l’in for me im par cial de tres as ses sors i te nint en comp te

prin ci pal ment la qualitat dels originals presentats.

Pel que fa a l’es truc tu ra de la re vis ta aques ta se guirà amb la seva do ble ofer ta: nú me ros amb di fe rents sec cions

o apar tats temà tics, i nú me ros mo nogr àfics. Pel que fa als apar tats temà tics i tal com es pot cons ta tar en les

nor mes per a la pre sen ta ció d’o ri gi nals, s’ob ser va ran al guns can vis: El pri mer és que hem do nat un ma teix

trac ta ment a tots els apar tats a fi que el carà cter mul ti dis ci pli nar i cul tu ral ment obert de la nos tra pu bli ca ció

que di ní ti da ment di men sio nat. El se gon és que hem mo di fi cat lleu ge ra ment la de fi ni ció dels àmbits temà tics per

tal d’as sen ya lar que te nim un in terès en ser vir es pe cial ment als di fe rents àmbits pro fes sio nals de l’ac ti vi tat

fí si ca i l’es port. En aquest sen tit, hem se pa rat Entre na ment Espor tiu de Pre pa ra ció Fí si ca, do nant una

presè ncia ní ti da a aques ta se go na ac ti vi tat pro fes sio nal tra di cio nal dels lli cen ciats en cièn cies de l’ac ti vi tat

fí si ca i l’es port. Cal dir, en tot cas, que la de fi ni ció d’a ques tes sec cions és ober ta i que el nos tre in terès és

anar-les ajus tant a les exigè ncies i els cri te ris més ade quats de clas si fi ca ció. De mo ment, i pel que fa a aquest

nú me ro i al següent, donarem prioritat a la publicació del màxim de treballs ja acceptats anteriorment agrupats

en apartats genèrics i provisionals.
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Dins de la es truc tu ra temà ti ca que pro po sem vo lem des ta car es pe cial ment el Fòrum J. M. Ca gi gal, el qual, amb el

tí tol “Esport, Cièn cia i Cul tu ra” vol con vi dar al dià leg i al de bat so bre els te mes més ge ne rals i con tex tuals que

afec ten l’u ni vers de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port. En aquest sen tit, pro po sem que la par ti ci pa ció en aquest fòrum es

faci se guint, en prin ci pi, dues pau tes: Una pri me ra que, en ter mes de dià leg en tre un po nent i un crí tic, do nés

vi ta li tat acadè mi ca a la re vis ta i com plís amb un cri te ri ac tual per a la seva va lo ra ció. I una se go na, en forma

d’entrevista, en la línia ja iniciada en la etapa anterior.

Pel que fa als mo nogr àfics, creiem que és un dels ac tius de la re vis ta que cal fo men tar pel que sig ni fi quen de

pro duc ció in tel·lec tual con cen tra da en un tema i de pos si bi li tats de ser vir opor tu na ment a qües tions que

so cial ment es mostren rellevants. 

Cal fer es ment, per úl tim, a les nor mes de pre sen ta ció d’o ri gi nals a la re vis ta que han d’ac tuar de guia per als

au tors i tam bé per als as ses sors en la seva tas ca de re vi sió for mal. El se gui ment d’a ques tes nor mes fa ci li tarà el

pro cés de re cep ció, re vi sió i pu bli ca ció. Per aques ta raó in vi tem tothom a tenir-les en compte.

Més enllà de les intencions del Consell Editorial i meves, que volen incidir en la millora de la qualitat dels articles i

atendre particularment als diferents professionals de l’àmbit de l’activitat física i l’esport, hi ha la necessitat de

renovar la il·lusió i la motivació per aquest projecte acadèmic que és la revista Apunts. Per aquesta raó, aquestes 

últimes ratlles volen ser  una invitació a tots els lectors de la revista a ser actors de la seva realització i de la seva

evolució.

JOSEP ROCA I BALASCH

EDITORIAL
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Els orígens del ciclisme a Espanya:
l’expansió del velocípede de final
del segle XIX

§ EUGENIO IZQUIERDO MACÓN
Doc tor en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Pro fes sor de l’Insti tut de Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i de l’Esport de Cas te lla i Lleó.
Uni ver si dad de León

§MARÍA TERESA GÓMEZ ALONSO
Lli cen cia da en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Pro fes so ra de l’Insti tut de Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i de l’Esport de Cas te lla i Lleó.
Uni ver si dad de León

Resum
Al llarg del se gle XIX té lloc la gra dual con -

fi gu ra ció de la bi ci cle ta que cul mi na en

l’úl ti ma dèca da, i que ori gi na una mena

de boom o bo ge ria arreu del món. Aques ta 

dèria per la bi ci cle ta ha d’en ten dre’s en el

con text d’un mo vi ment es por tiu que recor -

re els paï sos avan çats a la fi del se gle XIX.

En aquest ar ti cle s’a na lit za com va viu re

Espan ya el seu par ti cu lar boom del ve lo cí -

pe de. El ci clis me pro vo ca una ex traor dinà -

ria ac ti vi tat amb l’or ga nit za ció de so cie -

tats, com pe ti cions i ex cur sions o l’e di ció de 

re vis tes es pe cia lit za des que, pre su mi ble -

ment, el si tuen al cap da vant d’un fe ble mo -

vi ment es por tiu es pan yol, adient amb les

di fi cul tats de mo der nit za ció del país.

Introducció
La in cor po ra ció de pràcti ques fí si ques que 

sota la de no mi na ció de sports van arri bar

en la ma jor part d’Angla te rra, coin ci deix a

Espan ya amb la Res tau ra ció borb òni ca;

es cons ta ta, se gons Fer nán dez Gar cía

(1971), una cer ta as si duï tat en l’ús d’a -

quest ter me des del 1883. La Res tau ra ció 

serà una eta pa d’es ta bi li tat po lí ti ca pac ta -

da que ajor na, du rant un temps, un agi tat

se gle de pro nun cia ments mi li tars i gue rres 

ci vils, tot apor tant així un marc més ade -

quat per a l’es de ve ni dor d’un mo vi ment

gim nas ti coes por tiu, en ple pro cés d’ex -

pan sió in ter na cio nal.

Tan ma teix, el mo vi ment es por tiu qua -

llarà len ta ment i mo de ra da ment en con -

sonà ncia  amb les di fi cul tats de mo der -

nit za ció del país, apre cia bles en l’escàs

pes so cial i po lí tic de la bur ge sia espa -

nyola, en els pro ble mes per abor dar la in -

dus tria lit za ció d’un país emi nent ment ru -

ral, con tro lat per una oli gar quia agr ària

ca paç d’im po sar els seus in te res sos de

grup so bre els al tres, en la de fi cient xar xa 

vià ria o en una im por tant mas sa de po -

bla ció anal fa be ta sen se po der ad qui si tiu

ni temps de lleu re.

Els pri mers es ports con reats a Espan ya

tin dran una es tre ta re la ció amb els que hi

ha via  en voga a la res ta d’Eu ro pa, en tre

les ma tei xes clas ses al tes, prac ti cats per

sim ple plaer. Pos te rior ment, al cos tat d’a -

ques tes exer ci ta cions mi no rità ries de sig -

ne aris tocr àtic emer gi ran d’al tres es ports

més as se qui bles en tre les clas ses si tua des 

im me dia ta ment per sota en l’es ca la fó

 social, res pon sa bles de la seva po pu la rit -

za ció.

L’es port no as so lirà autè ntic pes so cial

fins que pas si a és ser prac ti cat per les

bur ge sies lo cals que, se guint els cànons

del que s’es de ve nia als al tres paï sos eu ro -

peus, atri buei xen a les pràcti ques es por ti -

ves uns va lors útils per a ells ma tei xos i

per a la so cie tat: pro grés, ma qui nis me,

su pe ra ció, com petè ncia, igual tat, fra ter ni -

tat, de mocr àcia, sa lut, etc. (Do mín guez,

1997). L’em pen ta ini cial serà de gu da a

un gra pat de bur ge sos en tu sias tes que

van acon se guir, amb gran te na ci tat, unir-

se per cons ti tuir les pri me res as so cia cions 

i pu bli ca cions es por ti ves, des de les quals

van ai xe car l’a pa rell bu rocr àtic i van em -

pren dre, con ven çuts que la mo der ni tat

pas sa va pel triomf de l’es port, una me ritò -

ria tas ca d’a pos to lat, en car nant en una

úni ca per so na les fi gu res de l’es por tis ta,

del di rec tiu i del pe rio dis ta.

De la for na da de nous es ports, al guns cu -

rulls del tem pe ra ment es tran ge rit zant que 

ex ha la ven els seus exò tics noms –“ska -

ting”, “bo xing”, “lawn-ten nis”, “rugby”,

“foot-ball”, etc.–, úni ca ment les cur ses de 

ca valls, l’es gri ma, el ci clis me, la pi lo ta

bas ca i els to ros, arri ben a dis tin gir-se

com “els nos tres exer ci cis na cio nals”; la

res ta no pas sa de pràcti ques mi no rità ries.

En aquest tre ball s’a bor da la in cor po ra -

ció del sport del ve lo cí pe de,1 com ini cial -
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Abstract
Along the XIX century takes place the gradual

configuration of the bicycle that culminates in the

last decade, originating in the entire world kind of a

boom or madness. This raving for the bicycle must

understand each other in the context of a sport

movement that travels the advanced countries at

the end of the XIX century.

In this article it is analyzed how Spain lived its

special boom cyclist. The cycling causes an

extraordinary activity with the organization of

societies, races and tourism or the edition of

specialized magazines, that locate it prosumably to

the head of a weak Spanish sport movement. This

weakness will have to relate it with the difficulties of 

modernization of the country.

Key words
History, Journalism, Sport, Cycling, Association,

Health, Professionalism 1 Ini cial ment, la bi ci cle ta va ser ano me na da ve lo cí pe de per què, da vant l’absència de pe dals, re bia l’im puls del su -

port al ter na tiu dels peus al te rra i s’a con se guien al tes ve lo ci tats.

Hist òria, Pe rio dis me, Esport, Ci clis me,
Asso cia cio nis me, Sa lut, Pro fes sio na lis me

n Pa ra ules cla u



ment es va ano me nar el ci clis me, a l’es -

ce na es por ti va es pan yo la del se gle XIX,

que en aquests mo ments ger mi nals de

l’es port mo dern ocu parà un pa per des ta -

cat. El ci clis me va te nir a  fa vor seu la fas -

ci na ció des per ta da per la bi ci cle ta, l’a pa -

ri ció de la qual sor girà de la con jun ció

d’un se guit de fac tors pro pis del món

 industrialitzat: in ven tors, fàbri ques i

com pra dors amb di ners, an he lants de

l’úl ti ma no ve tat del mer cat i sen se d’in hi -

bi cions so cials per pe da le jar. Din tre d’un

con text de crei xent per fec cio na ment tec -

nolò gic, en què les in ven cions po dien

pro por cio nar una gran for tu na gràcies a

la fa bri ca ció en sèrie, po dem ob ser var

dos mo ments d’èxit de la bi ci cle ta tant a

Eu ro pa com a Amèri ca: la bo ge ria de fi -

nal dels sei xan ta i, so bre tot, el boom dels 

no ran ta, quan la bi ci cle ta sub sti tueix els

pe ri llo sos bi ci cles i per met l’ac cés d’u na

àmplia gam ma d’u sua ris (Wat son i Gray,

1980).

A Espan ya, igual com s’ha via es de vin gut

fora de les nos tres fron te res, però amb

més  di la ció i ni vells més mo des tos, d’a -

cord amb el to es por tiu del país, el ci clis -

me se gueix una tra ject òria as cen dent que

cul mi na, du rant la dèca da dels no ran ta,

en una mena de dèria. El que in ten ta rem

al llarg de les pàgi nes se güents és ex po sar 

com es va pro duir el pro cés d’im plan ta ció

del ci clis me, pro cés que es ma ni fes ta en

la crea ció de so cie tats, l’a pa ri ció de dia ris

o en l’or ga nit za ció de cur ses i ex cur sions, i 

que ens per metrà d’en ten dre, par cial -

ment, com es va pro duir l’a dop ció de l’es -

port en aquests mo ments i, a més a més,

jus ti fi car el pa per im pul sor del ci clis me,

tal com és re co ne gut per Via da (1903,

p. 17),2 que con si de ra el ci clis me “el cap -

da van ter del mo vi ment que va por tar els

es ports a una si tua ció que mai no van

 poder som niar”; o per Val se rra (1944,

p. 411), que diu que per les di men sions

ad qui ri des és “el pre cur sor de la mo der na 

ac ti vi tat es por ti va”.

Per a la rea lit za ció d’a ques ta in ves ti ga -

ció ens hem ba sat, com a font do cu men -

tal, en les re vis tes ci clis tes i es por ti ves

de l’èpo ca, fo na men tals per a l’es tu di de 

l’e vo lu ció de l’es port, ja que com afir -

men Sáiz i Fuen tes (1993), per la seva

ca pa ci tat ar xi vis ta, la prem sa s’ha con -

ver tit en una de les fonts in subs ti tuï -

bles per a l’es tu di de la hist òria con tem -

porà nia.

Aproximació genealògica
al moviment ciclista
espanyol

L’e vo lu ció del ci clis me al nos tre país es

ca rac te rit za per una eta pa d’e xi gua in cor -

po ra ció i lent as cens, una al tra d’as cen sió

i no to rie tat es pec ta cu lars, du rant bona

part dels no ran ta, en ca ra que sen se arri -

bar a la cor pulè ncia acon se gui da fora de

les nos tres fron te res, i una ter ce ra de re -

mis sió, a les aca ba lles del se gle, igual

com s’ha via es de vin gut als paï sos veïns,

quan la bi ci cle ta dei xa de ser una moda;

en el nos tre cas, però, ac cen tua da per la

cri si que la pèrdua de les colò nies va su -

po sar per al país.

Espan ya arri barà a la “bo ge ria” dels no -

ran ta pràcti ca ment sen se tra di ció ci clis ta, 

ja que fins al se gon lus tre dels vui tan ta

ben just si se’n per cep mo vi ment. Els res -

sons del boom de la mi chau li na3 s’a pre -

cien en la pu bli ca ció, el 1869, d’El Pe dal, 

d’Osca, i en l’a necd òti ca presè ncia d’uns

quants “bo jos” en ca me llats so bre unes

“andròmi nes” ad qui ri des a l’es tran ger o

re pro duï des de for ma ar te sa na. Alguns

d’a quests afec cio nats al nou es port,

 pertanyents en bona part a l’a ris tocr àcia,

for men a Ma drid, el 1870, un ca si no, el

 “Ve loz Club”, (A. Esco bar, Mar qués de

Val dei gle sias, 1949), que no es pot pren -

dre de cap de las ma ne res com a so cie tat

ci clis ta (Esta tuts, 1871).4

El ve lo cí pe de caurà ràpi da ment en des ús,

ex cep te per a un re duï dís sim nom bre
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1817 l’a le many Baró von Drais in ven ta la seva drai si na, ve lo cí pe de di ri gi ble, con si de ra da

com el punt de par ti da de la pro gres sió tècni ca de la bi ci cle ta.

1861 el francès Pie rre Mi chaux in tro dueix dos pe dals a la roda da van te ra. Aquest pri mer in -

dus trial de la bi ci cle ta, gràcies a l’ex cel·lent pu bli ci tat des ple ga da a l’Expo si ció Uni ver sal

de Pa rís de 1867, farà con èi xer les se ves mi chau li nes i pro vo carà un boom mun dial.

1871 l’anglès Ja mes Star ley aug men ta la grand ària de la roda da van te ra per acon se guir més 

ve lo ci tat; així es de vé el bi ci cle estàndard (“or di nary”) dels se tan ta i bona part dels vui -

tan ta.

1885 l’anglès John Kemp Starly, treu el ve lo cí pede de se gu re tat (“sa fety”) “Ro ver”, que per -

fec cio nat al 1888 serà con si de rat com el pro to tip de la bi ci cle ta mo der na: qua dre tra pe -

zoi de, ro des bai xes d’i gual gran da ria i trac ció al da rre ra per cadena. 

1888 l’es cocès John Boyd Dun lop rein ven ta els pneumà tics in fla bles de caut xú, que a par tir

del 1890 es con ver tei xen en l’a mor ti ment ido ni per a la bi ci cle ta.

n QUADRE 1.
Fi tes prin ci pals en la con fi gu ra ció de la bi ci cle ta du rant el se gle XIX.

Di buix de la pa tent del baró von Drais. (Pres de

Rauck, Vol ke i Pa tu ri, p. 20.)

2 Aquest ad vo cat ca talà serà un dels grans cro nis tes de l’èpo ca; el po dem veu re com a co rres pon sal, re dac tor i tam bé di rec tor de les prin ci pals re vis tes es por ti ves i ci clis tes

de l’èpo ca. Anto ni Via da serà tam bé au tor d’un dels pri mers i més com plets lli bres es crits so bre l’es port en ge ne ral, el Ma nual de Sport, en el qual de di ca un am pli ca pí tol

al ci clis me.
3 Tant a Eu ro pa com als Estats Units apa rei xen es co les per apren dre a mun tar en bi ci cle ta, s’ins tau ren clubs de ci clis tes, s’or ga nit zen cur ses i co men ça ran a apar èi xer pu bli ca -

cions i re vis tes es pe cia lit za des on s’es ven ten afir ma cions triom fals so bre la bi ci cle ta com a mitjà de trans port i vehi cle es por tiu. L’any 1869 es fun da el Vé lo ce Club de Pa rís,

apa reix el pri mer dia ri ci clis ta, Le Vé lo cipè de Illus tré i té lloc l’o ber tu ra de les cur ses en pis ta al Crystal Pa la ce de Lon dres.
4 Aquest club no és con si de rat a cap re vis ta, lli bre o do cu ment pos te rior com a so cie tat ci clis ta, ni se’n desprèn res de sem blant dels seus es ta tuts.



d’en tu sias tes, que man tin dran in tac ta la

seva de vo ció per aquests vehi cles de dues 

ro des. Una d’a ques tes hon ro ses ex cep -

cions, ena mo rat del ve lo cí pe de per a tota

la vida, va ser el re llot ger Ma nuel Ri col,

con si de rat per la seva apas sio na da tas ca

en pro del ci clis me com el degà in dis cu ti -

ble en tre els seus coe ta nis.

Caldrà es pe rar pràcti ca ment una dèca da

per de tec tar un nou re brot ci clis ta, en ca -

ra que ara ja mun tats so bre els ele gants

bi ci cles. El 1877 veurà la llum el Ve loz

Club de Ca dis i l’any se güent es for marà,

gràcies a la te na ci tat de nou so cis fun da -

dors, la So cie dad de Ve lo ci pe dis tas de

Ma drid (SVM), re co ne gu da com a de ga -

na de les so cie tats Ve lo cipè di ques espa -

nyo les pel seu ex cel·lent que fer i per què la

so cie tat ga di ta na de sa pa rei xerà el 1885. 

Po bre ba lanç, l’es pan yol, si el com pa rem 

amb la Gran Bre tan ya, on el 1878 el

nom bre de clubs, no més a Lon dres, arri -

ba va a 64 i més de 125 a pro vín cies, dels 

quals els més im por tants su pe ra ven

àmplia ment els 100 mem bres (Bee ley,

1992).

A Espan ya no s’hau ria de par lar d’u na ac -

ti vi tat ci clis ta d’u na cer ta re llevà ncia fins

des prés del 1885, data que po dem asse -

nyalar com la de l’i ni ci de l’en lai ra ment.

En aquest mo ment, úni ca ment es comp -

ta va amb uns pocs ve lo ci pe dis tes es cam -

pats per tota la seva geo gra fia i un únic

club, la SVM. Du rant aquest any, coin ci -

dint amb l’a rri ba da a la pre sidè ncia del fu -

tur pres ti giós ar qui tec te i en gin yer Eu ge -

nio Ri be ra, la so cie tat ma dri len ya tri pli ca

els so cis amb dis tin gits jo ves, que bé per

raons de tre ball, bé per mo tius d’es tu dis,

es tro ba ven en molts ca sos tran sitò ria -

ment a Ma drid, i que un cop re tor nats a

les se ves lo ca li tats tin dran un pa per des -

ta cat en l’ex ten sió del ci clis me. Tam bé

tindrà lloc l’e di ció d’El Ve lo cípe do, fins al

1890 l’ú ni ca re vis ta ci clis ta exis tent a

Espan ya, en la qual la no ven ça na afi ció va 

re bre con sell so bre tots els as pec tes re lle -

vants que en vol ta ven el ve lo cí pe de i des

de la qual es va en co rat jar la ne cess ària

for ma ció de so cie tats.

El 1886 es cons ti tuei xen vuit nous clubs 

a les ciu tats de Ca dis, Bil bao, Bar bas tre, 

Va lla do lid, San tan der, Se vi lla, Pam plo -

na i Sa ra gos sa, res pon sa bles, al cos tat

dels que de mica en mica van anar sor -

gint en anys pos te riors, del fet que

Espan ya ex pe ri men ti la seva par ti cu lar

“ex plo sió” del ve lo cí pe de du rant els no -

ran ta. En aques ta dèca da, es re gis tra

cla ra ment un mo vi ment as cen dent, evi -

dent en l’a pa ri ció de so cie tats i dipò sits

de bi ci cle tes, l’or ga nit za ció d’ex cur sions 

i cur ses, la cons truc ció de velò droms o

l’e di ció de re vis tes es pe cia lit za des, que

as so lirà el seu mo ment més àlgid al vol -

tant del 1897.

El ci clis me, mal grat les gue rres co lo -

nials “els de sas tro sos efec tes de les

quals s’han fet sen tir en la in dús tria i el 

co merç, i, per tant, no ha via de ser

menys el sport”, con ti nuarà pro gres sant 

fins i tot du rant el 1897, ens diu Via da,

en allò que se ria una pro va més de l’im -

pa ra ble avenç d’“aques ta mo der na ma -

ni fes ta ció de la ci vi lit za ció i del pro -

grés”. Almenys les “es ta dís ti ques” així

ho in di quen: el ma teix nom bre de cur ses 

res pec te del 1896 (al vol tant de cent),

set nous velò droms cons truïts (un

menys que l’any an te rior), i tren ta-dos

nous clubs ci clis tes creats a Espan ya. I a 

això cal dria afe gir-hi l’aug ment dels ci -

clis tes in de pen dents, sen se cap mena

d’a fi lia ció a cap so cie tat, i dels que te -

nien la bi ci cle ta per uti li tat.5

Pel que fa al nom bre de clubs, la Re vis ta

del Sport ofe reix la re la ció de 25 no ves

so cie tats crea des a Espan ya du rant el

1897, que su ma des a les 86 ja exis tents,

i te nint en comp te que els clubs desapa -

reguts han es tat apro xi ma da ment una

dot ze na, dóna un re sul tat de 105 clubs

 ciclistes.6 Pel que fa al nom bre de velò -

droms, la Re vis ta del Sport coin ci deix

amb El Ve loz Sport en què du rant aquest

any se’n van cons truir set, amb la qual

cosa el to tal as cen dia a 35, sen se comp -

tar les pis tes pro vi sio nals i les pis tes d’a -

pre nen tat ge.7

Du rant aquests anys es pro dueix tam bé

un in cre ment dels co mer ços de bi ci cle -

tes que van fa ci li tar l’ad qui si ció de les

més pres ti gio ses mar ques es tran ge res.

El re tard in dus trial del país es fa evi dent

en una fa bri ca ció na cio nal molt po bra,

sen se que pu guem des ta car una mar ca

ca paç de ri va lit zar amb les fo ra nes. No -

més tro ba rem al guns ta llers, fo na men -

tal ment a Bar ce lo na, que es van de di car

a la cons truc ció ar te sa na de ve lo cí pe des 

i de tota mena de pe ces de re can vi. La

casa que més re lleu va ad qui rir va ser

la de José Wert heim, fàbri ca de màqui -

nes de co sir que du rant aquests anys es

de di carà tam bé a la cons truc ció de bici -

cletes.

La ingent activitat
de l’associacionisme
del velocípede

La uni ver sa lit za ció de l’es port no es pot

en ten dre sen se el su port d’u na com ple xa

te ran yi na bu rocr àti ca que s’es tén des de

les ins ti tu cions més lo cals a les in ter na -

cio nals. Aques ta xar xa co men ça a tei -

xir-se amb el ma teix es port, tot cons ti -
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D. José Mo ra gues Man za no, soci fun da dor de la SVM,

ini cia dor del ci clis me a Ba lears. (Pres de La bi ci cle ta,

núm. 2, fe brer de 1899).

5 Luis Álva rez Bor bón (A. Via da). “Ba lanç anual”, El Ve loz Sport, núm. 396, de sem bre de 1897.
6 “Los Nue vos Clu bes”, a Re vis ta de Sport, núm. 31, ge ner de 1898. Un any més tard Los De por tes, núm. 5, març de 1899, en el seu re sum de l’any 1898, re cull una re la ció de

106 so cie tats ci clis tes.
7 “Ve ló dro mos”, a Re vis ta de Sport, núm. 31, ge ner de 1898, ofe reix una llis ta com ple ta d’a quests velò droms amb les se ves ca rac te rís ti ques.



tuint-se en ca rac te rís ti ca dis tin ti va de

temps an te riors fins arri bar a con ver tir-se, 

com ad ver teix, en tre d’al tres, Par le bas

(1988), en sen ya d’i den ti tat fo na men tal

que el dis tin geix d’al tres pràcti ques lú di -

ques o ce ri mo nials que no són es ports.

Si el ci clis me en cap ça la el mo vi ment es -

por tiu de l’Espan ya vuit cen tis ta ho farà

gràcies a la crea ció de so cie tats ci clis tes

en gran part dels prin ci pals mu ni ci pis,

res pon sa bles d’a gru par els afec cio nats i

de pro pa gar i sos te nir l’a fi ció. De la mà

d’a ques tes as so cia cions es dota el ci clis -

me de la uni tat d’ac ció, de la con ti nuï tat i

de l’or ga nit za ció ne cess ària per es ta blir la

im pres cin di ble base, ade sia ra tron to llant,

so bre la qual es fo na men ta l’es port mo -

dern.

Se gons in di ca Real Fe rrer (1991), l’as so -

cia cio nis me es por tiu, va comp tar a fa vor

seu amb el re co nei xe ment del dret de tot

es pan yol “d’as so ciar-se per als fins de la

vida”, con tin gut a la Cons ti tu ció de 1876, 

en ca ra que no de sen vo lu pat fins a la pro -

mul ga ció de la Llei d’Asso cia cions de 30

de juny de 1887, per la re sistència dels

go verns con ser va dors.

D’ín do le ober ta i par ti ci pa ti va,8 els

clubs es no dri ran ma jo rità ria ment de les 

min va des clas ses mit ja nes, so bre les es -

que nes de les quals re cau la mag ni tud

del fe no men es por tiu. La fal ta d’am bient 

per a la re cep ció del ci clis me i de la res ta 

d’ac ti vi tats fi si co-es por ti ves tindrà es -

tarà en re la ció amb l’escàs pes so cial de

la bur ge sia, en par ti cu lar d’u na com ple -

xa i con fu sa mas sa pe tit bur ge sa que es

pot es pe ci fi car com les clas ses mit ja -

nes.9 Amb una cer ta fre qüèn cia es re -

pro du ïen ex pres sions re fe ri des a la bi ci -

cle ta com “el ca vall de mocr àtic”, tot ma -

ti sant que més aviat cal dria par lar d’un

“sport me socr àtic”, ja que no era la del

po ble, sinó la mit ja na, la clas se que més 

om plia les fi les del ci clis me.10 L’a ba ra ti -

ment de les bi ci cle tes i un mer cat de se -

go na mà i de llo guer van pos si bi li tar la

ra mi fi ca ció de la bi ci cle ta cap a sec tors

amb menys po der ad qui si tiu, sen se que

en cap mo ment s’ha gi de pen sar en les

clas ses po pu lars, man ca des de temps i

de di ners. La bi ci cle ta, en aquests mo -

ments, re pre sen ta ria per a les clas ses

mit ja nes un ins tru ment de de li mi ta ció

so cial i equi pa ra ció amb clas ses su pe -

riors.

Aques tes so cie tats, més enllà de la tas ca

es tric ta ment ci clis ta, com ara or ga nit zar

cur ses i ex cur sions, es van con ce bre com

a cen tres so cials per tal d’o fe rir entrete -

niment als seus so cis. Per fer-ho, en la

me su ra de les se ves pos si bi li tats econò -

mi ques, es van do tar de les ins tal·la cions

ne cess àries, in clo sos es ta bli ments per a

la pràcti ca de “tots els exer ci cis que con -

tri buei xen al de sen vo lu pa ment fí sic, co ne -

guts sota el nom de sport” –po dem lle gir

so vint en els seus es ta tuts–, tot con tri -

buint d’a ques ta for ma al fo ment de l’ac ti -

vi tat gim nas ti coes por ti va. So la ment es

con tem pla ven com a ex pres sa ment prohi -

bits els jocs d’at zar i les dis cus sions po lí ti -

ques i re li gio ses.

Els clubs ci clis tes van ser vir tam bé de

pla ta for mes d’u ni tat per llui tar pels seus

drets i rei vin di car unes cer tes mi llo res i

be ne fi cis per a la pràcti ca del ve lo cí pe de. 

La in cor po ra ció de la bi ci cle ta a la vida

pú bli ca va ne ces si tar de la unió per evi tar 

l’a gres sió mo ral, econò mi ca i fins i tot fí -

si ca dels ci clis tes. Aques tes ne ces si tats

con dui rien a l’e xigè ncia de crear or ga nit -

za cions su pe riors i més po de ro ses. Amb

aques tes fi na li tats nai xe ria la Unió del

Ve lo cí pe de Espan yo la (UVE), el 1895

–se go na fe de ra ció crea da a Espan ya–,11

a més a més, per des comp tat, de la fi na -

li tat de re gla men tar el ci clis me de com -

pe ti ció.

Aques tes so cie tats van ofe rir a la bur ge sia

la pos si bi li tat de rea lit zar els seus pro jec -

tes so cio po lí tics, com es pot apre ciar en el 

seu fun cio na ment for mal ment demo -

cràtic, en co rres pondència amb uns es ta -

tuts apro vats per ells ma tei xos i en el fet

de ser go ver na des per unes jun tes di rec ti -

ves ele gi des per tot hom i re no va des

anual ment. Pro jec tes tam bé cla ra ment

trans gres sors de l’or dre po lí tic es ta blert,

atès que el ci clis me re crearà les ten sions

po lí ti ques que aflo ren a la fi del se gle XIX

de la mà dels re gio na lis mes pe rifè rics.

I d’a ques ta ma ne ra, la for ma ció d’u na en -

ti tat su pe rior, amb fun cions de go vern per

al ci clis me es pan yol, do narà lloc a un de -

bat i a ini cia ti ves, en for ma d’u nions ve lo -

cipè di ques re gio nals, im pen sa bles en la
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En la pro mo ció del ci clis me es va in vo lu crar a tota mena

de per so na li tats”. (La Bi ci cle ta de Pam plo na, núm. 28, 

abril de 1892.)

 8 Per for mar part d’a quests clubs, in te grats pràcti ca ment so la ment per ho mes, era con di ció im pres cin di ble ser per so na de re pu tat com por ta ment i abo nar una quo ta d’en tra da,

nor mal ment en tre cinc i deu pes se tes, a més a més d’u na men sua li tat d’u na a tres pes se tes de mit ja na, res a veu re amb les més de 100 pes se tes d’en tra da i men sua li tats pro -

pe res a les 25 dels eli tis tes clubs nàu tics o hí pics.
 9 A Espan ya, les clas ses mit ja nes, ob ser va Mu ri llo Fe rrol (1972), són una ca te go ria d’a pa ri ció re cent, sen se iden ti tat hist òri ca i ju rí di ca de fi ni da, i de li mi ta des com a con junt so -

cial, de for ma no més re si dual, per allò que no són. Aques ta po si ció mit ja na, su po sa pren dre com a grup de re ferè ncia les ca pes més al tes, cosa que les con dem na a un es til de

vida su pe rior a les se ves pos si bi li tats econò mi ques efec ti ves.
10 Si ob ser vem la “Llis ta ge ne ral de so cis” re co lli da a l’Anua ri (cir. 1898), en la qual en molts ca sos s’a fe geix a l’a dre ça l’o cu pa ció dels poc més de 4.700 so cis, po dem com pro var

que abun den els co mer ciants, ad vo cats, en gin yers, met ges, ar qui tec tes, far mac èu tics, pro pie ta ris, ho te lers, es tu diants, em pleats, de pen dents, in dus trials, mecà nics, elec tri -

cis tes, mi li tars, fotò grafs, sas tres, es mal ta dors, den tis tes, quí mics, for ners, pin tors, ac tors, car ters, ba rre ters, mú sics, for ners, ofi cials de telè grafs, pro cu ra dors, guar da joies,

viat jants de co merç, ren dis tes...
11 Ante rior ment, s’ha via fun dat la Reial Fe de ra ció Espan yo la Co lumb òfi la (1894), i pos te rior ment veu ran la llum en aquest se gle XIX, la Fe de ra ció Espan yo la de So cie tats

Gimnàsti ques (1898) i el 1900 la Fe de ra ció Espan yo la del Tir Na cio nal.



rea li tat po lí ti ca, però pos si bles din tre de

la mar gi na li tat de l’“in trans cen dent” i “in -

no cu” món es por tiu.

La con trovè rsia gi ra va al vol tant de quin

hau ria de ser el mo del d’“Estat” per al ci -

clis me es pan yol. Des del País Basc i Na -

va rra i Ca ta lun ya hi haurà qui de fen si la

idea de for mar prèvia ment unions ve lo -

cipè di ques re gio nals per, pos te rior ment, 

arri bar en tre to tes a cons ti tuir la fe de ra -

ció es pan yo la. Per con tra, d’al tres veus,

des d’a ques tes ma tei xes re gions i de la

res ta del país, es mos tra ran par tidà ries

d’u na via di rec ta en la cons ti tu ció de la

fe de ra ció es pan yo la, sen se cap ti pus de

pas in ter me di que, d’al tra ban da, no dei -

xa va de des per tar sinó certs re cels se pa -

ra tis tes. El re sul tat serà que, amb an te -

rio ri tat a la cons ti tu ció de la UVE, els

clubs bas co-na va rre sos arri ben a l’a cord 

de for mar una Unió Ve lo cipè di ca Bas co-

Na va rre sa el 188912 –dis sol ta en 1892

per pro ble mes in terns–, i que des prés

apa re guin les unions ca ta la na, el 1897,

i la ba lear, el 1899. Unions to tes elles

de gu da ment re col za des per re vis tes ci -

clis tes i es por ti ves sen se el su port de les

quals di fí cil ment hau rien nas cut i sub -

sis tit.13

Les unions ca ta la na i ba lear són un ex po -

nent del crei xent po ten cial, de for ma es -

pe cial de Ca ta lun ya, que du rant els anys

da rrers de la cen tú ria ma ni fes ten aques -

tes re gions, en con trast amb la “cri si del

ve lo cí pe de” que s’ha via ins tal·lat al país.

L’a po geu del ci clis me a Ca ta lun ya, en

con sonà ncia amb el fort crei xe ment

econò mic ex pe ri men tat, és palm ària ment

apre cia ble en el nom bre de clubs,14 co -

mer ços i in dus trials de la bi ci cle ta, i en la

prem sa es por ti va i ci clis ta. Contrària ment

a allò que es pu gui pen sar per l’a pa ri ció

de la Unió Ve lo cipè di ca Ca ta la na, Ca ta -

lun ya ju garà un pa per fo na men tal en la

crea ció i con so li da ció de la UVE. A Ca ta -

lun ya es va ges tar, du rant el 1893, per

im puls del Club Ve lo cipè dic de Bar ce lo na, 

una pri me ra i ma la guan ya da UVE, que es

cons ti tuirà a Ma drid en 1894 per evi tar

sus picà cies. I des de Ca ta lun ya par tirà no -

va ment la ini cia ti va, aques ta ve ga da amb

nom pro pi, el de Clau dio de Rialp (Anua ri, 

cir. 1898),15 de la ne ces si tat de crear una 

fe de ra ció es pan yo la, que en aquest cas,

gràcies a un am bient més pro pi ci, es va

ma te ria lit zar en la de fi ni ti va UVE. Unió

que re ca larà a Bar ce lo na el 1899, quan el 

tem po ral co lo nial in cre men ti la cri si del

ci clis me na cio nal.

Aques ta de ci di da apos ta fe de ra ti va –“eix

ver te bra dor del que avui co nei xem com a

es port con tem po ra ni”–, po sa da de ma ni -

fest en el ci clis me i que es po dria fer ex -

ten si va a al tres es ports, és el que ha por -

tat La gar de ra Ote ro, en tre d’al tres raons, a 

con si de rar Ca ta lun ya com a “el bres sol

de l’es port es pan yol” (La gar de ra, 1995,

p. 62), i a nos al tres a re col zar la con si de -

ra ció que el ci clis me va ju gar un pa per im -

pul sor de pri mer or dre en el mo vi ment es -

por tiu es pan yol.

Reflex periodístic
de l’ascensió del ciclisme

Bona pro va del vi gor as so lit pel ci clis me

es ma ni fes ta en la pro li fe ra ció de re vis tes

es pe cí fi ca ment ci clis tes i en el pes ad qui -

rit en al tres de temà ti ca po lies por ti va.

Aques ta mena de re vis tes es veurà afa vo -

ri da, du rant l’úl tim quart del se gle XIX, per

l’a pun ta la ment de la prem sa bur ge sa i el

nai xe ment de la prem sa de mas ses con ce -

bu da com un ne go ci, sos tin gu da pel lec tor 

i l’a nun ciant (Seoa ne i Sáiz, 1996). En

aquests anys s’ob ser varà un in cre ment de
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1869 El Pe dal Huesca

1885-1890 El Ve lo cípe do Madrid

1890-1894 La Bi ci cle ta Pamplona

1891-1895 El Ci clis ta Barcelona

1892-1893 La Ve lo ci pe dia Barcelona

1893-1898 El Ve loz Sport Madrid

1894 Re vis ta Ofi cial de la UVE Barcelona

1895-1898 El De por te Ve lo ci pé di co Madrid

1895-1896 La Bi ci cle ta Barcelona

1895 Re vis ta de Sport Reus

189? El Ci clis ta La Habana

1895 Mur cia Ci clis ta Murcia

1895 El Tán dem València

1895 El Ve loz Reus

1896 Sa la man ca Ci clis ta Salamanca

1896 Va lla do lid Ci clis ta Valladolid

1896 Ma drid Ci clis ta Madrid

1897 Bo le tín de la UVE Madrid

1897 El Pe dal Huesca

1898 Hues ca-Ciclista Huesca

1898-1899 Se vi lla Ci clis ta Sevilla

1898 Ta rra go na Ci clis ta Tarragona

1898 Pal ma Ci clis ta Pal ma de Mallorca

1899 La Bi ci cle ta Pal ma de Mallorca

1899 El Ré cord Zaragoza

n QUADRE 2.
Re vis tes ci clis tes apa re gu des en el se gle XIX.
(Ela bo ra ció pròpia.)

1856 El Ca za dor

1880 Alma na que per pe tuo del pes ca dor

1883 Hi pó dro mo Có mi co

1885 El Sport Spa ñol

1891 La Pa lo ma Men sa je ra

1893 El Fron tón

1895 La Can cha

1896 La Ces ta

1896 El Pe lo ta ri có mi co

1897 El Sport

1897 Bar ce lo na Sport

1897 El Cam peón

1897 Los De por tes

1897 Sport Guía

1899 El Au to mo vi lis mo ilus tra do

n QUADRE 3.
Altres re vis tes es por ti ves apa re gu des a Ca ta -
lun ya en el se gle XIX. (FONT: Pu ja das i San ta -
ca na, 1997.)

12 El se tem bre de 1889, a Ber ga ra, va sor gir l’a cord de fe de rar-se dels qua tre clubs de Bil bao, Gui pús coa, Pam plo na i Vitò ria, i de crear com a òrgan d’ex pres sió una re vis ta men -

sual, La Bi ci cle ta (1890). Ve geu La Bi ci cle ta de Pam plo na, núm. 1, ge ner de 1890.
13 El juny de 1897 va te nir lloc l’Assem blea Ge ne ral en què s’a pro ven els Esta tuts de la Unió Ve lo cipè di ca Ca ta la na, que vé nen re co llits a la Re vis ta de Sport de Reus, núm. 27,

ju liol de 1897. Els pro mo tors de la Unió Ca ta la na caldrà bus car-los en tre els mem bres del Cyclist Club i del Club Ve lo cipè dic de Bar ce lo na, i l’im puls a aques ta so cie tat, a part

de la Re vis ta de Sport, cal si tuar-lo a Los De por tes, re vis ta que el no vem bre d’a quest ma teix any neix a l’em pa ra, en tre d’al tres so cie tats es por ti ves, del Club Ve lo cipè dic de

Bar ce lo na.

Pel que fa a la Unió Ve lo cipè di ca Ba lear, nas cu da el ju liol de 1899, l’em pen ta de ter mi nant ani ria a càrrec d’Igna si Se guí, que el fe brer de 1899 va treu re al ca rrer La Bi ci cle ta

amb la cla ra in ten ció de fer rea li tat la idea d’u na unió ba lear. Ve geu “Nues tros pro pó si tos”, La Bi ci cle ta de Pal ma de Ma llor ca, núm. 1, fe brer de 1899.
14 Tren ta-qua tre dels 106 clubs re co llits al “Re sum o ba lanç ci clis ta de l’any 1898” de Los De por tes, núm. 5, març de 1899, es lo ca lit zen a Ca ta lun ya.
15 Com es re co neix a l’Anua ri (cir. 1898, p. 7), aques ta va néi xer a Bar ce lo na per l’im puls de Clau dio Rialp, que la pre si dirà el 1899. Ri go rós ‘a ma teu ris ta’ i vehe ment de fen sor de 

l’as so cia cio nis me, Rialp va ser, sens dub te, el més gran de fen sor de la ne ces si tat de te nir una fe de ra ció es pan yo la. A ell se ran de guts tam bé els es for ços per sal var la Unió

quan, a fi nal de se gle, en tra a una greu cri si que es re sol amb la fu sió de la Unió Ve lo cipè di ca Ca ta la na a l’Espan yo la i amb el seu tras llat a Bar ce lo na.



la prem sa ano me na da d’“in te res sos ma te -

rials”, en tre te ni ment, li te ra tu ra, cien tí fi ca, 

crí ti ca –tea tre, to ros, es ports, etc.–, gràfi -

ca, còmi ca, etc. (Almui ña, 1982).

Par tí cip des de la gène si mo der na de

l’es port, la prem sa es por ti va, as sen ya la

Rico, sor girà du rant el se gle XIX de la mà

dels ma tei xos exer ci tants es por tius, es -

pe ro nats per la ne ces si tat de co mu ni -

car-se en tre ells i de lloar les bon dats so -

cials dels “sports” (Rico, 1930). Du rant

aquests pri mers anys, prohoms perta -

nyents a la bur ge sia se ran la re ferè ncia

obli ga da pel seu com pro mís amb la

pros pe ri tat de de ter mi na des dis ci pli nes, 

so cie tats i ins ti tu cions es por ti ves, im -

pul sa des mit jan çant la crea ció de pla ta -

for mes pe rio dís ti ques im preg na des d’un

dis curs con cor dant amb la seva fai só

d’in ter pre tar el món. Aques tes pri me res

pu bli ca cions es por ti ves es ca rac te rit zen

per una mena d’in for ma ció lo ca lit za ble

en edi to rials, re por tat ges i en la res ta de

no tí cies, orien ta da a la re fle xió, a l’a doc -

tri na ment, a la rei vin di ca ció i al dis curs

ideolò gic, que des criu les ne ces si tats,

les ac ti tuds i les in quie tuds dels mem -

bres de les en ti tats es por ti ves (Pu ja das i

San ta ca na, 1997).

Si ana lit zem la prem sa es por ti va sor gi da 

a Espan ya du rant el se gle XIX, po dem

com pro var l’e vo lu ció del pols es por tiu

del país i, con cre ta ment, del ci clis me. Si 

les pri me res pu bli ca cions es por ti ves van 

ser de temà ti ca ci negè ti ca, du rant les

dues úl ti mes dèca des del se gle XIX tam -

bé se ran ob jec te de pu bli ca cions pròpies 

l’hí pi ca, l’ex cur sio nis me, la gimnàsti ca,

la pi lo ta i, per da munt de tot, el ci clis -

me, en fi del re flex de la mu ta ció del pa -

no ra ma es por tiu. La nor ma lit za ció de la

bi ci cle ta du rant els no ran ta es ma ni fes ta 

en l’e clo sió d’u na abun dant prem sa del

ve lo cí pe de i en la presè ncia des ta ca da

del ci clis me en al tres re vis tes es por ti -

ves. Fins al 1898 as sis tim a un mo ment

esplèndid pel que fa a l’a pa ri ció de re vis -

tes que re ten cul te a la bi ci cle ta. Per tot

arreu es cons ta ta la presè ncia de re vis -

tes vin cu la des a al gu na so cie tat del ve -

lo cí pe de o a al gun em pre sa ri que, ena -

mo rat de la màqui na, tam bé va veu re

l’o por tu ni tat de ren di bi lit zar els seus di -

ners en aques ta in ver sió pe rio dís ti ca.

Aques tes pu bli ca cions van comp tar amb 

l’i nes ti ma ble su port de la pu bli ci tat ge -

ne ra da per la ma tei xa in dús tria del ve lo -

cí pe de: mar ques de bi ci cle tes, co mer -

ços es pe cia lit zats, etc. Tant és així, que

el vi gor d’u na pu bli ca ció s’ob ser va en

l’in cre ment de fulls de pu bli ci tat i, per

con tra, el seu de cli vi, en la min va d’a -

que lla.

La pri me ra re vis ta ci clis ta, i una de les

més an ti gues del gène re es por tiu, és El

Pe dal (1869) d’Osca, on es re cu llen els

di bui xos d’a quest ve lo cí pe de que en via

des de Pa rís el re ge ne ra cio nis ta Joa quín

Cos ta (Fer nán dez i For ca dell, 1979). I pel 

que fa a la pri me ra re vis ta de di ca da a

Espan ya a l’es port en ge ne ral, a la ma ne ra 

de les que es pu bli ca ven a Angla te rra, se -

gons que es van ten els seus edi tors, fou El

Sport Espa ñol (1877) de Ca dis, que ini cia 

el seu camí a instàncies del “Ve loz Club” i

d’al tres tres so cie tats es por ti ves de la ciu -

tat: el “Joc key Club”, el “Club de re ga tas” i 

el “Ska ting club” (So lís, 1961).

Les pri me res re vis tes ci clis tes nai xe ran

de la ne ces si tat de les so cie tats ve lo -

cipè di ques de comp tar amb òrgans d’ex -

pres sió, fo na men tals per al de sen vo lu -

pa ment de la seva in ci pient ac ti vi tat.

Exem ples d’a quest ti pus se rien El Ve lo -

cípe do (1885), òrgan d’ex pres sió de la

SVM, pri me ra gran pu bli ca ció ci clis ta de 

l’èpo ca, que exer cirà una tas ca d’ins -

truc ció del ve lo cí pe de fo na men tal per al

crei xe ment del nos tre no vell ci clis me, i

la Re vis ta de Sport (1895) del Club Ve -

lo cipè dic de Reus.

Al cos tat d’a quests òrgans d’ex pres sió

de pen dents d’al gu nes en ti tats, tro bem

d’al tres pu bli ca cions in de pen dents, que

són con ce bu des com a ne go ci, sos tin gut

pel lec tor i la pu bli ci tat. Entre les re vis -

tes de pro pie tat par ti cu lar des ta quen, a

Bar ce lo na, La Ve lo ci pe dia (1892), fun -

da da i di ri gi da per Fran cis co Mo ra gas i

Ba rret, pri me ra re vis ta que apa rei xia a

Espan ya com ple ta ment eman ci pa da de

qual se vol mena de so cie tat ci clis ta, i La

Bi ci cle ta (1895) de Luis Mar qués. A

Ma drid, El Ve loz Sport (1893), de Ma -

nuel del Cam po serà, fins a l’a pa ri ció

d’El De por te Ve lo ci pé di co (1895) de

José Ma ria Sie rra, l’ú ni ca pu bli ca ció es -

pe cia lit za da en ci clis me de Ma drid. De

ve ga des va pas sar que una re vis ta que

sor geix com a òrgan d’ex pres sió d’un

club aca barà in de pen dit zant-se’n. Aquest

se ria el cas de La Bi ci cle ta (1890), vin -

cu la da a la Unió Ve lo cipè di ca Bas co-

Na va rre sa; des prés de la seva dis so lu ció 

el 1892 es va man te nir du rant uns anys

com a dia ri in de pen dent; o d’El Ci clis ta

(1891), que apa reix, di ri git per Rialp,

su pe di tat a la So cie tat de Ve lo ci pe dis tes 

de Bar ce lo na.

Aques tes re vis tes es man tin dran en la

seva con di ció d’ex clu si va ment ci clis tes

fins que el re traï ment de l’a fi ció, al cos tat

d’al tres cau ses re la cio na des amb la “cri si

del 98”, que van afec tar en la ma tei xa me -

su ra la prem sa en ge ne ral (Almui ña,

1982), en su po si la pràcti ca de sa pa ri ció.

Mal grat tot, el ci clis me s’a rre ce rarà en

unes re vis tes es por ti ves ca pa ces d’a treu re 

un pú blic més plu ral, que en ga ran tís la

ren di bi li tat i on en ca ra man tin dria un pa -

per pro ta go nis ta. Aquest se ria el cas de

Bar ce lo na Sport16  i de Los De por tes,17

re vis tes, to tes dues, que co men cen a edi -

tar-se a Bar ce lo na el 1897.
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Excur sió d’i nau gu ra ció del Club Ci clis ta Val·li so letà al

pro per po ble de Si man cas (El Ve loz Sport, núm. 396,

de sem bre de 1897).

16 Po dríem con si de rar Bar ce lo na Sport, pro pie tat de Jo sep Llu nas Pu jals, gai re bé com una re vis ta de ci clis me, amb les sec cions ca rac te rís ti ques de les pu bli ca cions ci clis tes a

base de no tí cies breus del que s’es de vé a Ma drid i a Bar ce lo na, a la res ta d’Espan ya i a l’es tran ger.
17 Los De por tes, la re vis ta es por ti va més im por tant d’a quests anys, tindrà en la per so na de Mas fe rrer el seu im pul sor prin ci pal. Apa reix amb la idea de de di car-se a la de fen sa,

per fec cio na ment i pro pa gan da de tots els es ports, en ca ra que ator ga va una aten ció es pe cial a la nàu ti ca, el ve lo ci pe dis me i la gimnàsti ca –molt es sen cial ment a aques tes dues

úl ti mes dis ci pli nes–; no de ba des aques ta re vis ta sor girà a im pul sos del Club Ve lo cipè dic, el Reial Club de Re ga tes i l’Asso cia ció Ca ta la na de Gimnàsti ca.



L’adopció del sport
del velocípede

L’es port ci clis ta a Espan ya serà adop tat

en el seu sen tit més tra di cio nal, si més no

aques ta és la idea que es desprèn de les

di fe rents re vis tes ci clis tes i es por ti ves i és, 

per exem ple, la que ma ni fes ten els au tors

anò nims del Pron tua rio del apren diz y

afi cio na do al ve lo cípe do: “es diu sport

ve lo cipè dic o ve loç sport, al plaer i dis -

trac ció o a l’e xer ci ci de mun tar en ve lo cí -

pe de”. I hi afe geix, tot se guit, que el ve lo -

cí pe de ha tras pas sat els lí mits as sig nats

al sport, és a dir, quan era prac ti cat per in -

di vi dus de la clas se alta per mer plaer o,

amb un ob jec tiu es pe cial, per gim nas tes i

co rre dors de cur ses. Avui diuen: el ve lo cí -

pe de no més pot qua li fi car-se com a “el

més útil, sa i agra da ble dels exer ci cis que

ten dei xen al de sen vo lu pa ment fí sic, mo ral 

i in tel·lec tual” (Anòni ma, 1895, p. 2).

Dins l’es port del ve lo cí pe de s’a pre cien

cla ra ment dues ex pres sions: una de tu rís -

ti ca i una al tra de com pe ti ti va. La tu rís ti ca 

serà con si de ra da ini cial ment com la ve ri -

ta ble essència d’a quest es port, men tre

que la com pe ti ció tan sols se ria el mitjà

per es ten dre en tre la so cie tat el mis sat ge

es por tiu in di cat an te rior ment. Tan ma teix,

abans que fi na lit zés el se gle, el “sport

pur”, que di ria Rialp, aquell que se ser veix 

de la bi ci cle ta per com pe tir d’a cord amb

unes re gles ac cep ta des co mu na ment, as -

so lirà la po si ció he gemò ni ca.

La bi ci cle ta obria la pos si bi li tat d’e xer cir

un “tou ris mo” in di vi dual, que pro por cio -

na va es bar gi ment a l’es pe rit, al ho ra que

per me tia als qui vi vien a les ciu tats de

gau dir del camp i con èi xer nous in drets.

Amb l’ex cep ció de l’or ga nit za ció, en la

ma jo ria dels ca sos d’u na úni ca cur sa,

l’ac ti vi tat prin ci pal de les so cie tats ci clis -

tes con sis tia en la pre pa ra ció d’ex cur sions 

que, nor mal ment, te nien lloc els diu men -

ges, per què la ma jo ria dels ci clis tes de pe -

nien d’un tre ball. Tam bé sota la de no mi -

na ció de “tu rís ti ques” s’a co llien tant els

pas seigs per vies i parcs de les ciu tats,

com les fa mo ses “ci clal ca des” o “ve lou -

sels”, des fi la des en les quals els par ti ci -

pants, dis fres sats, tran si ta ven pels ca rrers 

so bre les se ves bi ci cle tes de co ra des amb

flors i fa na lets.

Aques ta di men sió tu rís ti ca era la que en -

tron ca va ple na ment amb la con si de ra ció

d’es port sa lu da ble, prin ci pal al·le gat de

què es va va ler l’a pos to lat ci clis ta per es -

ten dre el cre do més or to dox de la doc tri na

ve lo ci pe dis ta. En un mo ment en què el

cor rent hi gie nis ta re cla ma va la pràcti ca

d’ac ti vi tat fí si ca,18 el crei xent en tu sias me

des per tat per la bi ci cle ta va atreu re les

mi ra des d’hi gie nis tes i te ra peu tes, que

ben aviat la van si tuar al cap da vant com a 

exer ci ci hi giè nic i com a agent te rap èu tic

per ex cel·lència, ca paç d’en ro bus tir el cos

i pre ve nir i gua rir un gran nom bre de ma -

lal ties (Co di na, 1893). Insis tent ment, es

re co nei xia l’im por tant pa per que ju ga va

en la con ser va ció de la sa lut i en la pre -

ven ció d’u nes cer tes ma lal ties men tals,

l’e qui li bri en tre el tre ball fí sic i el tre ball

men tal (Ca la tra ve ño, 1895). De la ma tei -

xa ma ne ra, eren va lo ra des les se ves apor -

ta cions a l’en for ti ment de la vida mo ral del 

país, per tal com la bi ci cle ta es pre sen ta -

va com una al ter na ti va als jocs d’at zar.

Pel que fa a les cur ses, du rant els anys no -

ran ta pro li fe ra ran per tot arreu, pas sant a

ocu par un lloc des ta cat en els pro gra mes

de fes tes de molts mu ni ci pis, junt amb les 

dues afi cions fa vo ri tes del mo ment: el tea -

tre i els to ros. Tant en pis ta com en car -

retera, la com pe ti ció adop ta un am pli

 ventall de mo da li tats, in clo sos els cam -

pio nats, que van des de la ve lo ci tat a la

 resistència. Les cur ses en pis ta viuen mo -

ments d’a po geu. Al co men ça ment, im pro -

vi sa des en pas seigs, parcs o pla ces de to -

ros,19 pos te rior ment se ran sub sti tuï des en 

al guns ca sos per ins tal·la cions es pe cí fi -

ques, els velò droms. La ca rre te ra serà

l’es ce na ri de les grans pro ves de re -

sistència dis pu ta des en les se ves mo da li -

tats con tra re llot ge –fins de 24 ho res– o en 

lí nia. Aques tes úl ti mes s’es te nen des de

Fran ça per tota Eu ro pa, i do nen ori gen a

al gu nes de les cur ses “clàssi ques” que

han arri bat fins als nos tres dies (Rauck,

Vol ke, i Pa tu ri, 1981). A Espan ya, l’a fany

d’e mu la ció dels nos tres ci clis tes do narà

lloc a una cur sa fo ras sen ya da, a cau sa del 

de fi cient ni vell, l’es cas se tat de mit jans i el 

ri dícul nom bre de vuit co rre dors que van

pren dre la sor ti da, la Sant Se bas tià-Ma -

drid, de 535 quilò me tres.

Igual que pas sa va amb les ex cur sions, la

com pe ti ció es con ce bia, per da munt de

tot,  com una fes ta de la bi ci cle ta, no so la -

ment per la seva in clu sió din tre de fes tes i

com me mo ra cions, o per la in clu sió de pro -

ves de carà cter més re crea tiu (de cin tes,

per exem ple), sinó pels rei te ra tius mis sat -

ges re la tius a l’am bient que ha via d’em bol -

ca llar aquests es de ve ni ments, mis sat ges

de con fra ter ni tat, com pan yo nia, res pec te i

sana com petè ncia, en tre amants de l’es -

port, úni ca ment mo guts per l’in terès de

l’es port ma teix i sen se cap al tre es tí mul

que la glòria de vèncer. Tan ma teix, aques -

tes pro cla mes ‘a ma teu ris tes’, pa ra do xal -

ment, acom boia ran una com pe ti ció que

reu nia al seu vol tant un cú mul d’in te res sos

ma te rials –mar ques de bi ci cle tes i ac ces -

so ris, co mer ços, velò droms, ju gues ques,

pro mo tors de cur ses, prem sa, etc.– res -

pon sa bles de la seva de ri va ció cap a l’es -

pec ta cle i la pro fes sio na lit za ció.

Aquest pro fes sio na lis me20 es va prac ti car

sen se cen su res se ve res dels ‘a ma teu ris -
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18 Tot al llarg del se gle xix, l’ex pan sió gim nas ti coes por ti va es veurà afa vo ri da per preo cu pa cions mer can ti lis tes per la sa lut, per tal com d’a ques ta mena de ma ni fes ta cions fí si ques

re ge ne ra do res de la raça, de pe nia el pro grés dels paï sos de sen vo lu pats, im mer gits en ple re mo lí na cio na lis ta i ex pan sio nis ta. A Espan ya, la idea de de cadè ncia i de ge ne ra ció de 

la raça serà de nun cia da es pe cial ment pels re ge ne ra cio nis tes, per als quals la re cu pe ra ció del país ha via d’in clou re, al ho ra, la re ge ne ra ció física.
19 A les pla ces de to ros te nen lloc un ti pus de de mos tra cions “ci clo tau ri nes” en les quals les cur ses ci clis tes es com bi nen amb co rre gu des de ve dells.
20 Amb l’a pa ri ció de la UVE es va fer dis tin ció, en con sonà ncia amb les dis po si cions es ta bler tes a la res ta de les fe de ra cions es tran ge res, en tre els co rre dors afi cio nats i els

Lo za no, pri mer Cam pió d’Espan ya ofi cial de ve lo ci tat

(1896), en es tar pa tro ci nat aquest cam pio nat per la UVE

(El De por te Ve lo ci pé di co, núm. 73, juny 1996).



tes’, que van exer cir, des dels seus llocs

di rec tius en so cie tats i a la prem sa, el con -

trol in dis pen sa ble ten dent a evi tar qual se -

vol des via ció que per ver tís la in te gri tat del 

seu ideal es por tiu. Aquests van ad me tre el 

pro fes sio na lis me sem pre i quan els nos -

tres pro fes sio nals es man tin gues sin lluny

d’an te po sar els di ners a la con duc ta vir -

tuo sa que co rres po nia a un ca va ller. No

im por ta va que des prés el ren di ment dels

nos tres co rre dors pro fes sio nals fos molt

in fe rior al dels seus homò legs fo rans atès

que, “es pot dir ober ta ment que són d’u -

na clas se so cial el ni vell de la qual es tro -

ba, de molt, per da munt de l’e du ca ció

mo ral i in tel·lec tual dels pro fes sio nals de 

la res ta de paí sos.”21

El ci clis me es va anar de can tant pro gres si -

va ment cap a les cur ses i el pro fes sio na lis -

me, com po dem com pro var per les cri des a 

l’or dre, cada ve ga da més fre qüents des del

1897, que in sis tien en el fet que l’autè nti -

ca di men sió del ci clis me, com a es port, era 

el tu ris me, de ta rannà útil, hi giè nic i re -

crea tiu, men tre que les cur ses no més ho

eren quan es de ve nien fes tes fra ter nals on

par ti ci pa ven “simp àtics co rre dors” sen se

cap ànim de lu cre. En aquest con text s’han 

de pren dre les ma ni fes ta cions que, vers

1899, sos té Rialp. Si tuat al Pol més ‘a ma -

teu ris ta’ de l’es port, re cor darà una cosa

que s’ha via vin gut ob ser vant des del pri -

mer mo ment, que el “sport pur”, re fe rint-se 

a la com pe ti ció, no era la fi na li tat del ci clis -

me, sinó úni ca ment un mitjà de pro pa gan -

da al seu ser vei. Afe gia a con ti nua ció que

la so lu ció a la cri si del ci clis me es tro ba en

el fet “que els ci clis tes ama teurs as so lei -

xin el pre do mi ni so bre el pro fes sio na lis me

i es ban de gin del ci clis me els cos tums

gro llers, els ves tits xa rons i la fra seo lo gia

de ca rrer i que per fi es posi la màxi ma

cura a re com pen sar els ser veis fets al ci -

clis me pels com panys de to tes les pro -

cedè ncies que no han fet del sport una

pro fes sió lu cra ti va.”22

Igual ment sig ni fi ca ti va és la pro pos ta que

un grup pro tu ris me arri ba a plan te jar en

el Con grés Extraor di na ri de la UVE de

1899: que aques ta es de di qui ex clu si va -

ment al tu ris me i se n’ex clo guin to tes les

ges tions ci clis tes re fe ri des a les cur ses. La 

pro po si ció, com es pot ima gi nar, no va

triom far.

Pel que fa a la dona, la seva in cor po ra ció a

la bi ci cle ta és una cla ra mos tra de la seva

par ti ci pa ció i del pa per re ser vat per a ella a 

la so cie tat. La dona es va ha ver d’en fron tar 

a la crí ti ca mal dient de mo ra lis tes que van

veu re, en la seva in cor po ra ció a la bi ci cle -

ta, un cert atemp tat con tra l’or dre “na tu -

ral” es ta blert, en el qual el seu pa per es re -

du ïa al de fi del es po sa i, so bre tot, al de

mare. La seva apa ri ció es li mi ta a es cas ses 

i pe ti tes mar xes i pas seigs, so vint lli ga da a

la presè ncia de fa mi liars mas cu lins, i a la

ins òli ta in ter ven ció en al gu nes com pe ti -

cions d’u nes ci clis tes pro fes sio nals, mo gu -

des més per la ne ces si tat que pel ma teix

es port, que comp ta rien amb la re pro va ció

ma ni fes ta de tots dos se xes. (Izquier do i

Gó mez, 1999).

Conclusió

Po dem con clou re fi nal ment que, per les

di men sions ad qui ri des en l’úl ti ma dèca da

del se gle XIX i que hem in ten tat de fer pa -

le ses, és a dir, per la de ci si va apor ta ció a

la ins ti tu cio na lit za ció es por ti va, l’im puls

al pe rio dis me es por tiu, l’o ber tu ra so cial,

la seva ex hi bi ció pú bli ca a l’ai re lliu re,

com a exer ci ci fí sic ideal per a la sa lut i

com com pe ti ció que es val d’u na màqui na 

nova, el ci clis me és l’ex pres sió per ex -

cel·lència del que de mo der ni tat re pre sen -

ta l’es port i un pre cur sor in dis cu ti ble del

mo vi ment es por tiu a Espan ya.
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Un nou test
de valoració de la lateralitat
per als professionals de l’Educació física

§M.ª CARMEN MAYOLAS  PI
Pro fes so ra d’Edu ca ció Fí si ca.
Cen tro P. De Ossó (Za ra go za)
Lli cen cia da en Edu ca ció Fí si ca.
Uni ver si tat de Bar ce lo na

Resum
En els di fe rents es tu dis que s’han rea lit -

zat so bre la la te ra li tat, po dem cons ta tar

les di ferè ncies exis tents pel que fa al

con cep te, per què no tots els au tors que

l’han es tu dia da li han do nat un ma teix

en fo ca ment: s’ha de fi nit des d’un punt

de vis ta quan ti ta tiu (Pie ron), però tam bé 

des d’un punt de vis ta més qua li ta tiu

(Ha rris, Hil dreth). Alguns cen tren el seu

tre ball en el mem bre su pe rior (Au zias,

Pe ters, Mes bah i d’al tres, Oldham i

Armstrong.), d’al tres in clouen el mem -

bre in fe rior i/o l’ull (Zaz zo, Ga li fret-Gran -

jon, Ler bert, Ha rris, Lee i d’al tres) i uns

pocs l’o re lla o la llen gua (Mo rais i Ber tel -

son, Khal fa, Ric ketts i d’al tres, To ma tis i 

Su bi ra na). Per tot ple gat, la for ma de va -

lo ra ció de la la te ra li tat di fe reix (qües tio -

na ris, amb una res pos ta oral o es cri ta;

tests, on hi ha una ma ni pu la ció) igual

com les for mes uti lit za des per tro bar els

coe fi cients de la te ra li tat.

Ha vent apro fun dit en el tema, pro po sem

un test nou i in te res sant, com post de

12 pro ves de l’àmbit de l’Educació Fí si ca i 

amb ma te rial de fàcil ad qui si ció, amb les

quals tro ba rem cinc coe fi cients de la te ra -

li tat (mem bre su pe rior, mem bre in fe rior,

ocu lar, sen tit de gir i cor po ral) i da des so -

bre l’esquema cor po ral, l’equilibri i la

coor di na ció del sub jec te.

Introducció

No tots els au tors que han rea lit zat es tu -

dis de la te ra li tat han do nat un ma teix en -

fo ca ment al con cep te. Uns l’han de fi ni da

des d’un punt de vis ta quan ti ta tiu, com

Pie ron (1968), en can vi d’altres des d’un

punt de vis ta més qua li ta tiu, com Hil dreth 

(1949) i Ha rris (1961).

Alguns se cen tren en el mem bre su pe rior

(Au zias, 1977; Pe ters, 1998; Mes bah i

d’altres, 1997; Oldham i Armstrong,

1999) o in fe rior (Gab bard i Ite ya,

1996). Uns al tres, tan ma teix, in clouen el

mem bre in fe rior i l’ull (Zaz zo, 1984; Ga li -

fret-Granjon, 1984; Ler bert, 1977; Ha -

rris, 1961; Lee i d’altres, 1979). I al guns, 

l’orella (Arnold, 1970; Mo rais i Ber tel son, 

1975; Khal fa, 1998; Ric ketts i d’altres,

2000) i tam bé la llen gua (Su bi ra na 1952; 

To ma tis, 1963).

Con cep tes de la te ra li tat

Als di fe rents es tu dis que s’han rea lit zat

so bre aquest tema, po dem cons ta tar les

di ferè ncies exis tents pel que fa al con cep -

te. Uns te nen un con cep te bàsi ca ment

quan ti ta tiu i ba sen els seus es tu dis en el

nom bre de ve ga des que una per so na usa

un cos tat en front de l’altre, tant a ni vell

d’extremitat su pe rior, (és el cas de la ma -

jo ria d’estudis) com a ni vell d’extremitat

in fe rior i ull (cal in di car que hi ha es tu dis,

en ca ra que pocs, so bre el pre do mi ni la te -

ral en al tres parts cor po rals, com ara

l’orella o la llen gua). Altres es tu dis es ba -

sen en as pec tes més qua li ta tius, i ob ser -

ven la ma jor ha bi li tat o ap ti tud d’un cos tat 

en front de l’altre.

Una de fi ni ció amb pre do mi ni quan ti ta tiu, 

que in clou el mem bre su pe rior, l’ull i el

mem bre in fe rior, és la de Pie ron (1968)

que la de fi neix com: pre do mi ni d’u na mà

so bre l’al tra, d’un ull so bre l’al tre, cosa

que de ter mi na des tres/es que rrans i ma -

nuals/ocu lars; con clou que aques ta do -
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Test, Qües tio na ri, La te ra li tat,
Edu ca ció fí si ca

n Pa ra ules cla u

Abstract

In the various studies carried out on

laterality we can point out the existing

differences in respect to its concept, given

the same focus. it has been defined from a 

quantitative point of view (Pieron), but also 

from a more qualitative point of view

(Harris, Hildreth). Some base their work on 

the upper limb (Auzias, Peters, Mesbah

and others, Oldham and Armstrong),

others include the lower limb and/or the

eye (Zazzo, Galifret-Granjon, Lerbert,

Harris, Lee and others) and the least in

hearing or speaking (Morais and Bertelson, 

Khalfa, Ricketts and others, Tomatis and

Subirana). For all that the manner of

evaluation of laterality differs

(questionnaires, with an oral reply or

written; tests, where exists a

manipulation) as well as the forms used to 

define the coefficients of laterality.

In an in-depth study we propose an

interesting and new test made up of

12 tests in the ambit of physical education 

and with easily acquired material, with

which we define the 5 coefficients of

laterality (upper limb, lower limb, eyesight, 

body and spinning sense, and facts about

body make-up, balance and the subject’s

coordination.

Key words

Questionnaire, Laterality,

Physical education



minà ncia tam bé es tro ba als mem bres in -

fe riors. Una al tra de fi ni ció, que en pre do -

mi ni és quan ti ta ti va però en ca pa ci tat és

qua li ta ti va, és la que va fer A.J. Ha rris

(1961), que afir ma que pre do mi ni la te -

ral, o la te ra li tat, sig ni fi ca la uti lit za ció

pre fe rent i la su pe rior ap ti tud d’un cos tat

del cos da vant de l’al tre. Per a ell, tot in -

di vi du ten deix a ser des tre o es querrà, a

ser vir-se per pre di lec ció per so nal de l’ull

dret o de l’es que rre. Una de fi ni ció cla ra -

ment qua li ta ti va és la d’Hil dreth (1949),

que con cre ta que la la te ra li tat va d’a cord

amb el grau de di ferè ncia que exis teix en

l’ha bi li tat amb què uti lit zem un cos tat so -

bre l’al tre.

Au tors com Su bi ra na (1952), To ma tis

(1963) i Só vac (1968) am plien la la te ra li -

tat a al tres zo nes cor po rals, com ara

l’orella i/o la llen gua. Zuc krigl, el 1983,

cita un es tu di rea lit zat a Nova York, per

Emil Fröschels, on com pro va que el 70%

de 400 sub jec tes fan es pe te gar la llen gua

del ma teix cos tat que do mi na la seva la te -

ra li tat ma nual. En un es tu di re cent de

Khal fa, 1998, s’afirma que les anà li sis

neu ro fi siolò gi ques han de mos trat la la te -

ra lit za ció de l’aparell au di tiu pe rifè ric i

que se gons el ni vell de l’hemisferi ce re -

bral que pre do mi na hi ha una per cep ció

del llen guat ge o una al tra.

Altres con cep tes relacio nats amb la la te -

ra li tat i que te nen mol ta im portància en

els es tu dis són els de “des tre” (o dretà) i

“es querrà”. Hil dreth (1949) de fi neix

com a “dretà” un in di vi du que se ser veix

de la mà dre ta en la ma jo ria de les

 circumstàncies, i “es querrà” l’in vers.

Aques ta és una de fi ni ció quan ti ta ti va i

no més in clou el mem bre su pe rior, però

aquest au tor opi na que, a més a més de

l’e lec ció, l’ha bi li tat cons ti tueix un cri te ri 

que no ha d’o bli dar-se, i que aquest cri -

te ri ha d’a pre ciar-se més que el de la for -

ça. D’al tra ban da, Rou di nes co i Thys

(1948), de fi nint-la des d’un punt de vis -

ta qua li ta tiu i pre nent com a re ferè ncia

so la ment el mem bre su pe rior, diuen que 

s’a no me na “es querrà” l’in di vi du la mà

es que rra del qual és més hàbil, o si més

no, ho se ria, si no hi ha gués cap in fluèn -

cia ex ter na que con tra res tés aques ta

tendència na tu ral. Hal ver son (1931),

creu, res pec te de la mà, que han de te -

nir-se en comp te més la pre ci sió i la des -

tre sa que no pas la fre qüèn cia. Blöe de

(1946) diu que és es querrà qui se ser -

veix pre fe rent ment de la mà es que rra

per rea lit zar un tre ball que re que reix vi -

gor i co rrec ció i per a qual se vol gest de

l’ex pres si vi tat. Com veiem, tots aquests

con cep tes es tro ben li mi tats a l’àmbit de 

l’as pec te ma nual.

La te ra li tat

i he mis fe ris ce re brals

Des de Bro ca (1965) s’ad met que, en

l’ho me nor mal, l’he mis fe ri es que rre (HE)

pre do mi na, cosa que, te nint en comp te

l’en tre creua ment dels dos fei xos pi ra mi -

dals, ex pli ca la pre do mi nan ça ge ne ral del 

cos tat dret i, en par ti cu lar, de la mà dre -

ta. Des d’a les ho res es va con si de rar l’he -

misferi dret (HD) com l’he mis fe ri ce re -

bral més pe tit o no do mi nant. Se gons la

seva tesi, el pre do mi ni fun cio nal d’un

cos tat del cos es de ter mi na, no per l’e du -

ca ció, sinó per la su pre ma cia d’un he -

mis fe ri ce re bral so bre l’al tre. Po dríem dir

que a ho res d’a ra ja no es par la d’he mis -

fe ri do mi nant, sinó d’es pe cia lit za ció he -

misf èri ca, com l’a no me nen au tors com

Ostros ki-So lis (1986) i Gar cía i Gar cía

(1995), atès que se sap que to tes les

parts del cer vell in te rac tuen, i cada he -

mis fe ri apor ta a les fun cions els seus pro -

pis ta lents.

Alguns es tu dis han des co bert que la ma jo -

ria de les le sions d’HD (fora de les molt se -

ve res) sem blen cau sar can vis emo cio nals

i in tel·lec tuals sub tils, la in ter pre ta ció i

me su ra ment dels quals so vint és di fí cil.

Les di ferè ncies que exis tei xen en tre les

fun cions de tots dos he mis fe ris in di quen

que s’esdevé un pro ces sa ment més de ta -

llat a l’HE que no pas a l’HD; així, l’HE

sem bla que pro ces sa es tí muls re la ti va -

ment tènues i en ràpid mo vi ment, i que

l’HD els pro ces sa més in ten sos i es sen -

cial ment imm òbils.

Com afir ma Bol tans ki, el pre do mi ni la te -

ral pot ser di fe rent en un ma teix in di vi du,

pel que fa als di fe rents mem bres i òrgans

sen so rials. A més a més, aquest pre do mi -

ni pot ser més o menys in tens, és a dir,

que po dem es ta blir en tre l’individu com -

ple ta ment es querrà i el com ple ta ment

des tre to tes les tran si cions, pas sant per

una si tua ció d’igualtat la qual s’anomena

“am bi dex tre”.

Ti pus de la te ra li tat

Així com els au tors que han es tu diat la la -

te ra li tat te nen di fe rents punts de vis ta so -

bre el con cep te, tam bé pro po sen, en els

seus es tu dis, di fe rents clas si fi ca cions, la

més ac cep ta da ac tual ment, però, és la se -

güent: di rem que un nen té la la te ra li tat

in te gral si un cos tat del seu cos do mi na

com ple ta ment l’altre, no so la ment a la

mà, sinó tam bé en al tres zo nes cor po rals

com, per exem ple, el peu i l’ull; si això no

és així, el nen té una la te ra li tat no in te -

gral, i ales ho res es po den do nar els ca sos

se güents: pot ser que el nen tin gui una

pre do mi nan ça neu rolò gi ca di fe rent en els

seus seg ments, prin ci pal ment mà-ull o

peu, i di rem que el nen té la la te ra li tat en -

creua da (per exem ple des tre de mà i es -

querrà ocu lar); si un nen té un do mi ni

neu rolò gic di fe rent a la seva pra xi (les se -

ves ac cions) di rem que el nen té una la te -

ra li tat con tra ria da (per exem ple, es sent el 

seu do mi ni ce re bral el dret, cosa que el fa -

ria ser es querrà, usa ha bi tual ment el seu

cos tat dret per rea lit zar ac cions); di rem

que un nen és am bi dex tre si no té una

pre do mi nan ça cla ra en ca pa ci tats en el

seu sis te ma ner viós, i usa al ter na ti va ment 

el cos tat dret i l’esquerre.

Au zias (1977) di ferè ncia, res pec te del

mem bre su pe rior, la la te ra li tat gràfi ca,

do minà ncia ma nual en ac ti vi tats d’escrip -

tura i di buix, i la la te ra li tat ma ni pu la ti va o 

usual, la qual és la do minà ncia ma nual

que s’expressa en ac ti vi tats dis tin tes a les

gràfi ques. Aques ta au to ra va tro bar una

co rre la ció alta en tre la la te ra li tat gràfi ca i

la usual, però en un 16% dels ca sos

aques ta re la ció no exis tia.

El seg ment do mi nant té: més pre ci sió,

més for ça, més coor di na ció, més equi li -

bri (en els seg ments que el de sen vo lu -

pen) i més ri que sa pro pio cep ti va. Se gons 

molts au tors, és im por tant que el nen/a

tin gui ben de fi ni da la seva la te ra li tat i, en 

con se qüèn cia, es tre ba lla ran en tre els sis 

i els vuit anys els seg ments do mi nants.

Molts afir men que a ni vell es por tiu ser

am bi dex tre és la mi llor op ció, en ca ra que 

apunts 71 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (14-22)

ciències aplicades

15



Tsor bat zou dis i d’al tres (2000) es pre -

gun ten si ac tual ment la mi llor op ció és la

de ser es querrà. A ni vell cog ni tiu ser am -

bi dex tre pot su po sar un re tard a ni vell in -

tel·lec tual, com co men ten au tors com

To ma tis (1979) i Vallès (1996), prin ci -

pal ment en la pri me ra eta pa d’a pre nen -

tat ge de la lec tu ra i es crip tu ra, igual com

te nir una la te ra li tat en creua da i, so bre -

tot, con tra ria da.

Molts au tors, com Me so ne ro i To ma tis en -

tre d’altres, con fir men la idea que per al

bon apre nen tat ge de la lec toes crip tu ra i el

càlcul és fo na men tal un bon co nei xe ment

cor po ral i tre ba llar de for ma es pe cial la la -

te ra li tat i la psi co mo tri ci tat. Orton (cit. per 

Bol tans ki) va de duir que en la base de la

disl èxia hi ha via una am bi güi tat en el pre -

do mi ni ce re bral, afir ma ció que ac tual -

ment no s’accepta de for ma tan ra di cal. El 

que sem bla clar és que exis teix una cla ra

re la ció en tre la te ra li tat i llen guat ge: a ni -

vell ce re bral el llen guat ge es tro ba re gu lat

per l’hemisferi do mi nant i, en con se qüèn -

cia, una mala la te ra li tat do mi nant pot

arros se gar al te ra cions en les ac ti vi tats de

ti pus lin güís tic. Tots els es tu dio sos afir -

men que els tras torns de la la te ra li tat in -

fan til po den ser trac tats i han de ser trac -

tats sen se tri gan ça.

Ens po dríem pre gun tar si el pre do mi ni la -

te ral és in nat en l’individu, o bé si l’e -

ducació pot mo di fi car-lo en els ca sos no

pa tolò gics. Alguns, com Bro ca, de fen sen

que l’estructura del sis te ma ner viós té de -

ter mi nat el pre do mi ni abans de néi xer;

d’altres, com Zaz zo i Va yer, afir men que

és l’educació la que de sen vo lu pa la la te ra -

li tat, i que la do minà ncia d’un he mis fe ri

so bre l’altre es tro ba pre sent molt aviat en

el de sen vo lu pa ment humà.

Mèto des de va lo ra ció

de la la te ra li tat

De la ma tei xa ma ne ra que els au tors no

han adop tat el ma teix con cep te de la te ra -

li tat tam poc no te nen la ma tei xa pers pec -

ti va d’anà li si i, en con se qüèn cia, hi ha

mol tes for mes d’es tu diar la pre do mi nan -

ça la te ral d’u na per so na: no hi ha una

me to do lo gia es tan dar dit za da. No cal

sinó veu re la di ver si tat dels re sul tats ob -

tin guts quan s’ha d’in clou re cada in di vi -

du din tre de les di fe rents clas ses de la te -

ra li tat.

Din tre de les tècni ques per in ves ti gar l’a -

simetria fun cio nal, mi rant de tro bar una

quan ti fi ca ció de la la te ra li tat, Ler bert dis -

tin geix en tre els qües tio na ris de la te ra li tat

i els tests de la te ra li tat:

a) Els qües tio na ris: en ge ne ral, el sub -

jec te ha de do nar res pos tes orals o es -

cri tes a la pre gun ta de si uti lit za el

mem bre dret o l’es que rre pel que fa a

la rea lit za ció d’un gran nom bre d’ac ti -

vi tats.

b) Els tests de la te ra li tat: el sub jec te ha

de ma ni pu lar un ma te rial i rea lit zar

les ac ti vi tats que se li de ma nen. Se’n

dis tin gei xen, se gons allò que s’ob ser -

va, dos ti pus: tests de pre ferè ncia i

tests d’e ficà cia com pa ra da.

b.1) Tests de pre ferè ncia: S’e xe cu -

ten di ver ses ac ti vi tats i s’ob ser -

va quin cos tat uti lit za per a la

rea lit za ció de ca das cu na.

b.2) Tests d’e ficà cia com pa ra da: Es 

fa exe cu tar una tas ca amb el

mem bre es pont ània ment triat i

des prés amb l’al tre, se gons la

con sig na que li és in di ca da, i

s’ob ser va amb quin cos tat és

més efi caç.

Revisió dels tests
de lateralitat utilitzats

Els tests que han es tat uti lit zats fins ara es 

ba sen en au tors de pres ti gi. Alguns d’a -

quests són:

Rou di nes co i Thyss (1948)

Es pro po sen pro ves per a la mà, per al peu

i per a l’ull. Les ma nuals es di vi dei xen en:

a) uni ma nuals: 1, pi car a tra vés d’una

plan xe ta o làmi na fo ra da da; 2, mar car

amb ra pi de sa punts so bre un pa per;

3, “tap ping” o fer punts so bre un pa per

qua dri cu lat; 4, ci lin dres i 5, fi car bo le tes

en un flas có; i b) bi ma nuals: 6, re ta llar un

cer cle amb ti so res; 7, en rot llar una bo bi na 

de fil; 8, en fi lar per les; 9, re par tir els

naips. Les del mem bre in fe rior són: 1, sal -

tar; 2, xu tar; 3, ma nio brar el pe dal; 4, po -

sar-se els pan ta lons; 5, pu jar una es ca la

amb els ulls em be nats. Les ocu lars són:

1, mi rar a tra vés d’un car tró per fo rat o

sigh ting; 2, apun tar amb una pis to la

o una es co pe ta.

René Zaz zo (1984)

Va des ti na da a un de ta llat es tu di del mo -

vi ment i de les di fe rents fór mu les de pre -

do mi ni pos si bles en el con junt de la mo tri -

ci tat d’un in di vi du, amb pro ves per al

mem bre su pe rior, l’in fe rior, gir i ull. Hi ha 

15 pro ves: 1, en creuar els bra ços; 2, en -

creuar les mans; 3, aga far una mà amb

l’al tra; 4, gi rar el cap; 5, po sar el col ze a

la mà; 6, dia do co cinè sia (la mà gira so bre

el ca nell amb la ma jor ra pi de sa pos si ble:

mo vi ment al ter nat de pro na ció i su pi na -

ció); 7, es cap çar els naips; 8, re me nar els 

naips; 9, do nar les car tes; 10, sigh ting (o

pro va ocu lar amb una car to li na fo ra da da); 

11, tan car els ulls l’un des prés de l’al tre;

12, pun te ria; 13, con vergència ocu lar;

14, xa rran ca (com el joc de te lla dels

nens); 15, shoo ting (xu tar un ob jec te).

Na di ne Ga li fret-Granjon (1984)

De les 15 pro ves de Zaz zo so la ment se

n’han con ser vat sis, per es tu diar-les genè -

ri ca ment: dos per a la mà: do nar les car -

tes i dia do co cinè sia (la mà gira so bre el

ca nell amb la ma jor ra pi de sa pos si ble:

mo vi ment al ter nat de pro na ció i su pi na -

ció); dos per a l’ull: sigh ting o de la car to -

li na fo ra da da i pun te ria; dos per al peu:

xa rran ca i shoo ting o xut.

Mar ga ri te Au zias (1977)

Aques ta au to ra ha se lec cio nat 20 ítems

que per me ten de cop sar la la te ra li tat ma -

ni pu la ti va en els gests més fins. Ha se -

lec cio nat uns gests que ne ces si ten un

con trol tònic fi i d’al tres que mo bi lit zen

els dos seg ments dis tals. Ha in ten tat d’e -

qui li brar les ac ti vi tats uni ma nuals, i les

bi ma nuals.

Els 20 ítems són: 1, fer com si s’en -

cengués un llu mí; 2, re ta llar; 3, pun xar o

pas sar un cor dó per un fo rat; 4, ras pa llar

una sa ba ta; 5, bo bi nar; 6, re par tir naips;

7, es bo rrar; 8, des car go lar; 9, pun te jar o

fer fo rats amb una agu lla; 10, beu re;
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11, en fi lar una agu lla; 12, raspallar-

 se; 13, aga far una bo le ta amb una cu -

llera; 14, fer drin gar una cam pa ne ta; 15,

trans va sar; 16, agu lla de cap - tap o

 clavar una agu lla de cap en un tap; 17,

tan car una cre ma lle ra; 18, bui dar un

comp ta go tes; 19, car go lar i 20, bo le ta - tub

o fi car una bo le ta en un tub.

Geor ges Ler bert (1977)

Aquest au tor pro po sa tres grups de pro -

ves, unes per a la mà, unes al tres per a

l’ull i d’al tres per al peu.

Les pro ves ma nuals es di vi dei xen en:

a) Pro ves uni ma nuals: 1, el gest d’a tac;

2, l’ha bi li tat com pa ra da: fi car tres ba les

en un tub, pri mer amb una mà i des prés

amb l’al tra; 3, la ra pi de sa com pa ra da:

tra çar 20 punts, com més de pres sa mi -

llor, en un qua dre, amb una mà i des -

prés amb l’al tra; 4, l’es crip tu ra com pa -

ra da: es criu re amb una mà i des prés

amb l’al tra; 5, la ru le ta: fer gi rar la ru le -

ta amb una mà (ob ser va tam bé el sen tit

de gir); i b) pro ves bi ma nuals: 6, co piar

mo dels; 7, els nú me ros: co piar amb dos

lla pis idè ntics els nú me ros de l’1 al 9.

Les pro ves ocu lars es di vi dei xen en

a) mo no cu lars: 1, el mi cros co pi; 2, el

ca li dos co pi i b) bi no cu lars: 3, el con,

s’ha de mi rar un punt amb els dos ulls

oberts; 4, l’a li nea ció: fent ser vir un apa -

rell dis sen yat pels au tors que s’a no me na 

di rect òme tre.

Les pro ves per al mem bre in fe rior són

cinc: 1, la pro va de les lí nies: es col·loca

un ob jec te en uns punts si tuats a di fe rents 

graus de l’eix an te ro pos te rior i el nen se -

lec cio na amb quin peu llan çarà l’objecte;

2, el salt amb gam ba da; 3, el xut a por ta o 

pun te ria, amb un peu i des prés amb

l’altre; 4, la xa rran ca: sal tar a peu coix,

em pen yent un ob jec te per una lí nia, i 5, el 

cop de taló: es diu al nen que pi qui un cop 

fort de taló a una pi lo ta.

Tes niè re (1974)

Aquest au tor pro po sa onze pro ves, de les

quals set són per al mem bre su pe rior, dos 

per a l’in fe rior i dos per a l’ull. Les pro ves

que con cer nei xen el mem bre su pe rior són: 

1, su per po sar taps; 2, fer ser vir un mar -

tell; 3, fer gi rar una bal du fa; 4, co sir;

5, fer gi rar una pe ti ta ma no ve lla; 6, pit jar

un tim bre; 7, fer ser vir unes ti so res. Les

que con cer nei xen el mem bre in fe rior són:

1, xu tar; 2, el salt (sal tar a peu coix). Les

que es re fe rei xen a la la te ra li tat de l’ull:

1, con; 2, car tró fo ra dat o sigh ting.

Stern i Schilf (1932)

El seu propò sit és tro bar la la te ra li tat del

peu. Les pro ves que pro po sen són les se -

güents: 1, sal tar so bre una cama; 2, cla -

var una pun ta da de peu a una pi lo ta (com

més lluny mi llor) i atu rar-se; 3, can tar una 

can çó o ta ral·la re jar-la mar cant el compàs 

amb el peu; 4, mar car el rit me d’u na me -

lo dia amb el peu; 5, arros se gar amb el

peu una cap sa de llu mins cap a una meta, 

a uns qua tre me tres de distància; 6, pa ti -

nar; 7, anar en da vant amb els ulls tan cats 

(la cama més for ta allar ga més el pas, així 

en distàncies d’u na cer ta im portància es

des criu una cor ba); 8, salt de lon gi tud

(sal tar per da munt d’u na rasa); 9, salt

d’al ça da (sal tar per da munt d’u na cor da,

s’ob ser va de quin cos tat aga fa em bran zi -

da); 10, bai xar d’un salt; 11, di bui xar

amb el peu un cer cle o un qua drat;

12, en fi lar-se en una ca di ra.

Kra mer (1961)

Pro po sa una ba te ria de quin ze pro ves per

com pro var la pre dis po si ció al carà cter

d’esquerrà ma nual: 1, dei xem cau re a ter -

ra, ex pres sa ment, al gu na cosa que rodi, i

ob ser vem qui na mà fa ser vir el sub jec te

per ai xe car l’objecte; 2, el sub jec te ha de

por tar un lli bre que es ti gui a la vora;

3, clas si fi car lle tres ba rre ja des (s’observa

si even tual ment es tre ba lla amb to tes

dues mans i amb qui na de les dues es tre -

ba lla més de pres sa o amb més ha bi li tat);

4, treu re la tapa d’una cap sa que va bas -

tant for ta; 5, obrir por tes o fi nes tres i tor -

nar-les a tan car; 6, es bo rrar la pis sa rra o

al gu na al tra cosa; 7, es criu re el pro pi nom 

i sub rat llar-lo; 8, re ta llar un qua drat o un

cer cle di bui xats; 9, en cen dre un llu mí;

10, fer pun ta a un lla pis; 11, aga far ai gua

amb una ge rra i abo car-la en un re ci -

pient o re gar les flors o om plir un ge rro;

12, llan çar un ob jec te (per exem ple, llan -

çar-se una pi lo ta l’un a l’altre); 13, dei xar

uti lit zar als nois una cai xa d’eines, pro cu -

rant que es faci ser vir so vint el mar tell (les

ne nes po den fer-ho amb ni nes: des pu -

llar-les, ves tir-les, pen ti nar-les); 14, de

dos di bui xos, as sen ya lar quin és el més

bo nic; 15, en fi lar per les de co lors, se gons

una mos tra, en fils de plàstic.

Test Su bi ra na i Lei ser-Eggert

(1952)

Les se ves pro ves són per com pro var la la -

te ra li tat ocu lar: 1, mi rar a tra vés d’un ori -

fi ci d’un em but que li tapa tots dos ulls (la

po si ció de l’em but in di ca a l’e xa mi na dor

quin ull és el que de fet s’u ti lit za per a la

vi sió); 2, mi rar pel fo rat es tret de l’em but;

3, mi rar a tra vés d’un fo rat mi nús cul en

un full gran de pa per; 4, mi rar pel fo rat

d’un pany

Test So vák (1968)

El mèto de So vák bus ca l’ore lla do mi nant.

Es col·loca da munt una tau la un re llot ge

en fun cio na ment, jun ta ment amb al tres

ob jec tes, i es tapa tot amb un drap. Fa rem 

que el sub jec te bus qui el re llot ge amb

l’orella. Es re co ma na re pe tir la pro va di -

ver ses ve ga des.

Revisió de les formes
de trobar els coeficients
de lateralitat

El Coe fi cient, o ín dex, de la te ra li tat (en

en da vant CL) per met als au tors les com -

pa ra cions en tre po bla cions o in di vi dus.

Igual com hi ha di fe rents tests, tam bé hi

ha di fe rents for mes de tro bar-lo. Ve gem

aques tes for mes se gons que la va lo ra ció

es rea lit zi amb qües tio na ris de latera -

litat, tests de pre ferè ncia o tests d’efi -

càcia.

Als qües tio na ris de la te ra li tat (He caen i

Aju ria gue rra, Blöe de, Oldfield), s’a no ten

les res pos tes en for ma de D (dre ta) i E (es -

que rra). El CL s’ob té en fun ció del nom bre 

de res pos tes dre tes i es que rres (fór mu -

la A). Hump hrey (cit. Au zías) va vo ler tro -

bar l’ín dex de carà cter d’es querrà, uti lit -

zant el nom bre de res pos tes rea lit za des

amb l’es que rra i el nom bre de res pos tes
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no de fi ni des (la fór mu la B). El coe fi cient

serà po si tiu o ne ga tiu se gons el grau de

dex tris me o d’es que rris me. Els va lors in di -

quen: Nú me ro D res pos tes amb dre ta,

Nú me ro E res pos tes amb l’es que rra, N el

nom bre to tal de res pos tes i In el nom bre

de res pos tes in de fi ni des:

 
num D num E

num D num E

. – .

. .+
´100 A

num E In

N

. + 2
B

En els tests de pre ferè ncia l’observador

anota si s’executa l’acció amb la mà dre ta

(D) o amb l’esquerra (E). Els au tors que

han em prat aques ta mena de pro ves han

uti lit zat o la re la ció di rec ta o fór mu les es -

pe cí fi ques per tro bar el coe fi cient de la te -

ra li tat:

A. Re la ció di rec ta es ta bler ta se gons el

nom bre de res pos tes D o E. Tes niè re,

en tre d’al tres, uti lit za aquest mèto de

en el seu test, que con té set pro ves

ma nuals, i dona la re la ció di rec ta se -

güent se gons el nom bre de pro ves rea -

lit za des amb la mà es que rra:

n 0 o 1 pro va de la mà esquer -

ra = des tre.

n 2, 3 o 4 pro ves de la mà esquer -

ra = mal la te ra lit zat.

n 5, 6 o 7 pro ves de la mà esquer -

ra = es querrà.

B. Altres au tors uti lit zen fór mu les, i no

re la cions di rec tes, en les quals s’in se -

reix el nom bre de ve ga des que s’ha

uti lit zat la mà dre ta (D) i el nom bre de

ve ga des que s’ha uti lit zat l’es que rra

(E), i s’ob té ma temà ti ca ment un nú -

me ro: el coe fi cient de la te ra li tat. El CL 

és un va lor en tre –1 i +1; els re sul tats 

ne ga tius co rres po nen als es que rrans,

es sent el va lor –1 el carà cter d’es -

querrà to tal; els va lors po si tius co rres -

po nen als des tres, es sent el va lor +1

el dex tris me to tal. Gar cía i Gar cía va

ob ser var que aques tes fór mu les van

ser uti lit za des en pri mer lloc per R. H.

Oje mann el 1930 (cit. a Ler bert) i re -

pre ses més tard per Rou di nes co i

Thys en 1948, i des prés d’això van

ser uti lit za des per nom bro sos au tors.

Si es trac ta de re sul tats po si tius, és a

dir, si s’han rea lit zat més pro ves amb

la mà dre ta s’u ti lit za la fór mu la A, i si

es trac ta de re sul tats ne ga tius, és a

dir, si s’han rea lit zat més pro ves amb

la mà es que rra s’u ti lit za la fór mu la B.

D E

D E

–

+
A

E D

D E

–

+
B

Au zias (1977) uti lit za la fór mu la A, però

mul ti pli cant el re sul tat per 100 (fór mu la

dels qües tio na ris de la te ra li tat), amb la

qual cosa els re sul tats ob tin guts es dis tri -

buei xen en tre el +100, dex tris me to tal, i

el -100, es que rris me to tal.

 
num D num E

num D num E

. – .

. .+
´100

Ler bert (1977) va uti lit zar una fór mu la per

ob te nir el coe fi cient de dex tris me ins pi rat en 

la de l’ín dex d’es querrà d’Hum phrey, que va 

ser usa da an te rior ment per P. A. Witty i D.

Ka pel (1936), i es trac ta de su mar al nom -

bre d’exe cucions fe tes amb la dre ta la mei -

tat de les fe tes de for ma in de fi ni da i di vi dir

el re sul tat pel nom bre to tal de pro ves. Els

va lors ob tin guts va rien del +1, dex tris me

to tal, al 0, carà cter d’es querrà to tal, co rres -

po nent el 0,5 a l’am bi dex tris me.

num D In

N

. + 2

Als tests d’e ficà cia com pa ra da les fór mu -

les uti lit za des res ten els re sul tats ob tin -

guts en cada pro va (cos tat dret, cos tat es -

que rre) i el re la cio nen amb el mem bre do -

mi nant. Zaz zo i Ga li fret-Gran jon (1984)

pro po sen per a la seva pro va de dis tri bu -

ció de naips un ín dex de di ver si fi ca ció

amb in ter ven ció del temps, res tant al

temps uti lit zat per a l’e xe cu ció de la pro va

amb la mà es que rra, el temps in ver tit per

fer-ho amb la mà dre ta, i di vi dint-ho pel

temps de la mà do mi nant. Els va lors ob -

tin guts s’in clouen en tre el menys un i el

més un, es sent el –1 el carà cter d’esquer -

rà to tal, i el +1 el dex tris me in te gral. El

va lor 0 co rres pon dria a l’am bi dex tris me.

TE TD–

Tmn.dominant

Proposta:
un nou test d’àmbit
esportiu
Un cop es tu diats els tests més uti -

litzats, pro po sem un test nou, amb pro -

ves ex clu si ves de l’àmbit de l’e du ca ció

fí sica.

Pro ves del test

Les pro ves del nos tre test són dot ze i es

di vi dei xen en qua tre grups: a) 5 res pec te 

del mem bre su pe rior, b) 4 res pec te de

l’in fe rior, c) 2 res pec te de l’ull i d) 1 res -

pec te del sen tit de gir. S’han se lec cio nat 

les pro ves amb els cri te ris se güents: que 

si guin iguals o sem blants a les uti lit za -

des per au tors de pres ti gi; que s’u ti lit zin

ma te rials de fàcil ad qui si ció; que si guin

d’àmbit es por tiu; que si guin sen zi lles

per a la com pren sió d’un nen; que si guin 

fàcils d’ob ser var; que no cau sin errors

(el sub jec te no ha de po der uti lit zar els

dos seg ments cor po rals a la ve ga da); i

que no tin guin mo vi ments pre vis que pu -

guin in fluir en l’e lec ció del mem bre a uti -

lit zar.

Mem bre su pe rior

n Emprem tes: S’u ti lit za ran dues fit xes,

una amb les em prem tes de les mans

dre ta i es que rra orien ta des cap al nen i

l’al tra amb un se guit d’em prem tes de

peus orien tats cap a di fe rents llocs. El

nen haurà d’in di car l’em prem ta co rres -

po nent a la mà o el peu que se li de ma -

ni, te nint en comp te que quan se li pre -

gun ti per l’em prem ta del peu es tarà de

bra ços ple gats. S’a no ta si iden ti fi ca bé

o no la dre ta de l’es que rra.

Jus ti fi ca ció de la pro va: En la pri me ra 

pre gun ta del test de Pia get (cit. Ga li -

fret-Gran jon, 1984 b), en què es de -

ter mi na l’o rien ta ció es pa cial del nen,

s’ob ser va si sap iden ti fi car en el seu

cos la mà dre ta i l’es que rra: “Ense -

nya’m la mà dre ta. L’es que rra. En -

senya’m la cama dre ta. L’es que rra”.

Com que aques ta pro va no és uti lit za -

da per al coe fi cient de la te ra li tat ens

és molt útil per al pos te rior tre ball

amb el sub jec te, tant du rant la res ta

del test com en pos si bles ses sions de

su port.
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n Iden ti fi ca ció cor po ral: El nen ha d’as -

sen ya lar amb una sola mà les cinc parts 

sen zi lles del cos que li si guin in di ca des,

se gons la seva edat, per exem ple:

cama, es que na, cap, braç, mà. A ulls

clucs ha d’as sen ya lar no va ment unes

al tres cinc parts cor po rals, una mica

més com ple xes, per exem ple: ge noll,

tur mell, col ze, taló, par pe lles. S’a no tarà 

sota la ca se lla co rres po nent D o E, se -

gons que as sen ya li ca das cu na de les

deu zo nes amb la mà dre ta o amb l’es -

que rra res pec ti va ment.

Jus ti fi ca ció de la pro va: És uti lit za da a

la ba te ria de Vallès (1996). L’a no ta ció

de la mà que as sen ya la, com a iden ti fi -

ca ció de la la te ra li tat, la tro bem a Kra -

mer (1961): “De dos di bui xos, as sen ya -

lar quin és el més bo nic”. Amb aques ta

pro va al ho ra que se n’ob ser va la la te ra -

li tat es de tec ten pos si bles pro ble mes a

l’es que ma cor po ral.

n Pun te ria: S’u ti lit zarà un cèrcol de psi -

co mo tri ci tat de 50 cm de dià me tre i

una pi lo ta (de plàstic, de la mida de

les d’hand bol o si mi lar). El cèrcol es -

tarà re col zat en una pa ret i la pi lo ta

so bre la lí nia de llan ça ment, a qua tre

me tres del cèrcol. Col·lo ca rem el nen

da rre ra la lí nia de llan ça ment, dret i

amb la pi lo ta a te rra al seu da vant, li

di rem que aga fi la pi lo ta i que la llan ci

amb una mà cap al cèrcol. Un cop rea -

lit zats cinc tirs, li de ma na rem que ho

re pe tei xi amb l’al tra mà. S’a no tarà, a

la ca se lla co rres po nent, la mà que uti -

lit za per al llan ça ment, que pot ser D o 

E. S’a no ta ran tam bé els en certs i els

errors.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Es basa en les

pro ves de pun te ria usa des per molts au -

tors per es tu diar la la te ra li tat del peu

(Rou di nes co i Thyss, 1948; Ha rris,

1961; Su bi ra na, 1952; Clau de, 1978;

Zaz zo, 1984). Se gons Oze rets ki (cit. a

De fon tai ne, 1980), el nen de 6 anys és

ca paç de llan çar una pi lo ta a un blanc

si tuat a 1’5 m amb to tes dues mans,

per això hem col·lo cat el blanc més

lluny, per ob ser var el nom bre d’en certs

en cinc llan ça ments, i així com pa rar to -

tes dues mans.

n Llan ça ment de for ça: Uti lit za rem una

pi lo ta (com les d’hand bol o si mi lar) i li

de ma na rem al nen que l’a ga fi de te rra i

que la llan ci amb una mà, tan lluny com 

pu gui. S’a no tarà la mà uti lit za da.

Jus ti fi ca ció: Ler bert (1977) pro po sa

una pro va de gest d’a tac: “col·lo ca -

da una pi lo ta da vant del nen, l’ha de co -

pe jar amb un puny”, Tes niè re (1974)

pro po sa una pro va ma nual fent ser vir

un mar tell, amb Kra mer (1961) el sub -

jec te ha de treu re la tapa d’u na cap sa

que està tan ca da bas tant for ta, i

Oldham i Armstrong (1999) rea lit zen

di ver ses pro ves de for ça.

n Pre ci sió: Uti lit za rem un tub de pi lo tes

de tennis amb tres pi lo tes. Col·lo ca rem

les pi lo tes a te rra a cinc me tres del tub,

on es co men ça la pro va. Li di rem al nen

que quan li fem un sen yal ha de sor tir

co rrents, aga far una pi lo ta, tor nar per fi -

car-la dins del tub, i així ho re pe tirà

amb les al tres dues pi lo tes. Pren drem

nota del temps i de la mà que uti lit za

per aga far les pi lo tes a cada ana da i tor -

na da. Un cop aca ba da la ton ga da, i

des prés de des can sar, li de ma na rem

que ho re pe tei xi amb l’al tra mà.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Es basa en la

pro va de “bo le ta tub” d’Au zias (1977), 

en la qual el nen, as se gut en una tau la, 

col·lo ca va una bo le ta pe ti ta en un tub i

s’ob ser va va la mà que uti lit za va. D’al -

tra ban da, Ler bert (1977) té una pro va 

d’ha bi li tat com pa ra da que con sis teix a

fi car tres ba les en un tub, pri mer amb

una mà i des prés amb l’al tra, per ob -

ser var amb qui na mà és més efi caç.

Les co rre gu des cur tes de 5 m d’a na da i 

tor na da, com a mèto de per ava luar la

ve lo ci tat (com a qua li tat fí si ca), la pro -

po sen, en tre d’al tres, Bláz quez (1990) 

i Ge ne re lo i d’al tres (1993). En aques -

ta pro va de pre ci sió s’es tu dia l’e ficà cia

de cada mà, i la ma tei xa pro va es rea -

lit za dues ve ga des, te nint en comp te el

temps d’e xe cu ció amb cada mà, com

Ga li fret-Gran jon (1984) en la seva pro -

va núm 1 (el nen ha de re par tir car tes

amb una mà i des prés ha de fer- ho

amb l’al tra, i cal cro no me trar cada

 intent).

Mem bre in fe rior

n Equi li bri so bre un peu a te rra i al banc:

El nen haurà d’a guan tar 10 se gons en

equi li bri so bre un peu es co llit lliu re -

ment, i tindrà cinc in tents per acon se -

guir-ho; des prés ho farà amb l’al tre. Un

cop aca bat, hom li in di ca que ho re pe -

tei xi, però aques ta ve ga da da munt d’un

banc suec. S’a no ta D o E, se gons el peu

de su port que uti lit zi el nen i s’a no ta el

nom bre d’in tents i la seva for ma d’e qui -

li brar-se.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Les pro ves d’e -

qui li bri es rea lit zen en molts tests, per -

què do nen una in for ma ció im por tant so -

bre la psi co mo tri ci tat del nen. N’hi ha

d’e qui li bri est àtic i de dinà mic, com

ara: la xa rran ca (joc tí pic de nens sal -

tant so bre un peu) de Zaz zo i Ga li -

fret-Gran jon (1984); el tres en rat lla de

Ler bert (1977); el “ranc” (sal tar a peu

coix) de Tes niè re (1974) i de Stern i

Schilf (1983). Se gons l’es ca la exe cu ti -

va d’Oze rets ki (cit. a De fon tai ne, 1980) 

un nen de sis anys ha de po der man te -

nir-se so bre una cama amb els ulls

oberts du rant 10 se gons i és la pro va

que uti lit zem no sal tres. Es pro po sa des -

prés una ac ti vi tat més com ple xa per

veu re quin peu uti lit zen amb una tas ca

de més di fi cul tat.

n Graó: De ma na rem al nen que pugi i

bai xi un graó d’uns 20 cm d’al ça da

ràpi da ment i de for ma al ter na ti va.

Des prés de di ver sos in tents s’a no tarà

el peu que uti lit za pri mer per pu jar:

dre ta D, es que rra E o am bi dex tris me

= (si uti lit za tots dos peus in dis tin ta -

ment). En l’e xe cu ció ano ta rem tam bé

de talls des ta ca bles de la coor di na ció

del nen.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Rou di nes co i

Thyss, el 1948, pro po sen la pro va de

pu jar una es ca la amb els ulls tan cats;

més tard, Stern i Schilf pro po sen una

pro va de “bai xar un graó fent un salt” i

una al tra d’“en fi lar-se en una ca di ra”.

n Salt ho rit zon tal: El nen sal tarà amb

una gam ba da una distància de 40 cm,

que s’a nirà am pliant per aug men tar la

di fi cul tat (di ver sos salts). Uti lit za rem

per a la pro va un cèrcol de psi co mo tri -

ci tat, una cor da i un me tre. El nen es -

tarà amb els dos peus al cèrcol, i tindrà 

la cor da al da vant. S’a no tarà la cama

que llan ça pri mer en di ver sos in tents

(D o E). Si usa al ter na ti va ment to tes
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dues ca mes s’a no tarà am bi dex tris me

(=). Ani rem aug men tant la distància

per aug men tar la di fi cul tat i que així el

nen uti lit zi la cama més hàbil, sem pre

fins on el nen arri bi, i com a màxim a

un me tre.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Ler bert té una

pro va de salt: “sal tar un es pai ho rit zon -

tal amb gam ba da, pri mer amb un peu i 

des prés amb l’al tre”. Stern i Schilf tam -

bé uti lit zen una pro va si mi lar a la d’ell,

però per da munt d’u na rasa. Ini cia rem

el salt amb 40 cm, atès que se gons

l’es ca la evo lu ti va d’Oze rets ki (cit. a

De fon tai ne, 1980) un nen de nou anys

pot sal tar 40 cm amb dos peus, i en

con se qüèn cia amb un peu, salt més

fàcil, ho po den sal tar nens més pe tits

de 9 anys.

n Pun te ria amb el peu: Es farà ser vir un

cèrcol de psi co mo tri ci tat de 50 cm de

dià me tre i una pi lo ta de plàstic de la

mida de les d’hand bol o si mi lar. Col·lo -

ca rem una lí nia de llan ça ment a te rra, a 

qua tre me tres del cèrcol. De ma na rem

al nen que xuti la pi lo ta per fer pun te ria

en el cèrcol, bé fi cant-la a dins o bé to -

cant el cèrcol. Ano ta rem els en certs de

cinc in tents i la cama es co lli da lliu re -

ment. Des prés li de ma na rem que ho

faci amb l’al tra cama.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Rou di nes co i

Thyss, i més tard Ha rris, Zaz zo i Clau -

de, en tre d’al tres, usen la pun te ria

com a mèto de d’ob ser va ció de la la te -

ra li tat del peu. Aquests au tors uti lit -

zen una cap sa de 6,5 x 5 x 3,5 cm

com a ob jec tiu, i rea lit zen la pro va

amb un peu i des prés amb l’al tre. No -

sal tres hem con si de rat que l’ob jec tiu

de la pun te ria si gui un cèrcol de psi co -

mo tri ci tat, per què els pro fes sors d’e -

du ca ció fí si ca els fem ser vir als cen -

tres es co lars i, doncs, en dis po sem

amb fa ci li tat.

Ull

n Tub de car tró: De ma na rem que el nen

ob ser vi un ob jec te que es tro ba a uns

10 m a tra vés d’un tub de car tró de

3 cm de dià me tre i 30 cm de lon gi tud

(el tub de car tró de l’in te rior d’un pa per

d’a lu mi ni o si mi lar). És im por tant que

aga fi el tub amb to tes dues mans i

que tan qui l’al tre ull. Ano ta rem l’ull que

mira a tra vés del tub. Es rea lit za una ve -

ga da.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Molts au tors

rea lit zen una pro va mo no cu lar per ob -

ser var la la te ra li tat; fan ser vir ob jec tes

com ara: es co pe tes, flas cons, panys o

ca li dos co pis. Ha rris i Ler bert uti lit zen

aquests úl tims i no sal tres un ma te rial

sem blant, però de més fàcil ad qui si ció

per a un pro fes sor: un tub de car tró (per

exem ple l’in te rior d’un rot lle de pa per

d’a lu mi ni).

n Sigh ting o full de pa per: Uti lit za rem

mig full DIN A4 amb un fo rat al cen tre

d’1cm de dià me tre. El nen haurà d’a ga -

far-lo amb les dues mans i es ten dre els

bra ços cap a l’ob jec te a ob ser var (a uns

10 m). Amb els dos ulls oberts li di rem

que bus qui l’ob jec te din tre del fo rat.

Una ve ga da el tin gui, li de ma na rem que 

ple gui len ta ment els bra ços fins a acos -

tar el pa per a la cara. Ano ta rem l’ull al

qual por ta el fo rat al fi nal de la pro va. Es 

rea lit za dues ve ga des i en les dues pro -

ves les dues mans par ti ci pen en la sub -

jec ció del pa per. Jus ti fi ca ció de la pro -

va: Molts au tors uti lit zen aques ta pro va

i l’a no me nen tam bé sigh ting: des de

Rou di nes co i Thyss el 1948, a Zaz zo,

Ga li fret-Gran jon, Tes niè re, Su bi ra na i

Lei ser-Eggert. Es rea lit zen dos in tents

i no no més un, per què es pre tén d’e vi tar 

la pos si ble in fluèn cia de la in ter ven ció

ma nual en l’e lec ció de l’ull.

Gir

n Sen tit de gir: Col·lo cat el nen d’es que na 

a l’e xa mi na dor, a uns qua tre me tres, li

in di ca rem que quan li fem un sen yal, es

giri tan ràpid com pu gui a mi rar l’e xa mi -

na dor. S’a no tarà el sen tit de gir en cada

un dels tres in tents.

Jus ti fi ca ció de la pro va: Es basa en l’e -

xer ci ci núm. 4 de la ba te ria de Zaz zo,

con sis tent a gi rar el cap.

Coe fi cients de la te ra li tat

Amb aquest test de ter mi nem cinc coe fi -

cients de la te ra li tat: CL mem bre su pe rior,

CL mem bre in fe rior, CL ocu lar, CL sen tit

de gir i CL cor po ral, aquest úl tim pon de -

rant els qua tre an te riors.

Cada CL serà un va lor en tre 0 i 1. Com

més s’a cos ti el va lor ob tin gut a 1, més

gran és el dex tris me del nen, i com

més s’a cos ti al 0, més gran serà el seu

carà cter d’es querrà. Con si de ra rem el

va lor 0’5 com l’am bi dex tris me to tal.

Ve gem com els ob tin drem:

CL mem bre su pe rior

La fór mu la que ens do narà el coe fi cient

de la te ra li tat del mem bre su pe rior és la

se güent:

A B C D+ + +

4

Cada xi fra A, B, C i D es tarà di rec ta ment

re la cio na da amb una pro va del mem bre

su pe rior i serà un va lor en tre 0 i 1:

n A: Res pec te de la pro va d’i den ti fi ca ció

cor po ral, en la que s’as sen ya len les

parts cor po rals qües tio na des, serà el

nom bre de ve ga des que as sen ya la amb

la mà dre ta di vi dit per 10.

n B: Res pec te al llan ça ment de pun te ria

d’u na pi lo ta cap a un cèrcol, s’ob -

serva, d’u na ban da, el mem bre es co llit

lliu re ment per rea lit zar-lo la pri me ra ve -

ga da, i, d’u na al tra, el mem bre amb

més pun te ria:

o Si uti lit za el dret, i és amb aquest amb 

el que té més pun te ria, 1.

o Si uti lit za l’esquerre, i és amb aquest

amb el que té més pun te ria, 0.

o Si uti lit za pri mer un mem bre, però té

més pun te ria amb l’altre, 0’5.

o En el cas d’haver ob tin gut la ma tei xa

pun te ria amb tots dos mem bres: 0’75

si ha uti lit zat pri mer la mà dre ta o

0’25 si ha uti lit zat pri mer la mà es -

que rra.

n C: Res pec te a la pro va de llan ça ment

de for ça: si ha uti lit zat per rea lit zar-lo

la mà dre ta, 1; si ha uti lit zat l’es -

querra, 0.

n D: Res pec te a la pro va de pre ci sió, on

cal po sar tres pi lo tes de tennis en el seu

tub des prés d’u nes co rre gu des cur tes

de ve lo ci tat, se gons els temps ob tin guts 

amb una mà i amb l’al tra: si el mi llor

temps és amb la dre ta, 1; si el mi -

llor temps és amb l’es que rra, 0; si la di -

ferè ncia en tre els dos temps és in fe rior o 

igual a 0’2, ano ta rem 0’5.
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CL mem bre in fe rior

Igual que amb el mem bre su pe rior, la

fór mu la que ens do narà el coe fi cient de

la te ra li tat del mem bre in fe rior és la se -

güent:

A B C D+ + +

4

Cada xi fra A, B, C i D es tarà di rec ta ment

re la cio na da amb una pro va del mem bre

in fe rior i serà un va lor en tre 0 i 1:

n A: Res pec te de la pro va d’e qui li bri, se -

gons quin peu es cull per equi li brar-se. Si 

es cull el dret, i s’e qui li bra mi llor o igual

que amb l’es que rre, 1; si es cull l’esquer -

re, i s’e qui li bra mi llor o igual que amb el

dret, 0; i en els al tres ca sos: 0’5.

n B: Res pec te a la pro va de pu jar un graó

amb al ter nan ça dels peus, se gons el

peu que puja pri mer a dalt: si és el dret,

1; si és l’es que rre, 0; si en els in tents

veiem que uti lit za in dis tin ta ment el dret 

i l’es que rre, 0’5.

n C: Res pec te a la pro va del salt, en què

un cop col·lo cat dins d’un cèrcol amb

els peus junts, cal sal tar 40 cm o més,

fent una gam ba da, ob ser vem el mem -

bre amb què sal ta: si és el dret, 1; si és

l’es que rre, 0; si uti lit za tots dos mem -

bres in fe riors igual, 0’5.

n D: Res pec te a la pro va de xu tar una pi -

lo ta cap a un cèrcol col·lo cat a qua tre

me tres, s’ob ser va, d’u na ban da, el

mem bre es co llit lliu re ment per rea lit -

zar-lo la pri me ra ve ga da, i d’u na al tra,

el mem bre amb més pun te ria:

o Si uti lit za el dret, i és amb aquest amb 

el que té més pun te ria, 1.

o Si uti lit za l’esquerre, i és amb aquest

amb el que té més pun te ria, 0.

o Si uti lit za pri mer un peu, però té més

pun te ria amb l’altre, 0’5.

o Si ha ob tin gut la ma tei xa pun te ria

amb tots dos mem bres in fe riors: 0’75

si ha uti lit zat pri mer el peu dret o

0’25 si ha uti lit zat pri mer el peu es -

que rre.

CL ocu lar

Hi ha dues pro ves de la te ra li tat per a l’ull,

la pri me ra (el tub) es rea lit za una ve ga da i

la se go na (el sigh ting o full fo ra dat) es

rea lit za dues ve ga des.

El coe fi cient de la te ra li tat ocu lar s’obté de

la ma ne ra se güent:

n DDD: Des tre d’ull. Coe fi cient de la te ra -

li tat ocu lar: 1.

n EEE: es querrà d’ull. Coe fi cient de la te -

ra li tat ocu lar: 0.

n Una pro va rea lit za da amb un ull i l’altra

amb l’altre (EDD o DEE), am bi dex tre

d’ull. Coe fi cient de la te ra li tat ocu lar:

0’5.

n Pri me ra pro va rea lit za da amb el dret i

l’altra de for ma am bi dex tra (DED o

DDE), la te ra lit zat par cial ment a la dre -

ta. Coe fi cient de la te ra li tat ocu lar:

0’75.

n Pri me ra pro va rea lit za da amb l’esquerre 

i l’altra de for ma am bi dex tra (EED o

EDE), la te ra lit zat par cial ment cap a

l’esquerra. Coe fi cient de la te ra li tat de

0’25.

D se ria pro va rea lit za da amb el dret, i E,

pro va rea lit za da amb l’esquerre.

CL sen tit de gir

La pro va de sen tit de gir, d’es que na a l’a -

no ta dor, fer mit ja vol ta en és ser cri dat, es

rea lit za tres ve ga des. El coe fi cient de la -

te ra li tat de gir de pendrà del re sul tat de

tots els in tents rea lit zats: si gira sem pre a

la dre ta, 1; si gira sem pre cap a l’esquer -

ra, 0; en els al tres ca sos, 0’5.

CL cor po ral

Per a ob te nir el coe fi cient de la te ra li tat

cor po ral de cada nen rea lit za rem la pon -

de ra ció se güent:

n Coe fi cient de la te ra li tat del mem bre su -

pe rior x 0,3.

n Coe fi cient de la te ra li tat del mem bre in -

fe rior x 0,3.

n Coe fi cient de la te ra li tat de l’ull x 0,3.

n Coe fi cient de la te ra li tat del gir x 0,1.

Conclusió

Són molts els au tors que han es tu diat la

la te ra li tat uti lit zant di fe rents con cep tes,

tests i fór mu les. No sal tres, pre nent com a

re ferè ncia la de fi ni ció d’Harris, la va lo -

rem: de for ma quan ti ta ti va i qua li ta ti va,

atès que ob ser vem qui na és la pre ferè ncia 

(el mem bre es co llit lliu re ment pel nen)

però tam bé ava luem l’eficàcia; i des d’un

punt de vis ta glo bal, te nint en comp te di -

ver ses zo nes cor po rals (tant el mem bre

su pe rior com l’inferior i l’ull) i el sen tit de

gir. Aquest úl tim hi se ria in cor po rat per la

seva re la ció en la pràcti ca d’habilitats mo -

trius, però com que està poc es tu diat als

tre balls an te riors, li do nem un va lor més

pe tit en ter mes cor po rals.

Si una la te ra li tat con tra ria da o mal de fi ni -

da pot per ju di car un nen en el seu apre -

nen tat ge de la lec tu ra, l’escriptura i el

càlcul, hem d’ajudar a de tec tar-la a temps 

i fer el que es ti gui a les nos tres mans per

afa vo rir un apre nen tat ge in te gral. Aquest

test dota els pro fes sio nals de l’EF d’una

bona eina per des co brir, des de la seva

àrea, pos si bles pro ble mes de la te ra li tat,

es que ma cor po ral, equi li bri i coor di na ció.

Així hi po drem tre ba llar, de ben jove, de

for ma es pe cí fi ca i in di vi dual i sem pre en

coor di na ció amb el tu tor/a i el psicò leg/a

del cen tre.
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Detecció o desenvolupament del talent?
Fac tors que mo ti ven una nova orien ta ció
del pro cés de de tec ció de ta lents

§ ALBER TO LO REN ZO CAL VO
Doc tor en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
INEF de Ma drid

Resum
Po dem tro bar, a la li te ra tu ra es pe cia lit -

za da, que el pro cés de de tec ció de ta -

lents ha so fert una evo lu ció i ha can viat

com ple ta ment la seva orien ta ció. Així,

s’ha pas sat d’u na orien ta ció tra di cio nal,

“top-down”, en què s’a na lit za ven les ca -

rac te rís ti ques de l’es por tis ta que ha via

acon se guit alts re sul tats es por tius per

trac tar d’es ta blir un marc re fe ren cial

que per me tés de de sen vo lu par ba te ries

de tests es pe cí fi ques, a una orien ta -

ció de baix cap a dalt, “bot tom-up”, que

trac ta d’a na lit zar la for ma ció por ta da a

ter me pels es por tis tes per tro bar les va -

ria bles que ha gin es ta blert di ferè ncies

en tre els sub jec tes. En aquest ar ti cle

trac tem d’ex po sar les cau ses que han

por tat a aques ta nova orien ta ció i, que,

ara com ara, ens fan plan te jar-nos el

pro cés de de tec ció de ta lents com

un pro cés de for ma ció i par lem més de

pro mo ció o de sen vo lu pa ment del ta lent.

Introducció

En l’ac tua li tat, s’ob ser va que el ter me

ta lent està sent sub sti tuït pel ter me ex -

pert. Aques ta nova con cep ció mo di fi ca

cla ra ment l’o rien ta ció del pro cés de de -

tec ció de ta lents i, ara com ara, es par la

més de de sen vo lu pa ment del ta lent,

pro mo ció del ta lent o de sen vo lu pa ment

de la pe rí cia (Lo ren zo, 2001, a i b; Ruiz

i Sán chez, 1997; Du rand-Bush i Sal me -

la, 1994; Sal me la, 1997). Aques ta

nova orien ta ció trac ta de su pe rar les in -

nom bra bles di fi cul tats que pre sen ta una 

de tec ció de ta lents ba sa da en un con -

cep te ap ti tu di nal.

Com sug ge reix la re vi sió dels di fe rents

mo dels de de tec ció de ta lents ba sa da en

una apro xi ma ció cien tí fi ca, aquest és un

pro cés di fi cul tós. “Enca ra hi ha mol tes

pre gun tes sen se res pos ta, mal grat les

nom bro ses in ves ti ga cions rea lit za des”

(Ma rées, 1987; a G. Rég nier i d’altres,

1993, p. 298).

Entre els di fe rents fac tors que jus ti fi quen

aques ta nova orien ta ció del pro cés de de -

tec ció de ta lents, en te nent-lo més com un

pro cés de for ma ció, po dem des ta car els

se güents:

El fenomen
de la compensació

Aquest fe no men sug ge reix que el mes trat -

ge en un es port de ter mi nat pot ser ad qui -

rit per l’individu mit jan çant di fe rents com -

bi na cions d’habilitats, atri buts i ca pa ci -

tats. L’esportista que pre sen ta de fi cièn -

cies en una àrea de ter mi na da, pot com -

pen sar aques tes de fi cièn cies amb al tes

pres ta cions en al tres àrees. Bart mus i

d’altres (1987, a G. Rég nier i d’altres,

1993), en ex po sar els re sul tats d’un es tu -

di lon gi tu di nal rea lit zat so bre 100 ju ga -

dors de tennis, con clouen que no exis teix

un cri te ri de ren di ment únic; les de fi cièn -

cies en una de ter mi na da àrea del ren di -

ment po den ser com pen sa des per un ele -

vat ni vell en d’altres.

Se gons Zat siors ki (1989), les ca rac te rís ti -

ques de fi nitò ries d’un es por tis ta es di vi -

dei xen en com pen sa bles i no com pen sa -

bles; en te nent com a com pen sa bles

aquells in di ca dors el ni vell in fe rior dels

quals pot ser com pen sat amb un ni vell

ele vat dels al tres in di ca dors. Per a l’au tor, 

“en la ma jo ria dels ca sos ens tro bem amb 

in di ca dors par cial ment com pen sa bles:

pe tits re tards en el de sen vo lu pa ment

d’u na de les qua li tats es com pen sen;

els re tards grans, no” (Zat sior ki, 1989,

p. 180-181), i aquests re tards com pen sa -

bles fo na men tal ment es ma ni fes ten en els 

es ports de si tua ció, és a dir, es ports col -

lectius i de com bat.

Per a Ruiz i Sán chez (1997), aquest fe no -

men es tro ba pre sent en allò que ano me -

nen es tu di de la pe rí cia en l’es port, quan

afir men que “és cert que de ve ga des es

pas sen per alt les de se nes de mi lers

d’ho res que cal em prar per as so lir els ni -

vells de pe rí cia que ens sor pre nen tant,

així com els in nom bra bles me ca nis mes

de com pen sa ció de què dis po sa l’és ser

humà per su plir mol tes li mi ta cions de la

na tu ra le sa i arri bar a les se ves me tes,

quan està real ment de ci dit a fer-ho, de

ma ne ra que unes po ten cia li tats com pen -
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Abstract

No wa days, we can find, in the spe cia li sed

li te ra tu re, that ta lent de tec tion has de ve lo ped to a 

new orien ta tion. In this way, we have pas sed from 

a tra di tio nal orien ta tion, “top-down”, in which it

was analy sed the sports men’s cha rac te ris tics

who had rea ched high per for man ce for es ta blish

a fra me work that allow us to de ve lop some test;

to a new orien ta tion, “bot tom-up”, that it tries to

analy se the ca reer of the sports men to find some

va ria bles that have es ta blis hed dif fe ren ces

bet ween the sub jects. In this ar ti cle, we try to

ex plain the cau ses that have bring us to this new

ap proach and, that, no wa days, it take us to think

in the ta lent de tec tion pro cess like a pro cess of

for ma tion and we talk about pro mo tion and ta lent

de ve lop ment.

Key words

Ta lent de tec tion,

De ve lop ment ta lent.

De tec ció de ta lents,
Pro mo ció o de sen vo lu pa ment del ta lent
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sen d’al tres de bi li tats” (Ruiz i Sánchez,

1997, p. 234).

Aquest fe no men de la com pen sa ció apa -

reix in trín se ca ment lli gat al de sig d’ex -

cel·lència en l’es port i, de qui na ma ne ra

aquest de sig pot arri bar a con di cio nar

tant el ren di ment, que arri ba a su plir en

al guns mo ments la fal ta d’al gu na ap ti -

tud fo na men tal. Din tre d’a quest fe no -

men, tro bem exem ples clars d’espor -

tistes que, sen se reu nir a prio ri les

 condicions ne cess àries per triom far en

un es port, acon se guei xen d’as so lir al tes

co tes de ren di ment din tre de la seva es -

pe cia li tat es por ti va (po dem ob ser var,

per exem ple, els ca sos de Tyron Bo gues

i Spud Web, que mal grat ser ju ga dors li -

mi tats d’es ta tu ra, van acon se guir de

com pe tir amb èxit a la lli ga més com pe -

ti ti va del bàsquet, l’NBA).

La interacció
entre l’herència i l’ambient

La con tri bu ció de l’herè ncia i de l’en torn

en el ren di ment es por tiu en ca ra no és

prou co ne gu da (Ma li na i Bou chard,

1986; a G. Rég nier, i d’al tres, 1993).

Tan ma teix, sa bem que tots dos fac tors

afec ten pel que fa al rendiment.

És cert que molts mo dels de de tec ció de

ta lents han adop tat com a cri te ris de se -

lec ció o va ria bles a ob ser var, les que es

tro ben de ter mi na des genè ti ca ment, és a

dir, es ta bles en la seva evo lu ció (Ha rre,

1978; Gim bel, 1976; a J. Ló pez Be do ya,

i d’al tres, 1995). Alguns au tors afir men

que l’es tu di de la base genè ti ca de la ca -

pa ci tat de ren di ment po dria ser l’e le ment

que ac ce le ri la so lu ció del pro ble ma de la

pre vi sió d’ap ti tud en l’es port.

Aques ta eter na con trovè rsia en tre si el ta -

lent neix o es fa, ha es tat molt nor mal, i

són molts els en tre na dors i tècnics que ac -

cep ten que, bàsi ca ment, és la na tu ra le sa

l’ú ni ca res pon sa ble que sor gei xi un ju ga -

dor ex traor di na ri. “Ne gar la par ti ci pa ció

de l’herè ncia en el de sen vo lu pa ment mo -

tor i en el ren di ment fí sic se ria un error

tan greu com ac cep tar que és l’ú ni ca raó

d’a quests ren di ments” (Ruiz i Sánchez,

1997, p. 236).

Des gra cia da ment, la creen ça que el ta lent

es por tiu obeeix la llei del tot o res, ha pro -

vo cat que una gran quan ti tat de jo ves, amb 

ma du ra ció tar da na, ha gin que dat ex clo sos

del pro cés es por tiu. Tan ma teix, ara com

ara s’as su meix el fe no men de com pen sa -

ció, es men tat an te rior ment, com a con cep -

te que ens per met d’en ten dre que tots dos

fac tors, el genè tic i l’am bien tal, de ter mi -

nen el de sen vo lu pa ment del fu tur es por tis -

ta. Bou chard (1991; a Añó, 1997), un

dels més grans ex perts del tema, afir ma

que “en ca ra que els fac tors genè tics po -

den dir-nos amb més se gu re tat les pos si -

bi li tats atl èti ques d’un nen, la re la ció en -

tre les con di cions in na tes de l’at le ta i el

seu ren di ment pos te rior no més serà d’un

45%; el 55% res tant serà apor tat per l’en -

tre na ment, els fac tors so cials i els psi -

colò gics” (Añó, 1997, p. 91).

Zat siors ki (1989) con fir ma aquest pos tu -

lat, quan afir ma que les ca pa ci tats de

l’ho me per in fluir en l’èxit d’u na ac ti vi tat

de ter mi na da, es de sen vo lu pen so bre la

base de la uni tat dialè cti ca de les pro pie -

tats congènites i adquirides.

Però tam poc no hem de cau re en l’ex -

trem con tra ri i res pon sa bi lit zar de tot els 

fac tors am bien tals, com ar gu men ten

Bloom i Erics son (1985, 1993), en par -

lar de la im portància dels fac tors so cials

i am bien tals. Aquests au tors ar gu men -

ten, fo na men tal ment, que el ta lent, les

qua li tats in na tes, no te nen un pa per de -

ter mi nant en el de sen vo lu pa ment de

l’ex pe rièn cia, sinó que el ni vell de ren di -

ment as so lit es tro ba re la cio nat di rec ta -

ment amb la pràcti ca acu mu la da, sug -

ge rint que pel cap baix són ne ces sa ris

10 anys de pràcti ca in ten si va per ad qui -

rir el ni vell d’ex pert en qual se vol do mi ni

(Wi lliams i Franks, 1998). Tan ma teix,

com co men ten prou bé aquests úl tims

au tors, “en ca ra que els in ves ti ga dors

pu guin dis cu tir so bre la con tri bu ció

exac ta de la pràcti ca en el de sen vo lu -

pa ment de l’es por tis ta i dels fac tors

am bien tals, de les ha bi li tats in na tes o

bé, so bre la in te rac ció en tre els fac tors

he re di ta ris i l’en torn, és di fí cil con ce -

bre que la genè ti ca no ju gui cap pa per

en el de sen vo lu pa ment de l’es por tis -

ta ex pert” (Wi lliams i Franks, 1998,

p. 163).

Sí que es pot as su mir el fet que al guns

fac tors he re di ta ris in fluei xen en la ca pa ci -

tat es por ti va i que al guns són evi den ciats

fàcil ment. El com po nent genè tic que pu -

gui in fluir en el ren di ment, pot ser es ti mat

mit jan çant es tu dis amb bes sons idè ntics

o fra terns (mo no zigò tics o di zigò tics), es -

tu dis en tre pa res i fills (Ma li na, 1986) o a

tra vés d’es tu dis lon gi tu di nals, me su rant

les va ria bles se lec cio na des di ver ses ve ga -

des du rant un llarg pe río de de temps i cal -

cu lant els coe fi cients de co rre la ció en tre

les di fe rents me su res pre ses a in ter vals di -

fe rents. D’a ques ta for ma, po dem cal cu lar

si una va ria ble és cons tant. Són nom bro -

sos els es tu dis que es po den tro bar en la

li te ra tu ra so bre aquest tema (Klis sou ras,

1971-73; Klis sou ras, 1993; Svarts,

1990; Ma li na, 1986).

Se gons Bláz quez (1995; ci tant a Bou -

chard, 1974), po dem ano me nar com a

carà cters mor folò gics i qua li tats fí si ques

amb un ín dex d’’he re ta bi li tat’ alt (90%)

les se güents: l’al ça da, la lon gi tud dels os -

sos, la dis tri bu ció de les fi bres mus cu lars,

la ve lo ci tat, la ve lo ci tat de reac ció, el

 

.
VO2màx, la potè ncia aerò bi ca alà cti ca i la

ca pa ci tat vi tal.

Men tre que carà cters mor folò gics i ap ti -

tuds fí si ques amb un ín dex d’“he re ta bi li -

tat” baix són el per cen tat ge de tei xit adi -

pós, el pes, el vo lum del cor i la força.

Bou chard i Ma li na (1986; a G. Rég nier i

d’al tres, 1993), en un Simp òsium so bre

Genè ti ca Hu ma na ce le brat al Con grés

Olím pic, el 1984, con clouen que:

n Que da cla ra ment iden ti fi cat que el ge -

no tip té més in fluèn cia so bre ca rac te rís -

ti ques fi siolò gi ques i de salut.

n Ha que dat de mos trat que, sota con di -

cions nor mals, el crei xe ment fí sic del

nen que da pro fun da ment de ter mi nat

pels fac tors genè tics, tant en l’as pec te

de quan ti tat de crei xe ment com en l’as -

pec te de velocitat de creixement.

n Que da de mos trat que la fa ci li tat de rea -

lit zar tas ques mo to res es tro ba lleu ge ra -

ment de ter mi na da pel ge no tip, pot ser

amb una ma jor in fluèn cia en ho mes que 

no pas en dones.

n Un dels efec tes més vis tents del ge no -

tip és la in fluèn cia que exer ceix so bre

la ca pa ci tat de res pon dre a si tua cions

ex tre mes, com ara un en tre na ment in -

tens.
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Des del punt de vis ta de les ca rac te rís ti -

ques psi colò gi ques, sem bla que es pro -

dueix la ma tei xa con trovè rsia. Els psi -

còlegs han dis cu tit du rant anys so bre la

con tri bu ció de la genè ti ca i sem bla ser

que, en néi xer, al guns trets són més es ta -

bles que d’al tres. Se gons Co wart (1987, a 

Sin ger, 1988, pàg. 100), l’es tu di de bes -

sons in di ca això, és a dir, que al guns trets

as so ciats amb l’a gres si vi tat i el li de rat ge/

do minà ncia estan marcadament influïts

per la genètica.

La predicció del rendiment

La de tec ció del ta lent, tal com s’ha entès

du rant molt de temps, im pli ca ne cess ària -

ment una pre dic ció. “La pre dic ció a par tir

dels ren di ments es basa im plí ci ta ment en 

la idea que allò que es rea lit za als 15 anys, 

per exem ple, cons ti tueix una bona in di ca -

ció del que es rea lit zarà 10 anys més tard”

(Du rand, 1988, p. 175).

Se gons di fe rents es tu dis, aquest pos tu lat

és erro ni. “No més és pos si ble pre dir un

ni vell de ren di ment amb un mar ge d’e rror 

ac cep ta ble, si el pronò stic es basa en

una mar ca as so li da quan l’es por tis ta es

tro ba prop de l’e dat de la seva ma du re sa”

(Durand, 1988, p. 176).

Erics son i d’al tres (1993), són de la ma -

tei xa opi nió, quan afir men que els tests

d’ap ti tud po den pre dir el re sul tat im me -

diat amb una co rre la ció de 0,3; men tre

que la co rre la ció en tre el ren di ment i l’èxit

fi nal bai xa fins a 0,2, cosa que ens in di -

ca que és una co rre la ció molt bai xa i,

doncs, que aquests tests són d’es cas sa

uti li tat en aquest sen tit. Els es tu dis re la -

cio nats amb aquest as pec te re flec tei xen

co rre la cions si mi lars (Baird, 1985; Linn,

1982; a K. Ericsson, i d’altres, 1993).

Dos fac tors te nen in fluèn cia de ci si va so -

bre el va lor fi nal del ren di ment: l’en tre na -

ment i el grau de ma du ra ció. Els pro ce di -

ments de pre dic ció es fo na men ten en la

dis tin ció en tre el ren di ment i el po ten cial

subjacent en aquest rendiment.

Les pre vi sions del ta lent a llarg ter mi ni te -

nen l’in con ve nient de tro bar-se par ti cu lar -

ment ex po sa des a in fluèn cies que en

 perjudiquen la va li de sa. Aquests fac tors

d’in fluèn cia són di fí cils d’a va luar en el

mo ment de la pre vi sió, so vint a cau sa de

la seva va ria bi li tat. Fins i tot en el cas que

es tin guin en comp te fac tors am bien tals,

els ter mes del pro ble ma no can vien. La

quo ta d’e rror a cau sa de fac tors d’in fluèn -

cia no més es pot re duir. Els fac tors im -

pon de ra bles que es po den pre sen tar tot al

llarg d’u na ca rre ra es por ti va llar ga, fins

arribar a prestacions de molt alt nivell,

són gairebé incalculables.

És im por tant as sen ya lar a més a més que,

en la ma jo ria dels ca sos, aques ta pre dic ció 

del ren di ment es basa en l’es ta bli ment

d’estàndards o ni vells de re ferè ncia so bre

parà me tres fí sics o an tro pomè trics. És clar

que les ca rac te rís ti ques an tro pomè tri ques

po den re pre sen tar, gràcies a la seva re la ti -

va es ta bi li tat evo lu ti va, ele ments par ti cu -

lar ment ido nis per ela bo rar pre vi sions.

Però, com afir ma Baur (1993), es trac ta

de pres supò sits ne ces sa ris però no su fi -

cients per ob te nir pres ta cions al màxim ni -

vell, per què no més una com bi na ció en tre

les ca rac te rís ti ques an tro pomè tri ques i al -

tres de per so nals (mo trius, psi colò gi ques,

cog ni ti ves...) po dran te nir l’e fec te de sit jat.

Tan ma teix, com ja hem es men tat an te -

rior ment, hi ha més fac tors que in fluei xen 

en el de sen vo lu pa ment d’un ta lent i que

en de ter mi nen com ple ta ment l’e vo lu ció.

Per exem ple, Sach i Jähn (1981, a Baur,

1993) arri ben a la con clu sió que “la taxa

de va ria bi li tat, so bre 39 ca rac te rís ti -

ques de per so na li tat re fe ri des a l’es port

o ge ne rals, no dona cap aju da a la pre vi -

sió en el de sen vo lu pa ment de la ca rre ra

du rant els 4 anys que mar quen el pas de 

l’e dat ju ve nil a l’e dat adul ta” (Baur,

1993, p. 10).

Se gons afir ma Sin ger (1988), els tests

psi colò gics es tro ben molt li mi tats en

aquest as pec te, atès que, per exem ple,

l’ac ti tud i la mo ti va ció cap a un es port es

tro ba sot me sa a can vis cons tants i obs ta -

cles, i pot va riar al ho ra que es pro dueix el

de sen vo lu pa ment i can vien els interessos

del subjecte.

La va li de sa li mi ta da de les pre vi sions a

llarg ter mi ni (aquest és l’ar gu ment prin ci -

pal), com por ta el risc d’e rrors de dos ti -

pus: a) sub jec tes no do tats po den ser con -

fo sos com a ta lents (ano me nats “fal sos

po si tius”) i b) els ta lents po den ser con fo -

sos amb sub jec tes no do tats (ano me nats

“fal sos ne ga tius”).

Els dos errors són re lle vants quan es trac -

ta de rea lit zar una pre vi sió. En el pri mer

cas, el sub jec te no do tat, con si de rat per

error com un ta lent, té in cidè ncia so bre

els cos tos si hom l’in clou din tre dels at le -

tes a pro mo cio nar. El se gon cas, té con se -

qüèn cies més greus en la me su ra que el

ta lent, en ser con si de rat no do tat, res ta

ex pul sat de la pro mo ció. Si, a més a més,

es par teix de la base que la quo ta de sub -

jec tes do tats és molt baixa, el problema

s’incrementa.

“És for ça ino por tú efec tuar una se lec ció

pre coç dels ta lents amb cri te ris se lec tius 

par ti cu lar ment res trin gits, a cau sa del

risc molt ele vat que es co rre d’ex clou re

una part (si no tots) dels ta lents de la

pro mo ció. Una pro pos ta vàli da se ria

la d’u ti lit zar cri te ris am plis, tot evi tant

que sub jec tes ina de quats del tot si guin

in clo sos en el grup de pro mo ció” (Wend -

land, 1986; a Baur, 1993, p. 8). De fet,

al guns dels mo dels de de tec ció de ta lents, 

es ta blei xen un “me ca nis me de se gu re tat”, 

que els per me ti d’in clou re o tor nar a ob -

ser var els esportistes que en un primer

mo ment no van ser seleccionats.

L’evolució i valoració
de les aptituds

Aquest as pec te es tro ba re la cio nat di rec -

ta ment amb l’an te rior, ja que el carà cter

fluc tuant de les ap ti tuds en curs de de sen -

vo lu pa ment i evo lu ció, aug men ta la im -

pre ci sió. Fleish man i Hen pel (a Du rand,

1988, p. 189), han mos trat, de for ma

par ti cu lar ment cla ra, que la con fi gu ra ció

de les ap ti tuds exi gi des per triom far en

una tas ca es trans for ma en el curs de l’a -

pre nen tat ge. “La clas si fi ca ció dels sub -

jec tes can via en fun ció del mo ment de

l’a pre nen tat ge i els ren di ments en la tas -

ca de mos tra s’ex pli quen mi llor a par tir

de les ap ti tuds ma ni fes ta des al co men -

ça ment de l’a pre nen tat ge que no pas

des prés d’u na prac ti ca pro lon ga da. Això

és de gut al de sen vo lu pa ment d’un fac tor

es pe cí fic per a la tas ca, ra di cal ment di -

fe rent dels fac tors ines pe cí fics que

serveixen per a identificar les aptituds”

(Durand, 1988, p. 190).

Aques ta evo lu ció lògi ca i fàcil ment ob ser -

va ble, con se qüèn cia na tu ral de l’en tre na -
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ment, com plan te gen Bloom i Erics son,

ens pre sen ta un pri mer pro ble ma que li -

mi ta sin gu lar ment la pre ci sió dels pro gra -

mes de des co bri ment: com més es prac ti -

ca una ac ti vi tat, menys pot ex pli car-se per 

les ap ti tuds el rendiment aconseguit en

aquesta.

Aquest pro cés ten deix a di fi cul tar con si de -

ra ble ment la pre dic ció de la con fi gu ra ció

d’ap ti tuds en l’a dult, atès que certs fac -

tors im por tants per a una es pe cia li tat es -

por ti va po den no ha ver-se ma ni fes tat en

el moment d’aplicació dels tests.

A més a més, hem de te nir en comp te que

els me su ra ments del ren di ment en els

tests no sem blen man te nir prou fia bi li tat

en el curs dels anys. Quan els me su ra -

ments es tro ben prou pro pers (6 me sos-

1 any), les co rre la cions en tre les pun tua -

cions són al tes. Si són llun yans, per re gla

ge ne ral, s’ob ser va una dis mi nu ció de les

co rre la cions (Claes sens i d’al tres, 1983;

Hal ver son i d’altres, 1982; a Durand,

1988).

Un al tre fac tor in te res sant a te nir en

comp te, és que, en un in ter val de temps

si mi lar, els ren di ments són més es ta bles

com més avan ça da és l’e dat dels in di vi -

dus. I fi nal ment, cal in clou re el fet que a

me su ra que s’a pli quen els tests, en els di -

fe rents mo ments, se n’està pro duint l’a -

pre nen tat ge i això pot plan te jar al guns

dub tes so bre la fiabilitat dels proce -

diments dels tests.

Sem bla, doncs, clar, que la pre dic ció dels

ren di ments con ti nua cons ti tuint un pro -

ble ma com plex i que en ca ra està lluny

d’és ser solucionat.

Tan ma teix, com afir ma Du rand (1988),

no ha de con si de rar-se in so lu ble i es po -

den es ta blir al guns me ca nis mes per fa ci li -

tar aquest pro cés, en tre els quals as -

senyala els següents:

n Sem bla in dis pen sa ble efec tuar un am -

pli es tu di lon gi tu di nal de l’e vo lu ció de

les es truc tu res mo trius, des de la

infància fins a l’e dat adul ta, així com de

les èpo ques d’a pa ri ció i es ta bi lit za ció

de les ap ti tuds.

n El mèto de de pre dic ció no ha de ser “tot

o res”, és a dir, el pronò stic no s’e fec tua

amb mol ta an ti ci pa ció. De fet, no s’e -

fec tua una sola ope ra ció pun tual de se -

lec ció/des co bri ment, sinó que es pro ce -

deix per ava lua cions re pe ti des del po -

ten cial dels at le tes (ci tant a Léger i

Montpetit, 1985).

n Sem bla in te res sant uti lit zar pro ves so -

bre el te rreny. Aques tes pro ves són

“plu ri fac to rials” i es re la cio nen amb fac -

tors vin cu lats amb la pràcti ca i l’en -

trenament en una es pe cia li tat i cons ti -

tuei xen una mena d’ac tua lit za ció de les

ap ti tuds en una si tua ció propera a

l’activitat esportiva.

En aquest sen tit, Gu tié rrez Sainz afir ma

que “els tests que do nen més in for ma ció

so bre el ni vell de joc d’un sub jec te, són

aquells que im pli quen la rea lit za ció d’u -

na de ter mi na da ac ció que té com a àmbit 

d’a pli ca ció la ma tei xa pis ta... Vo lem dir

amb això que, en ca ra que l’ex plo ra ció

ac ti va o sis temà ti ca pot ser efec ti va, les

pro ves que real ment in for men de la ca -

pa ci tat del sub jec te són les que es por ten 

a ter me din tre del te rreny de joc” (Gu -

tiérrez Sainz, 1990, p. 53).

La promoció
del talent mitjançant
la coordinació del currículum

Tal com afir ma Baur (1993), cada ve ga da 

es veu de ma ne ra més evi dent, que l’op ti -

mit za ció de l’en tre na ment dels nens i els

jo ves no és no més un pro ble ma de me to -

do lo gia de l’en tre na ment en sen tit ri go rós. 

Les pos si bi li tats i els lí mits de l’es forç en

l’es port són de ter mi nats de ma ne ra no ta -

ble pel con text.

L’en tre na ment ac tual plan te ja un evi dent

pro ble ma de coor di na ció en tre les re ques -

tes de l’es port d’alt ni vell i la res ta de les

ocu pa cions quo ti dia nes de l’es por tis ta.

Aquest as pec te re pre sen ta que l’e xigè ncia 

de l’es port de com pe ti ció ha de ser coor di -

na da amb les al tres ac ti vi tats de la vida

del nen i de l’a do les cent. So la ment, quan

s’a con se gueix un equi li bri sa tis fac to ri en -

tre les di ver ses exigè ncies de la vida quo ti -

dia na del subjecte, la promoció del talent

esportiu pot tenir èxit.

Es pot ob ser var que, du rant les dèca des

dels se tan ta i vui tan ta, trac tant d’op ti mit -

zar l’en tre na ment, es va pro duir una

tendència a aug men tar el temps d’en tre -

na ment en al gu nes es pe cia li tats es por ti -

ves. Aquest aug ment del temps d’en tre na -

ment, nor mal ment, s’a con se guia gràcies

a una dis mi nu ció del temps lliure dels

nens i els adolescents.

Així ma teix, l’i ni ci de la com pe ti ció en els

ado les cents plan te ja se rio sos pro ble mes

de coor di na ció amb les ac ti vi tats es co lars. 

Con ti nuar en aques ta lí nia, trac tant d’es -

ta blir una prio ri tat o con si de rar l’un al ter -

na tiu res pec te de l’al tre no pot ser ad mis -

si ble, per què això ens con dueix a la dis mi -

nu ció cla ra de la po bla ció es por tis ta. De

fet, no és pos si ble an te po sar l’es port de

competició a l’educació escolar o pro fes -

sional.

Per tant, en l’ac tua li tat es pro po sa un con -

trol més me ti cu lós dels en tre na ments, per 

tal de re duir-ne la du ra da mit jan çant una

“pro gra ma ció econò mi ca ment con cen tra -

da” (Baur, 1993), i acon se guir d’a ques ta

for ma, com pa ti bi lit zar l’en tre na ment amb 

la res ta de les ac ti vi tats lògiques dels

esportistes adolescents.

Això im pli ca di rec ta ment els en tre na dors,

atès que no s’han de li mi tar a or ga nit zar

els en tre na ments, sinó que han d’am pliar

el seu camp d’ac tua ció i preo cu par-se de

les con di cions ex ter nes, con tex tuals dels

es por tis tes per coor di nar les ac ti vi tats de

l’entrenament amb la resta.

L’abandonament prematur
de l’activitat

És molt pro ba ble que l’i ni ci pre coç d’un

en tre na ment orien tat a la com pe ti ció, por -

ti el pro ble ma as so ciat de l’a ban do na -

ment es por tiu pre ma tur. És a dir, es por tis -

tes amb 15-16 anys, que de sen vo lu pen la 

seva ac ti vi tat es por ti va din tre d’u na úni ca

dis ci pli na des de fa 8-10 anys, no són ca -

pa ços de con ti nuar amb for ça i su por tar

càrre gues d’en tre na ment cada ve ga da

més ele va des. En aquests ca sos, l’es por -

tis ta no té la constància ne cess ària per es -

for çar-se durant molts anys fins a l’edat de 

màxima prestació.

Di ver ses pu bli ca cions han trac tat aquest

pro ble ma i han po sat l’ac cent so bre la

“pèrdua de mo ti va ció” i so bre l’“es pe cia -

lit za ció pre coç”, tot ofe rint mul ti tud de xi -

fres re pre sen ta ti ves. Tschie ne (1979), en

una re fle xió crí ti ca so bre el sis te ma de de -
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tec ció de ta lents, apro fun dint en els es -

ports de na ta ció i at le tis me, con fir ma que

els mi llors ne da dors del món fins als 15

anys te nen re sul tats me dio cres com pa rats 

amb els ne da dors de la seva ma tei xa edat. 

Per con tra, els que te nien bons ren di -

ments als 15 anys, dei xen d’as so lir alts

ni vells i pos te rior ment són su pe rats. A

Baur (1993), apa reix re flec tit un es tu di

rea lit zat per Kröger (1986), on es pot lle -

gir que la taxa de “morts esportives” va del 

30 al 90%, en funció de la disciplina

esportiva i l’edat.

Au tors com Bloom (1985), con fir men que

du rant la se go na fase de de sen vo lu pa ment

del ta lent es pro dueix una dis mi nu ció de la

po bla ció es por ti va, so bre la idea que els re -

sul tats ob tin guts no es co rres po nen amb

les ex pec ta ti ves crea des. Csiks zent mihal yi

i Ro bin son (1986, a Sal me la i Du rand-

Bush, 1994) pro po sen d’es tu diar aques ta

pro blemà ti ca des d’u na pers pec ti va psi co -

so cial. Per a ells, en la tran si ció de l’es ta -

tus d’a do les cent a adult es pro duei xen tres

cri sis im por tants: la pri me ra d’i den ti tat, la

se go na d’in ti mi tat i, l’úl ti ma, de pro duc ti vi -

tat, que són per ce bu des com a mo ments

en els quals els in di vi dus po den de ci dir de

rees truc tu rar la seva vida, tot as su mint

nous ca mins i ob jec tius.

Per a aquests úl tims au tors, el de sen vo lu -

pa ment de la pe rí cia va as so ciat, en tre

d’al tres fac tors, a: a) el re co nei xe ment so -

cial del seu do, b) la con se cu ció de re com -

pen ses i, fi nal ment, c) les ex pe rièn cies

po si ti ves ex pe ri men ta des pels joves

esportistes.

En el mo ment en què dei xen d’a par èi xer

ex pe rièn cies po si ti ves i sor gei xen si tua -

cions poc atrac ti ves (com pot ser ju gar

pocs mi nuts, per dre di ver sos par tits o

com pe ti cions), o bé que no apa re gui cap

mena de re com pen sa, o bé aques ta mena

de re com pen ses no s’as sem blin a les es -

pe ra des, sor geix la ne ces si tat de rees truc -

tu rar la vida per so nal i bus car d’al tres ac -

ti vi tats que produeixin aquesta mena

d’experiències.

A més a més dels pro ble mes es men tats

an te rior ment, cal des ta car un al tre ti pus

de di fi cul tats, sor gi des de la ma tei xa evo -

lu ció de la so cie tat. Per a Baur (1993), el

pro ble ma del re clu ta ment dels ta lents

tindrà prio ri tat so bre el de la se lec ció dels

ta lents. Això obli garà a pres tar més aten -

ció a pro ble mes com pu guin ser la dis -

minució ex pe ri men ta da de la taxa de

 natalitat (tan acu sa da en al guns paï sos

oc ci den tals, com pot ser el cas d’Espan ya

en l’ac tua li tat), l’a pa ri ció d’u na cul tu ra al -

ter na ti va del mo vi ment que no ne ces si ta

d’un pro cés d’en tre na ment ni bus ca d’ob -

te nir els mi llors re sul tats, o la ma tei xa

com petè ncia en tre les di fe rents es pe cia -

li tats es por ti ves, que cada vegada és més

forta, conseqüència dels dos factors

esmentats anteriorment.

Tots aquests as pec tes, as sen ya lats an te -

rior ment, jus ti fi quen la nova orien ta ció del 

pro cés de de tec ció de ta lents, i per tant,

que es par li més de de sen vo lu pa ment o

vi gilà ncia del talent.

Un as pec te trac tat al Simp òsium so bre

Pro ble mes dels Ta lents a l’Esport (Bart -

mus i d’al tres, 1987, a G. Rég nier i d’al -

tres, 1993), va con sis tir en el fet que, do -

na da la di fi cul tat del pro cés per tro bar va -

ria bles o cri te ris ob jec tius, els es for ços de

la in ves ti ga ció ha vien de ser can viats i

cen trar-se no en la de tec ció del ta lent,

sinó en la pro mo ció del ta lent i el seu de -

sen vo lu pa ment, o el que po dem ano me -

nar també, “vigilància del talent”.

“Una re cer ca del ta lent ba sa da en mèto des 

cien tí fics és en ca ra pro blemà ti ca... una se -

lec ció ba sa da en l’èxit en com pe ti ció i, es -

pe cial ment, en l’ull de l’en tre na dor és més

im por tant” (Ulmer, a Bart mus i d’al tres,

1987, p. 415; a G. Rég nier i d’al -

tres, 1993). Aquests co men ta ris sug ge rei -

xen que la de tec ció de ta lents ba sa da en

cri te ris ob jec tius és en ca ra una uto pia.

L’al ter na ti va pro po sa da és uti lit zar una vi -

gilà ncia més es tre ta del de sen vo lu pa ment 

dels es por tis tes prèvia ment iden ti fi cats

com a ta lents per ex perts en el camp, com 

ho són els tècnics. Sens dub te, aquest as -

pec te ve a con fir mar la idea i el con cep te

que és més im por tant la pro mo ció o de -

sen vo lu pa ment del ta lent es por tiu que la

ma tei xa iden ti fi ca ció, i això no va ment ens 

plan te ja el fet d’en ten dre aquest pro cés

com un pro cés de for ma ció d’es por tis tes,

on la clau re si deix en un en tre na ment

rigorós i d’acord amb les característiques

de cada esportista.

Anant en ca ra més lluny, Baur (1993),

pro po sa que “la pla ni fi ca ció i or ga nit za -

ció dels en tre na ments, igual com la seva

es truc tu ra ció en una pers pec ti va més

àmplia, l’aju da per so nal als at le tes ado -

les cents i la crea ció d’un am bient ex -

traes por tiu com més fa vo ra ble mi llor per

a l’es por tis ta es tro ben din tre de les obli -

ga cions de l’en tre na dor. Aquest és i serà

el “punt de tro ba da” de ci siu per a la rea -

lit za ció pràcti ca de to tes les ac tua cions

per a la pro mo ció del ta lent” (J. Baur,

1993, p. 18).
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Els condicionants:
concertació i imposició en el desenvolupament 
de la creativitat motriu*

§ NAPOLEÓN MURCIA PEÑA

Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca.
Pro fes sor de la Uni ver si dad de Cal das (Co lom bia)

Resum
És un es tu di que es va dur a ter me a 7 es -

co les ur ba nes d’un mu ni ci pi de Cal das,

amb una po bla ció uni vers de 2.113 nens i 

ne nes. En aques tes ins ti tu cions es van

rea lit zar pro ces sos d’observació par ti ci -

pant i en tre vis tes en pro fun di tat per a se -

lec cio nar ca sos tí pics i po der apli car en -

tre els se lec cio nats un test de crea ti vi tat

mo triu.

La in ves ti ga ció va bus car res pos ta a les in -

da ga cions: Com es ma ni fes ten els con di -

cio nants: con cer ta ció i im po si ció i qui na és 

la seva in fluèn cia en la crea ti vi tat mo triu

dels nens d’a ques tes es co les? Per re sol dre

aquest in te rro gant, es va acu dir a les pro -

pos tes de com ple men ta rie tat i in te gra ció

me to dolò gi ca as su mi des per Mur cia i Ja ra -

mi llo (2000), Ca me ri no (1995), Mar do nes 

(1991), Ha ber mas (1999), Tri go i cols.

(1999) en tre d’al tres, uti lit zen en con se -

qüèn cia mèto des qua li-quan ti ta tius. Entre

els re sul tats més im por tants es des ta quen:

n Els con di cio nants més uti lit zats a

l’escola són tres: La con cer ta ció, la im -

po si ció i una mena d’híbrid en tre

aquests dos.

n No es pre sen ten di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves pel que fa a l’estat de de sen vo lu pa -

ment de la crea ti vi tat mo triu, a les es co -

les que uti lit zen com a con di cio nant la

con cer ta ció i la im po si ció (ca sos con si -

de rats tí pics), mal grat que hi ha mi llors

ni vells d’originalitat en aquells grups

que són cas ti gats i que uti lit zen com a

me ca nis me de con trol la im po si ció.

Alguns antecedents
Les in ves ti ga cions

en crea ti vi tat

La crea ti vi tat mo triu és una àrea poc ex plo -

ra da a ni vell mun dial mal grat el gran de -

sen vo lu pa ment que ha as so lit la crea ti vi tat 

en al tres camps. Són in nom bra bles les

apor ta cions en el camp de l’ad mi nis tra ció,

l’ar qui tec tu ra, les arts, i fins i tot en el

camp de l’e du ca ció en tot allò que té a veu -

re amb el de sen vo lu pa ment d’in tel·ligèn -

cies lo gi co-ma temà ti ques, lin güís ti ques,

so cials, en tre d’al tres. Un re co rre gut per in -

ves ti ga cions re cents en crea ti vi tat, co rro -

bo ren aques ta apre cia ció:

So cie tat-cultura i crea ti vi tat

Alguns es tu dis de mos tren la in fluèn cia

del medi so cial i cul tu ral en els pro ces -

sos de pro duc ció crea ti va: S. J. Ko kot i

J. Col man (1997), en una in ves ti ga ció

que in ten ta des co brir les ca rac te rís ti -

ques de l’és ser crea dor mit jan çant una

pro va de so lu ció de pro ble mes a tra vés

de la pin tu ra, de mos tren que els adults

ca na lit zen les so lu cions se gons l’o ri gi na -

ri del seu és ser; és a dir, les so lu cions

bus quen la com petè ncia i es tan or ga nit -

za des des de la seva for ma ció cul tu ral.

Men tre que en els nens les res pos tes

 estan re la cio na des amb el seu es tat

 essencial o be nes tar emo cio nal, en els

adults la crea ti vi tat se su pe di ta a mo -

dels d’es te reo tip.

A aques tes con clu sions sem bla arri bar

Weis berg (op. cit., 1989), quan as su meix 
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Abstract

It is a study that was ca rried  out in 7 ur ban

schools of a mu ni ci pa lity of Cal das with a

po pu la tion uni ver se of 2.113 chil dren and girls. In 

the se ins ti tu tions they were ca rried out pro ces ses 

of par ti ci pant ob ser va tion and in ter views in depth 

to se lect typi cal ca ses and to be able to apply

among tho se se lec ted a test of mo ti ve crea ti vity.

The in ves ti ga tion loo ked for gi ving ans wer to the

in qui ries: 

How the con di tions are ma ni fes ted: agree ment

and im po si tion and which its in fluen ce is in the

mo ti ve crea ti vity of the chil dren of the se schools.

To sol ve this query, one went com ple men tary

pro po sals and met ho do lo gi cal in te gra tion

as su med by Mur cia and Ja ra mi llo (2000),

Ca me ri no (1995), Mar do nes (1991) Ha ber mas

(1999), Wheat and cab ba ge (1999) among ot her,

using in con se quen ce qua li- quan ti ta ti ve

met hods. 

Among the re sults more ex ce llent they stand

out: 

n The con di tions more used in the school they are 

three: The agree ment, the im po si tion and kind

of a hybrid among the se two. 

n Sig ni fi cant dif fe ren ces are not pre sen ted in the

re la ted to the sta te of de ve lop ment of the

mo ti ve crea ti vity, in the schools that use as

con di tion the agree ment and the

im po si tion,(typi cal ca ses) in spite of existing

better levels of originality in those groups that

are punished and that they use as control

mechanism the imposition. 

Key words

Children creativity, Motor creativity,

Agreement, Imposition
* Grup d’in ves ti ga ció: Na po león Mur cia (in ves ti ga dor res pon sa ble).  Wi lliam He nao, Glo ria He le na Ra mí rez, Hugo

Fer nan do Cal vo, Jor ge Elie cer Cruz i  Ma ría Deisy Tre jos

Crea ti vi tat en nens, Crea ti vi tat mo triu,
Con cer ta ció, Imposició
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que en la ment del sub jec te crea dor no

s’esdevé res di fe rent a qual se vol al tre pro -

cés de pro duc ció in tel·lec tual, d’aquesta

ma ne ra, el pro duc te crea tiu no és més

que l’examen de ta llat de pre con cep tes,

cosa que per met abor dar el pro ble ma des

de punts de vis ta di ver sos. La na tu ra le sa

in cre men tal im pli ca que les so lu cions es

van cons truint pro gres si va ment, ad jun -

tant a poc a poc la in for ma ció re co pi la da

i pro ces sant-la amb pe ti tes pas ses, i no

mit jan çant grans salts d’intuïció com ho

pro po sen les teo ries gestàlti ques. Això és,

que la crea ti vi tat es tro ba for ta ment as so -

cia da a la ri que sa cul tu ral dels sub jec tes.

De for ma si mi lar, Ama bi le, Romo (ve geu

Romo, 1997) i Stem berg i Lu bart (1997)

tro ben tam bé la na tu ra le sa so cial i cul tu -

ral de la crea ti vi tat, per què si aques ta és

va lo ra da des del pro duc te creat, la va lo ra -

ció ha de ve nir do na da per la so cie tat i la

cul tu ra; per això les se ves in ves ti ga cions

fan ser vir grups d’experts en cada un dels

camps per va lo rar el pro duc te crea tiu

dels in ves ti ga dors.

El pro ble ma de ma nar:

pre mi i càstig

És im por tant des ta car que el ras treig fet

pels es tu dio sos ac tuals so bre la crea ti vi tat 

por ta a la con clu sió que un ele ment pe -

dagò gic molt uti lit zat en l’educació con -

ven cio nal, com ara l’ordre di rec ta, fa que

es re duei xin les ca pa ci tats de crea ció

dels sub jec tes.

En una in ves ti ga ció rea lit za da el 1997,

M. M. Clap ham va uti lit zar 3 va ria bles

(en tre na ment de la crea ti vi tat, entre -

nament de les ha bi li tats del sub jec te

ideal ment crea tiu i en tre na ment sota or -

dre di rec ta), i va apli car el test di ver gent

de To rran ce (1966) amb un pre-test i un

post-test; va arri bar a la con clu sió que

l’entrenament en les dues pri me res va ria -

bles és molt po si tiu, men tre que l’en -

trenament sota or dre afec ta ne ga ti va -

ment el pen sa ment di ver gent. Aques ta

ma tei xa con se qüèn cia ne ga ti va es per cep

en els pro ces sos pe dagò gics que uti lit zen

mo ti va dors ex trín secs. L. E. Ge rrard, G.

M. Po teat i M. Irons mith (1996), en es tu -

diar la mo ti va ció Intrín se ca –sen se pre mi i 

l’Entrenament Ordre–. Els re sul tats de -

mos tren l’efecte ne ga tiu del pre mi en la

crea ti vi tat en apli car una pro va que in vo -

lu cra va jocs i ma ni fes ta cions ar tís ti ques.

En una al tra in ves ti ga ció, rea lit zant tas -

ques de re forç i mo ti va ció so bre al guns

com po nents de crea ti vi tat (mo ti va ció, so -

lu ció al pro ble ma, i ava lua ció), on les res -

pos tes hau rien de do nar-se mit jan çant di -

bui xos ar tís tics i es tig mes, S. M. Ros tan

(1997) con clou que la mo ti va ció aug men -

ta la pos si bi li tat de re cer ca de so lu cions al 

pro ble ma i la ca pa ci tat d’avaluació (no

que da clar a quin ti pus de mo ti va ció fa re -

ferè ncia la in ves ti ga ció).

Les nom bro ses in ves ti ga cions rea lit za des

per Ama bi le (ci tat a Stem berg i Lu bart op.

cit., 1997), Gard ner (op. cit., 1998),

Weis berg (op. cit., 1989) i Romo (op. cit

1997), en aques ta lí nia, de mos tren evi -

dent ment que la mo ti va ció ex trín se ca és

un ele ment ne ga tiu per al de sen vo lu pa -

ment de la crea ti vi tat, atès que l’esforç

sem bla cen trar-se en el mo ti va dor i no en

el pro duc te. En unes al tres in ves ti ga cions, 

Ama bi le i Romo, de mos tren que els pro -

ces sos de sen vo lu pats per mo ti va dors in -

trín secs, ge ne ren pro duc tes més crea tius i 

que el mo ti va dor ex trín sec pot arri bar a no 

ser per ju di cial per a la pro duc ció crea ti va

si s’utilitza ade qua da ment i un cop es tin -

gui la mo ti va ció in trín se ca. Els es tu dis

rea lit zats per F. Ca jiao (1996) i Pa rra

San do val (ci tat per Cas ta ñe da i Pa ro di,

1993) de mos tren evi dent ment que el nen

co lom bià és sotmès a l’escola mit jan çant

la violè ncia del càstig re ves tit de múl ti ples 

for mes i que, en con se qüèn cia, di fí cil -

ment de sen vo lu parà el seu po ten cial crea -

tiu, sinó que amb aquests mèto des es

veu ran afa vo ri des les con duc tes vio len tes.

El risc

La pos si bi li tat d’assumir ris cos, va as so -

cia da a la crea ti vi tat, sem pre i quan el

sub jec te crea tiu tin gui un “es pe rit aven tu -

rer”. Stem berg i Lu bart (op. cit., 1997),

en la seva teo ria de la in ver sió, con si de ren 

que una de les ca rac te rís ti ques dels sub -

jec tes crea tius ve de ter mi na da per la per -

so na li tat, i aques ta per so na li tat ha de ser

de risc. Les se ves in ves ti ga cions han

acon se guit de mos trar que, a més a més

de ser una ca rac te rís ti ca que la so cie tat

atri bueix al sub jec te crea tiu, sem bla ser

una de les po ques ca rac te rís ti ques co mu -

nes en di fe rents grups de sub jec tes crea -

tius es tu diats.

V. Doc kal i M. Ma te jik (1997), van rea lit -

zar un es tu di en aquest sen tit i van apli car 

un exa men psi colò gic a pa res i fills. En els

re sul tats es res sal ten les re la cions po ten -

cials en tre l’estímul, la crea ti vi tat, els trets 

de per so na li tat: carà cter aven tu rer, em pa -

tia i pors, i s’arriba a la con clu sió que els

pa res són més re ser vats en els seus es for -

ços per so lu cio nar els pro ble mes i

s’arrisquen menys que els nens.

Les in tel·ligè ncies crea ti ves

Par lar de crea ti vi tat en abs trac te en

aquest mo ment és inu sual i fora de con -

text, per què mol tes in ves ti ga cions s’han

en ca rre gat de de mos trar que la crea ti vi tat

es dóna en re la ció a camps es pe cí fics; fins 

i tot, al gu nes per so nes po den ser molt

crea ti ves en un camp i poc crea ti ves en un 

al tre.

Ho ward Gard ner (1995) és pot ser qui ex -

po sa més cla ra ment aques ta tesi. En el

seu text Ments crea ti ves, pro po sa que la

crea ti vi tat pot de sen vo lu par-se en un ma -

teix sub jec te de di fe rents for mes i en di fe -

rents camps del co nei xe ment. Per això, en 

la seva in ves ti ga ció so bre els set sub jec tes 

crea tius més con no tats de la mo der ni tat,

as su meix que ca das cun va de sen vo lu par

amb més pro pie tat una in tel·ligè ncia,

cosa que el fa plan te jar la teo ria so bre les

“set in tel·ligè ncies crea ti ves”. Són aques -

tes: La in tel·ligè ncia lo gi co ma temà ti ca,

la in tel·ligè ncia ci nes te si co cor po ral, la

 intel·ligè ncia es pa cial, la in tel·ligè ncia in -

tra per so nal i in ter per so nal, i la in tel·ligèn -

cia lin güís ti ca.

Do na des les ne ces si tats de la temà ti ca es -

tu dia da no més ens re fe rim a una in -

tel·ligè ncia:

n Crea ti vi tat i in tel·ligè ncia ci nes te si co -

cor po ral: Per a Gard ner, el seu màxim

ex po nent fou Mart ha Graham. Aques ta

in tel·ligè ncia im pli ca mo bi li tat per fer

ser vir el cos en for mes di fe rents i hàbils, 

tant per a propò sits ex pres sius com

orien tats a me tes. És l’encarregada de

tre ba llar els mo vi ments de la coor di na -
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ció fina i coor di na ció grui xu da del cos.

Po dem dir que els seus re pre sen tants

més con no tats es po den tro bar en tre

ba lla ri nes, es por tis tes, ar te sans, es cul -

tors i ac tors.

La in tel·ligè ncia ci nes te si co cor po ral és la

que ens per met de de sen vo lu par la crea ti -

vi tat a tra vés del mo vi ment cor po ral i do -

nar so lu ció a les tas ques de mo vi ment

d’una ma ne ra efi caç i ex pres si va.

Mal grat que per a al guns au tors aques tes

in tel·ligè ncies són real ment camps del co -

nei xe ment, el tre ball de Gard ner té una

gran im portància, per què im pli ca una vi -

sió cien tí fi ca del com por ta ment de ca das -

cu na en els di fe rents sub jec tes es tu diats.

En aquest ma teix camp, els es tu dis de

Stem berg i Lu bart (op cit., 1997) con si -

de ren que la crea ti vi tat té una gran

incidèn cia en la in tel·ligè ncia, la qual pot

ser sint èti ca, ana lí ti ca i ope ra ti va.

Cal con si de rar, si mes no, que en el camp

de la crea ti vi tat mo triu, a més a més de

les in ves ti ga cions de Gard ner, en con -

siderar-la ja com a in tel·ligè ncia ci nes te si -

co cor po ral, els tra di cio nals tests de To -

rran ce, Wyrick i Berstch, exis tei xen en

l’ac tualitat pocs grups que es ti guin co -

men çant a ge ne rar apor ta cions im por -

tants: el Grup Con trast de la Uni ver si tat

de La Co ru ña, per exem ple, li de rat per Eu -

ge nia Tri go, està rea lit zant in ves ti ga cions

di ri gi des a de mos trar la im portància de la

crea ti vi tat mo triu en el de sen vo lu pa ment

in te gral de l’ésser humà, a par tir de la

seva con si de ra ció com a una to ta li tat ho -

lís ti ca (ve geu Tri go i cols. 1999).

Altres in ves ti ga cions que s’han rea lit zat

en aquest camp són les del grup CREAM,

de la Uni ver si tat de Cal das, li de ra des pel

coor di na dor d’aquest pro jec te; les inves -

tigacions cen trals que ara per ara ha

acon se guit el grup són tres: en el pri mer

es tu di, es va bus car de sen vo lu par un pro -

grama d’entrenament es por tiu in fan til

 enfocat in te gral ment i uti lit zant un mèto -

de probl èmic, en un grup de 90 nens, du -

rant cinc anys, per a ana lit zar compara -

tivament amb un al tre grup con trol, el

com por ta ment de tres va ria bles: la crea ti -

vi tat mo triu, les ca pa ci tats coor di na ti ves i

les ca pa ci tats con di cio nals. Es va tro bar

que, de for ma sig ni fi ca ti va, els nens del

grup ex pe ri men tal acon se guien un grau

de de sen vo lu pa ment de crea ti vi tat mo triu

su pe rior, mal grat que l’originalitat no té

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre els grups

ava luats. Es van apli car els tests de

Wyrick i Berstch, que con fir men la ne ces -

si tat d’estructurar un sis te ma d’avaluació

de la crea ti vi tat mo triu ca paç d’avaluar-la

des d’una pers pec ti va in te gral, atès que

els tests apli cats no més n’avaluen un

com po nent (ve geu Mur cia, Ta bor da i

Ángel, 1998 i 2000).

El se gon es tu di vo lia com pa rar la crea ti vi -

tat mo triu de tres grups de nens de la ciu -

tat de Ma ni za les, sot me sos a di fe rents

pro ces sos: el pri mer grup ha via re but un

pro gra ma d’entrenament es por tiu amb

una orien ta ció in te gral du rant tres anys

(120 nens i ne nes); el se gon ha via re but

un pro gra ma d’entrenament es por tiu con -

ven cio nal en les lli gues del de par ta ment,

a més a més, de la clas se d’Educació Fí si -

ca (60 nens i ne nes); el ter cer grup no ha -

via par ti ci pat en cap pro gra ma sis temà tic

d’entrenament es por tiu ni d’educació fí si -

ca (25 nens i ne nes); apli cant els tests de

Wyrick i Berstch, es va de mos trar que els

nens més ori gi nals són els del ter cer grup,

men tre que els nens més fle xi bles i de sim -

bolts en les se ves res pos tes eren els nens

del pri mer grup (ve geu Mur cia, Puer ta i

Var gas, 1998).

L’anterior tre ball d’investigació va ser vir, a 

més a més, per com pren dre que els tests

apli cats real ment no ava lua ven la crea ti vi -

tat mo triu, sinó el pen sa ment la te ral, per

tant, va ori gi nar un se gon gran pro ble ma

d’investigació que va do nar ori gen al pro -

jec te “Ava lua ció de la crea ti vi tat mo triu”.

En aquest ter cer es tu di es pre te nia es truc -

tu rar i va li dar un sis te ma d’avaluació que,

en pri mer lloc, con si de rés l’ésser humà

com a in te gra li tat i la crea ti vi tat com un

tot que in vo lu cra el pro cés, la per so na, el

pro duc te i l’ambient. El sis te ma que es va

de sen vo lu par va mos trar un ele vat grau de 

va li de sa i con fian ça, però ha de ser re duït

en els seus com po nents, a cau sa dels alts

ni vells de co rre la ció exis tents en tre al guns 

d’ells. En l’actualitat, el grup CREAM,

està de sen vo lu pant el pro cés de re duc ció

de fac tors i un al tre grup d’investigació

s’encarregarà de re va li dar aquest sis te ma

ajus tat (ve geu Mur cia, 2000).

Altres in ves ti ga cions de sen vo lu pa des pel

grup a di fe rents mu ni ci pis de Cal das (Sa -

la mi na, 2000; La Do ra da, 2000; Rio su -

cio, 2000), amb més de 120 nens i ne -

nes, bus ca ren ex pe ri men tar pro gra mes de 

mú si ca i dan sa, orien tats des del pen sa -

ment la te ral per exa mi nar-ne la in fluèn cia

so bre la crea ti vi tat mo triu de grups de

nens en edats en tre 6 i 12 anys; es van

tro bar sig ni fi ca tius ni vells d’incidència en

ser com pa rats amb els grups con trol. Per

ava luar la crea ti vi tat van apli car el test de

Wyrick i Berstch.

En un es tu di que va ex pe ri men tar amb un 

pro gra ma d’en tre na ment es por tiu es truc -

tu rat des de les ca te go ries de mo vi ment

Ga lla we, i adop tant tècni ques pròpies del 

pen sa ment la te ral de De Bono, que es va

apli car so bre tres grups po bla cio nals, un

grup amb la mà es que rra (20 nens i ne -

nes), un grup amb la mà dre ta (15 nens i

ne nes) i un grup amb les dues mans

(20 nens i ne nes), es va bus car de ter mi -

nar la in fluèn cia de l’a pli ca ció d’a quest

pro gra ma di fe ren cial so bre la crea ti vi tat

mo triu dels nens i es va arri bar a la con -

clu sió que hi ha di ferè ncies sig ni fi ca ti ves

en tre els grups que van en tre nar amb la

mà dre ta i amb les dues mans. Aquests

úl tims es tu dis s’han rea lit zat en pe río des

d’expe rimentació re la ti va ment curts (en -

tre 4 i 6 me sos) cosa que pot ser un ele -

ment per què els re sul tats no si guin con -

tun dents.

Alguns ele ments teò rics

de la crea ti vi tat mo triu

En prin ci pi, con si de rem que, pel que fa la

crea ti vi tat mo triu, exis tei xen real ment

pocs de sen vo lu pa ments, en com pa ra ció

amb els acon se guits en al tres àmbits. Cal

su po sar que la crea ti vi tat mo triu ha pas -

sat per l’evolució pròpia de la crea ti vi tat

ge ne ral i que acull les tendències de les

cièn cies so cials. En aquest sen tit, els pri -

mers es tu dis es van fo na men tar en el re -

co nei xe ment de les ca rac te rís ti ques del

pen sa ment i del com por ta ment crea dor,

allò que Alda na (1996) ano me na la pri -

me ra ge ne ra ció de la crea ti vi tat. Aques ta

tendència es re col za en les pre ten sions ra -

cio nal fun cio na lis tes de l’època, re co ne gu -

des per De Cok (1991), Brio nes (1996),
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Mar do nes (1994) en tre al tres, com les

tendències ob jec ti vis tes; en el trac ta ment

del fe no men es do nen uns ca sos ra di cals i

uns al tres de fle xi bles. Es po drien ubi car

aquí els es tu dis de To rran ce i Guil ford,

Wyrick, Berstch, Fetz, en tre d’altres, pel

que fa al camp mo triu, atès que les se ves

pro pos tes sor gei xen de con si de rar la crea -

ti vi tat as so cia da amb la quan ti tat de res -

pos tes i l’avaluació com a ins tru ment de

me su ra.

La se go na ge ne ra ció de la crea ti vi tat mo -

triu, on l’interès se cen tra en el de sen vo lu -

pa ment de tècni ques i guies per a fo men -

tar la crea ti vi tat (ve geu Alda na, op. cit.)

es co men ça a per fi lar lleu ment en les res -

pos tes de la va ria bi li tat de Schmidt.

Per a Alda na, la ter ce ra ge ne ra ció de la

crea ti vi tat és una res pos ta a la co si fi ca ció

a què és sotmès el sub jec te en les pers -

pec ti ves an te riors, mal grat que en les po -

si cions fle xi bles de l’objectivisme es pre -

ten gui con si de rar el sub jec te com a to ta li -

tat. En aques ta ge ne ra ció co men cen a

per fi lar-se pro pos tes que con si de ren la

crea ti vi tat com a po li facè ti ca i el sub jec te

com a to ta li tat. En els es tu dis de crea ti vi -

tat mo triu, aques ta ge ne ra ció es po dria

veu re re pre sen ta da, en les pro pos tes de

com petè ncia mo triu de Ruiz Pé rez, en els

es tu dis de Tri go i cols., en les apor ta cions

de Mur cia, Ángel i Ta bor da, en tre al tres.

En la nova ge ne ra ció que es pro po sa,

aque lla que Alda na ano me na viu re crea tiu 

i que Ro drí guez Estra da as su meix com el

co rrent ètic de la crea ti vi tat i que es fo na -

men ta en les tendències sub jec ti ves o

com pren si ves (ve geu, De Cok, Brions, Ca -

si li mas, Ma dro nes, 1994) amb prou fei -

nes es co men ça a per fi lar, en allò que és

mo triu, amb les pro pos tes de Tri go i cols.,

i amb els es tu dis del grup CREAM, de la

Uni ver si tat de Cal das.1

Variables

Les va ria bles con si de ra des en l’estudi van

ser: la crea ti vi tat mo triu, la im po si ció i la

con cer ta ció.

Metodologia
La in ves ti ga ció va te nir dos mo ments:

un de qua li ta tiu i un al tre de quanti -

tatiu.

Mo ment qua li ta tiu

Per a l’es tu di de les ca rac te rís ti ques i les 

for mes de con trol, es van con si de rar tots 

els nens i les ne nes de les Esco les Pú bli -

ques de bàsi ca i primà ria de la zona ur -

ba na del mu ni ci pi de Rio su cio, Cal das

(un to tal de nou es co les amb 2.113

nens i ne nes). En aquest mo ment de la

in ves ti ga ció es va rea lit zar l’ac cés que

va per me tre l’es ta bli ment del Rea port o

ni vell de con fian ça amb la co mu ni tat i la 

se lec ció dels in for mants claus. Els in for -

mants se lec cio nats en cada grup de les

ins ti tu cions edu ca ti ves eren cons ti tuïts

per: pa res de fa mí lia, es tu diants ac tius i

mes tres que orien ta ven l’e du ca ció fí si -

ca. Pos te rior ment, es van apli car les

tècni ques pròpies de la in ves ti ga ció qua -

li ta ti va per a la re col·lec ció d’in for ma -

ció, fins a ob te nir la sa tu ra ció teò ri ca

(l’ob ser va ció par ti ci pant i l’en tre vis ta en

pro fun di tat). Fi nal ment, es pro cessà la

in for ma ció re col·lec ta da se guint un pro -

ce di ment ma nual de co di fi ca ció i ca te -

go rit za ció.

Mo ment quan ti ta tiu

El pri mer mo ment va per me tre se lec cio -

nar dos ca sos tí pics: un on la im po si ció i

el càstig es do na ven com a me ca nis me

de con trol i l’al tre on l’a cord i la con cer -

ta ció eren els me ca nis mes de con trol. La 

mos tra es va pren dre com un Se = 0,01

(error estàndard) i una p = pro ba bi li -

tat = 0,98. A par tir d’a ques ta apro xi ma -

ció s’es ta blei xen els per cen tat ges mí -

nims vàlids i con fia bles apli cats a cada

cas  típic:

n Esco la 1 = 201 to tal a ava luar 20.

n Esco la 2 = 286 to tal a ava luar 28.

n To tal de la po bla ció mos tra = 48.

Test apli cat

per a l’a va lua ció

de la crea ti vi tat mo triu

El test que es va apli car als sub jec tes in -

ves ti gats as su meix les tas ques de To rran -

ce adap ta des per Mur cia, Puer ta i Va gas

(op. cit.), per de ter mi nar les ca rac te rís ti -

ques crea ti ves des de l’originalitat, la fluï -

de sa i la fle xi bi li tat. Amb aques ta fi na li tat

es de ma na als nens de sen vo lu par un pro -

ble ma de des pla ça ment i un de la biga

d’equilibri (ve geu Mur cia et. al. 1999).

Amb les da des es va rea lit zar una anà li si

bi va ria da.

Resultats

Els re sul tats es po den con si de rar de dos

ti pus: els ob tin guts des de la rea li tat cul tu -

ral es co lar i els re sul tats de l’avaluació de

la crea ti vi tat mo triu.

Re sul tats de l’es tu di

des de la com pren sió

cul tu ral

Les en tre vis tes i les ob ser va cions rea lit -

za des van per me tre com pren dre el se -

güent:

Els mo ti va dors uti lit zats a l’es co la són de

di fe rents ti pus i pre sen ten al guns ele -

ments co muns que els ca rac te rit zen. Les

for mes o ti pus de mo ti va dors pre sen tats

són bàsi ca ment dos: els mo ti va dors que

re co rren a la con cer ta ció i els que re co rren 

al càstig i l’a gres sió; tan ma teix, aques tes

dues for mes de mo ti var no es pre sen ten

aï lla des ni s’ex clouen en els com por ta -

ments ob ser vats, al con tra ri, en molts ca -

sos es per cep la uti lit za ció dels dos mo ti -

va dors per ma nent ment. L’es tu di va per -

me tre ubi car, en al gu nes de les ins ti tu -

cions ob jec te d’es tu di, l’e xistència d’u na

pre pon derà ncia de l’un d’a quells, la qual

cosa va pos si bi li tar la se lec ció de dos ca -

sos tí pics. Un en el qual pre pon de ra va la

con cer ta ció i un al tre on so bre sor tia l’a -

gres sió i el càstig.
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1 El grup CREAM és un grup d’es tu diants i pro fes sors de la Uni ver si tat de Cal das que està rea lit zant una in ves ti ga ció so bre la crea ti vi tat mo triu i està orien tat per l’au tor d’a quest

ar ti cle.
2 El dis seny d’in ves ti ga ció i el seu pro ce di ment es fo na men ta en les pro pos tes de Mur cia i Ja ra mi llo (2000), en allò que fa re ferè ncia al dis seny de com ple men ta rie tat et nogr àfi ca, i 

en les apor ta cions de Ham mer ley i Atkin son (1994) pel que fa als pro ces sos de re col·lec ció i pro ces sa ment en un pro cés d’et no gra fia re fle xi va.



La con cer ta ció, re fe ri da a les ac ti tuds que

per me tien so lu cio nar els pro ble mes grà -

cies als acords i les ne go cia cions. I l’a -

gressió i el càstig com les ac ti tuds que

pre te nien so lu cio nar els pro ble mes mit -

jan çant la for ça i la im po si ció. Les dues

for mes són, d’alguna for ma, mo ti va do res,

per què fan pos si ble la reac ció de les per -

so nes im pli ca des en els ac tes so cials i cul -

tu rals.

L’estudi per met d’estructurar un ven tall

de com por ta ments que són ca rac te rís tics i 

que de fi nei xen la for ma de ma ni fes tar-se

cada cas a l’escola i, en par ti cu lar, a les

clas ses d’Educació Fí si ca.

Característiques i formes
de concertació

n Amis tat i ten dre sa

Es ma ni fes ta en les ac cions dels pro fes -

sors, quan in ten ten fer de mit jan cers en

la re so lu ció d’un con flic te, i en els es tu -

diants en col·la bo rar amb els seus com -

panys.

n Els acords

Es ma ni fes ten en to tes les ac cions i in te -

rac cions que fan pos si ble la so lu ció d’un 

pro ble ma, si gui un con flic te o no, uti lit -

zant la con cer ta ció i el dià leg. És un as -

pec te que mal grat que ha es tat poc uti -

lit zat pels mes tres i els es tu diants, sem -

bla ge ne rar res pos tes molt po si ti ves per

a or de nar els pro ces sos de clas se.

n La to lerà ncia

Expres sa da pels nens bàsi ca ment en els

jocs i pels pro fes sors a les clas ses, fa re -

ferè ncia a les ac ti tuds que per me ten la

con tra dic ció, l’ambigüitat i bus quen sor ti -

des que re co nei xen a tots els ac tors del

pro cés so cial i cul tu ral.

n La co par ti ci pa ció en els pro ces sos

Una for ma de con cer ta ció im por tant

per ce bu da en les ins ti tu cions ob jec te

d’a ques ta in ves ti ga ció fou la par ti ci pa -

ció dels nens en els pro ces sos d’or ga nit -

za ció, exe cu ció i fins i tot con trol de les

clas ses, cosa que es re flec teix en una

ac ti tud molt més ober ta i de ci di da da -

vant les ac cions que s’hi han de de sen -

vo lu par.

Característiques i formes
d’agressió i imposició
n Agres sió ver bal

És un me ca nis me d’agressió que és, al ho -

ra, de sen ca de nant de l’agressió fí si ca. És

pot ser una de les for mes més co mu nes a

l’escola, i es dóna tant en els es tu diants

com en els pro fes sors. Les se ves ca rac te -

rís ti ques es ti pi fi quen en in sults, acu sa -

cions, renys i fins i tot ame na ces. Són es -

ce na ris pro pi cis per a l’agressió ver bal

l’hora del pati i, a ve ga des, les clas ses

d’E du cació Fí si ca.

n Ame na ça

Una for ma comú d’agressió és l’amenaça

rea lit za da pels es tu diants i al guns pro fes -

sors i di rec tius. Aques ta for ma d’agressió,

ge ne ral ment de sen ca de na un al tre ti pus

d’agressió més con tun dent que és l’a -

gressió fí si ca, la sus pen sió de les clas ses

d’Educació Fí si ca i l’hora del lleu re o la

ne te ja de l’escola.

n La brus que dat

Aques ta és real ment un de sen ca de nant

im por tant de l’agressió de tot ti pus, és

molt comú en els jocs, a l’hora del pati i

fins i tot a les clas ses d’Educació Fí si ca,

ac cions brus ques, tot i que sen se in ten ció

apa rent d’agressió, però que de sen ca de -

nen gai re bé sem pre les al tres for mes

d’agressió:

Fí si ca: Aques ta és una for ma d’agressió

que mal grat que ha es tat prohi bi da per les 

lleis co lom bia nes, en les pràcti ques d’al -

gunes ins ti tu cions i clas ses d’Educa ció Fí -

si ca en ca ra es man té. És notò ria aques ta

for ma d’agressió en tre els nens, es pe cial -

ment a les clas ses d’Educació Fí si ca i a

l’hora del pati. Ge ne ral ment, les agres -

sions fí si ques són una res pos ta a les

agres sions ver bals i ame na ces, i apa rei -

xen des prés d’una ac ti tud o in te rac ció d’a -

quest ti pus.

So vint, les agres sions ver bals pro fe ri des

pels es tu diants apla cen agres sions fí si -

ques en tre ells, fora de l’escola.

n Re pres sió de mo vi ment

Una for ma de violè ncia molt par ti cu lar,

re co ne gu da pels es tu diants com a tal, és

l’exercida pels pro fes sors con tra els es tu -

diants quan se sus pe nen les clas ses d’E -

ducació Fí si ca o l’hora del pati, per mal

com por ta ment o, sen zi lla ment, per què

han d’avançar tre balls d’altres as sig na tu -

res o ne te jar l’escola.

Un punt de vista
per a discussió i anàlisi

En in ten tar de re pre sen tar l’estructura de

la rea li tat que s’ha tro bat a les es co les

de bàsi ca de Rio su cio, es po dria pen sar

en el qua dre 1.

En efec te, tal i com ho de mos tren les ma -

ni fes ta cions i for mes d’a gres sió, es com -

pro va, en el nos tre medi, la in fluèn cia

pre pon de rant de les for mes pe dagò gi -

ques vio len tes que han de mos trat els es -

tu dis de Ca jiao i San do val: el pre do mi ni

d’aques tes pe da go gies ma ni fes ta des a

tra vés de l’a gres sió i el càstig. A l’es co la, 
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Control mitjançant la concertació
     Es manifesta en
        n Actitud amistosa i tendresa
        n Els acords
        n La tolerància
        n La coparticipació
           en els processos

Control mitjançant la imposició
     n Agressió verbal.

     n Amenaça.

     n La brusquedat.

     n Agressió física.

     n Agressió verbal.

     n Altres formes d’agressió
        (repressió de moviment)
     

                  

       

Genera

Desconcert, apatia,
agressió, violència

Genera

Bona disposició
Participació

n QUADRE 1.



diu Ca jiao, es des co neix el que és més

pro per a la vida, que és el mo vi ment,

atès que es re pri meix i cas ti ga fins i tot

amb el ma teix mo vi ment. Aques ta con -

tra dic ció es fa evi dent en els di fe rents

pro ces sos ob ser vats en al gu nes es co les

de Rio su cio, on es cas ti ga o san cio na

l’es tu diant, a ve ga des, re pri mint-li la

pos si bi li tat de fer exer ci ci i, en al tres

oca sions,  cas ti gant-lo amb la rea lit za -

ció d’e xer ci cis. El nen se sent agre dit

quan no el per me ten rea lit zar la seva

clas se d’Edu ca ció Fí si ca, o quan no el

per me ten sor tir al pati. És im por tant re -

con èi xer que aques tes són for mes d’a gres -

sió que en molts ca sos pas sen inad ver ti -

des als pro fes sors. No és con tra dic to ri que 

en una clas se d’Edu ca ció Fí si ca, on

l’essència és l’e xer ci ci, es re pri mei xi el

nen o la nena pel fet de fer exer ci ci?

Però l’estudi con fir ma, a més a més, les

in ves ti ga cions que han por tat a com pren -

dre que aques ta uni di rec cio na li tat de la

violè ncia, exer ci da abans pels pro fes sors,

s’ha tor nat en con tra de qui abans

l’executava. Ara són els es tu diants els qui

ame na cen els pro fes sors, són els pa res als 

qui exer cei xen pres sió i agre dei xen fins hi

tot als pro fes sors. Això es pot apre ciar en

fets com els trans crits en un dia ri de

camp:

... Una se ño ra lle ga a la ins ti tu ción a ha -

cer un re cla mo; ella le co men tó a la pro -

fe so ra que el día an tes su hijo ha bía sido

agre di do por una niña, la más gran de de

la es cue la y que él no le ha bía di cho ni

he cho nada a esa niña, la se ño ra se tro -

na ba eno ja da y le de cía a la pro fe so ra: ‘... 

el niño no está solo, pues muy a pe sar

que no tie ne papá, sí tie ne her ma nos y

mamá, yo pe sar de ser sola, nun ca lo se -

pa ro. Si no re me dian el asun to no res pon -

do, por que esa niña le dio pata has ta más 

no po der, ade más, se la tu vie ron que qui -

tar y a mi casa lle gó a mi casa con una

ore ja co lo ra da y todo ras pa do. Ave rí güe -

me bien y si por el con tra rio, mi hijo fue el 

del mo ti vo, in fór me me para dar le una

pela, para que apren da a res pe tar. Es

más de una vez voy a bus car la cu -

bierta...’

Aquest re lat dei xa en tre veu re, a més a

més, l’altra font de violè ncia i agres sió

amb què ha de con viu re el nen: l’agressió i 

la violè ncia fa mi liar. És evi dent, com es

pot apre ciar tam bé a l’estudi de Mur cia,

Ja ra mi llo i Cas tro (1996), que les re la -

cions fa mi liars són in ci dents di rec tes dels

jo ves ado les cents. Un re lat d’una pro fes -

so ra, mos tra la for ma com els mal trac ta -

ments fa mi liars po den tras tor nar els com -

por ta ments dels nens i ne nes que són sot -

me sos di rec ta ment o in di rec ta ment a

aquests:

... en la es cue la, por ejem plo, aho ra me

tocó una niña de ter ce ro, fu ma ba ma rihua -

na y se gún eso, el papá y la mamá ya sa -

bían ... el papá bo rra cho, a toda hora caí do

de la bo rra che ra, la vio len cia fa mi liar por

su pues to. La se ño ra tra ba ja ba todo el día y

lle ga ba a la casa tar de y el ma ri do bo rra -

cho. Los ce los del tipo y em pe za ba el mal -

tra to a la ma dre de lan te de los mu cha chos. 

La mu cha chi ta em pe zó des de muy tem pra -

na edad, des de ter ce ro de pri ma ria, a fu -

mar ma rihua na y ba zu co con otros mu cha -

chi tos... ló gi ca men te el com por ta mien to

de esta mu cha chi ta es muy agre si vo, pe lea

a toda hora y vive en una de pre sión que da

mie do... 

És evi dent que en les ma ni fes ta cions

d’a gres sió exa mi na des, s’e vi den cia un

im por tant ín dex con tra els pa res per part 

dels nens; això pre ci sa ment pot es tar

mo ti vat per les in fluèn cies ne ga ti ves a

què es tro ba sotmès el nen, a aquest am -

bient fa mi liar no apro piat i, en mol tes

oca sions, a aquest am bient es co lar ina -

de quat. Un am bient que, a més a més

de ser per mis siu, no qües tio na ni re fle -

xio na amb ells la na tu ra le sa dels ac tes

que s’hi ge ne ren. Com es pot apre ciar,

és du rant l’ho ra del pati quan es ge ne ren 

més for mes d’a gres sió i això el con ver -

teix en un im por tant es ce na ri d’es tu di

per exa mi nar el que hi està suc ceint. No

serà que la re fle xió per ma nent so bre l’e -

du ca ció, a què fa re ferè ncia Flo res, es li -

mi ta als am bients tan cats o de mar cats

per l’au la de clas se? És, de debò, l’ho ra

del pati, unes ce na ri més de for ma ció es -

co lar o bé és un lloc de des com po si ció i

de mals hàbits?

Però, de for ma si mi lar, el pre mi és un

càstig i una for ma d’agressió per als nens,

per què tan sols per la dis cri mi na ció que

aquest pro dueix, és re co ne gut per ells

com a agres sió. És un càstig per a qui no

és pre miat i sem bla ge ne rar en ells un res -

sen ti ment que evo ca la in ca pa ci tat i la

bai xa au toes ti ma. Evi dent ment, les apor -

ta cions d’Amabile, Romo i Bo den, en tre

al tres, de mos tren que aques ta for ma de

mo ti va ció per tany als ano me nats ex trín -

secs i que la seva apli ca ció és una mica

de li ca da, per què l’interès se cen tra en el

pro duc te ex tern i no en les sen sa cions in -

ter nes sen ti des i vis cu des en rea lit zar el

pro duc te. Aquest mo ti va dor, se gons els

in ves ti ga dors es men tats, es pot con si de -

rar com un blo que ja dor de la crea ti vi tat.

En un re lat, un nen mos tra els in con ve -

nients que, des de la seva pers pec ti va, pot 

com por tar el pre mi que ge ne ral ment

s’utilitza a l’escola:

El úni co pre mio que re ci bí fue cuan do me

sa ca ron a izar ban de ra, cuan do es ta ba ha -

cien do pri me ro, por que ha bía ocu pa do el

pri mer pues to en todo el gru po. Pero de ahí 

en ade lan te me vol ví malo para el es tu dio

por que no pude ocu par el pri mer pues to y

nun ca más he vuel to a izar ban de ra... Cla ro 

que eso es muy bue no por que cuan do uno

lo sa can allá es ché ve re y los com pa ñe ros

le di cen a uno que muy bien; pero cuan do

uno no pue de sa lir a izar se sien te mal, por

no ser ca paz...

Tot i això, en l’estudi rea lit zat hi ha un ele -

ment im por tant a des ta car en les for mes

de con vivè ncia es co lar, aquest ele ment és 

la con cer ta ció que, igual que l’agressió,

és com par ti da per es tu diants i pro fes sors

en els seus pro pis pro ces sos quo ti dians.

Es po dria dir que al guns am bients es co -

lars s’en tre lla cen tot fent un en tra mat

d’a gres sió i con cer ta ció, men tre que en

al tres am bients s’in cli na pre fe rent ment

o bé per la con cer ta ció o bé per l’a -

gressió.

Aques ta ca rac te rís ti ca di fo sa de la con -

duc ció del po der a l’es co la, és con si de -

ra da tam bé per Gó mez (1997), quan

pre ci sa que a l’es co la, es viu una ten sió

per ma nent en tre la fun ció con ser va do ra

i la fun ció crea ti va i fle xi ble, i per Fa -

coult (ci tat per Oroz co, 1996, 24) en as -

su mir que:

el po der, sal vo en si tua cio nes de ex tre mo

au to ri ta ris mo, no se ma ni fies ta como una

po si ción abier ta y di ri gi da, sino de una ma -

ne ra más bien di fu sa, a tra vés de una se rie
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de me ca nis mos como la dis ci pli na, y de

tec no lo gías como los mé to dos de in cul ca -

ción y le gi ti ma ción del co no ci mien to de las 

for mas de in ter pe la ción de los su je tos so -

cia les, au to ri ta ria o dia lo gan te. El po der,

en sín te sis, se ma ni fies ta a tra vés de dis -

cur sos y pe da go gías.

A les es co les es tu dia des, la con cer ta ció es 

pre sen ta com una for ma de mo ti var

l’estudiant des dels pro fes sors i des dels

ma tei xos es tu diants. Les di fe rents ob -

servacions mos tren que allà on es do nen

am bients de con cer ta ció, l’agressió dis mi -

nueix. A les clas ses on el pro fes sor pro cu -

ra la con cer ta ció es pre sen ta menys

agres sió i s’evidencien ma ni fes ta cions de

con cer ta ció en tre els pa res; men tre que

en les clas ses on el pro fes sor és au to ri ta ri i 

agres siu, els es tu diants mos tren ma jors

ma ni fes ta cions d’agressivitat. Aques ta

do ble re la ció no és sem pre di rec ta, sinó

que exis teix una pre pon derà ncia, se gons

els ca sos es men tats.

Evi dent ment, ens tro bem da vant de ca -

sos on la in fluèn cia d’a de quats pro ces sos 

de co mu ni ca ció mi llo ren la re la ció so cial

i ten dei xen a evi tar sor ti des als con flic tes

mit jan çant l’a gres sió i la violè ncia. Tal

ve ga da po dríem par lar de la per ma nent

rup tu ra que exis teix en tre la raó d’in te -

rac ció co mu ni ca ti va i la raó ins tru men tal

de l’e du ca ció a què fa re ferè ncia Ha ber -

mas? (Ve geu Car los Au gus to Her nán dez,

1996).

Resultats de l’estudi
des de l’aplicació del test
de creativitat motriu
a casos típics

Do na des les ca rac te rís ti ques de l’estudi i

atès que l’interès era es ta blir un parà me -

tre de com pa ra ció en tre els ca sos tí pics,

els cri te ris per a la va lo ra ció s’es -

tructuraren se gons mit ja nes pro por cio nals 

ubi ca des en els tres ni vells: Di men sió poc

as so li da, as so li da i di men sió de molt alt

ni vell de de sen vo lu pa ment (qua dre 2):

n Fluids: Poc fluids = en tre 2 i 5 res pos -

tes; fluids = en tre 6 i 11 res pos tes;

molt fluids = en tre 12 i 16 res pos tes.

n Fle xi bles: Poc fle xi bles = en tre 0 i 1

res pos tes; fle xi bles = en tre 2 i 3 res -

pos tes; molt fle xi bles = 4 res pos tes.

n Ori gi nals: Poc ori gi nals = en tre 0 i 1

res pos ta; ori gi nals = en tre 2 i 3 res pos -

tes; molt ori gi nals = 4 res pos tes.

Hi ha di ferè ncies en tre els grups; pre sen -

ten més ni vell de de sen vo lu pa ment de

l’originalitat el grup càstig, amb un 25 %

de la seva po bla ció en tre ori gi nal i molt

ori gi nal; és im por tant de con si de rar que

un 15 % es tro ba com molt ori gi nal men -

tre que al grup con cer ta ció cap sub jec te

no es tro ba en aquest rang.

Els re sul tats de ri vats de l’am plia ció dels

tests de crea ti vi tat mo triu, mos tren que

en rea li tat no hi ha di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves en tre la crea ti vi tat mo triu ma ni fes ta -

da pels nens i ne nes que per tan yen als

ca sos tí pics, cosa que obre un gran in -

terrogant a la pos si bi li tat ex pli ca ti va d’a -

ques ta con di ció, car era de su po sar, des

d’u na anà li si ele men tal, que als grups

amb més pos si bi li tats de con cer ta ció

exis tien mi llo res de sen vo lu pa des de la

crea ti vi tat mo triu.

Tan ma teix, les teo ries que de fi nei xen els

am bients ade quats per al de sen vo lu pa -

ment crea tiu (De Bono, Stem berg i Lu -

bart, les teo ries cons truc ti vis tes, en tre

 altres) con si de ren unes ca rac te rís ti ques

es pe cials a aquests am bients, on no n’hi

ha prou amb la con cer ta ció sinó que cal

l’exercitació del pen sa ment la te ral o de les 

des tre ses pròpies per a la crea ti vi tat, com

les ano me na Ama bi le.

Tot ple gat ens por ta a pen sar que, efec ti -

va ment, si a les ins ti tu cions on s’utilitza la 

con cer ta ció no es pro ble ma tit za el nen en

els ma tei xos pro ces sos de con cer ta ció,

sinó que es dóna sen se gai re re fle xió, de

poc o de res ser veix per al de sen vo lu pa -

ment de la crea ti vi tat.

Sen se cap mena de dub te, en l’àmbit es -

co lar es re co neix que exis teix una re la ció

es tre ta en tre co nei xe ment, dis curs i po -

der, la in te rac ció dels quals s’es ta bleix a

par tir del con trol (ve geu Oroz co, op. cit.). 

És mit jan çant aquest me ca nis me (el con -

trol) que el po der fa la seva apa ri ció: es

con tro la la for ma de ves tir, de pen ti -

nar-se, de par lar, d’ac tuar i fins i tot de

re la cio nar-se; tan ma teix, les for mes d’e -

xer cir aquest con trol són va ria des i al gu -

nes van des de la im po si ció i el càstig fins 

a la con cer ta ció i el ‘dei xar fer’. L’anà li si

ens por ta a con si de rar que per al de sen -

vo lu pa ment de la crea ti vi tat és igual ment 

no ciu el con trol exer cit mit jan çant la re -

pres sió i la violè ncia, que l’e xer cit mit jan -

çant l’apa rent par ti ci pa ció, bo i es cu -

dant-se en allò que Not (1991) ano me na

els mèto des coac tius i el ‘no con trol’.

Pos si ble ment, a les ins ti tu cions on s’es -

tan ge ne rant acords i ne go cia ció, els

mèto des uti lit zats si guin els coac tius o

els de no con trol, cosa que ex pli ca ria la

poca crea ti vi tat d’a quests sub jec tes. Els

re sul tats ob tin guts en re la ció amb el ma -

jor de sen vo lu pa ment de la crea ti vi tat mo -

triu, en els nens el mo ti va dor dels quals

és la im po si ció i l’a gres sió, es re la cio nen

amb els re sul tats de l’es tu di rea lit zat per

Mur cia, Por ta i Var gas (op. cit), se gons el 

qual els nens que no te nen un pro cés d’o -

rien ta ció sis temà ti ca d’e du ca ció fí si ca o

en tre na ment es por tiu, so len ser més ori -

gi nals, atès que les ca rac te rís ti ques d’un

medi hos til sem blen ge ne rar am bients

pro blemà tics que obli guen el nen a ser

ori gi nal a l’ho ra de so lu cio nar els pro ble -

mes de su per vivè ncia. De fet, al guns in -

ves ti ga dors s’han pre gun tat so bre aquest

fe no men i han arri bat a la con clu sió que,

evi dent ment, la crea ti vi tat es tro ba re la -
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Ni vell

as so lit

Cas tí pi c

concertació %

Cas tí pi c

im po si ció %

Poc fluid 17  60,7 12  60

Fluid 10  35,7  8  40

Molt flui d  1   3,6  0

 To tal 28 100    20 100

Poc fle xi ble 23 82,1 15 75

Fle xi bilitat  5 17,9  4 20

Molt fle xi ble  0  1 5

 To tal 28 100  20 100

Poc ori gi nal 26 92,9 15 75

Ori gi nal  2 7,1  2 10

Molt ori gi nal  0  3 15

 To tal 28 100  20 100

n QUADRE 2.
Tau la com pa ra ti va de ni vells.
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cio na da amb el medi i que un medi pro -

blemà tic és efec tiu per a de sen vo lu par

pro ces sos de pen sa ment la te ral, en ca ra

que sem bla ser que no s’a con se gueix

trans cen dir la crea ti vi tat primà ria. Po -

dríem pen sar que els nens sot me sos a la

im po si ció i el càstig han de cen trar to tes

les se ves ener gies per res pon dre a les ne -

ces si tats mo trius pròpies de la infància, la 

qual cosa els fa ria de sen vo lu par no so la -

ment cer tes ha bi li tats i des tre ses, sinó un

po ten cial crea tiu mo triu pri ma ri que no

tin dria el sub jec te que viu en un am bient

d’ex tre ma to lerà ncia o apa rent concer -

tació.

Atès que el ti pus de crea ti vi tat que po -

drien arri bar a de sen vo lu par els nens

sot me sos a am bients hos tils se ria la

pseu do crea ti vi tat o una mena de crea ti -

vi tat ne ga ti va (ve geu Tri go i cols.,

1999), el grup con si de ra que la dis cus -

sió ha d’o rien tar-se cap al ti pus d’ho me i 

de so cie tat que s’està po ten ciant amb

aquests am bients de violè ncia i opres -

sió. So bre la ma tei xa qües tió, Suá rez

(1991), con si de ra que l’e du ca ció es re -

la cio na sem pre amb un pro jec te d’ho me

i de so cie tat, pro pug nat ac ti va ment i ac -

cep tat pas si va ment, i agre ga: o s’e du ca

per a la so cie tat que exis teix o es fa per

can viar-la...; i Ha ber mas (1983), pen sa 

que exis tei xen cièn cies que eman ci pen i

cièn cies que for men per a la de -

pendència. De la ma tei xa ma ne ra, i en

re ferè ncia a l’am bient en el qual es de -

sen vo lu pa el sub jec te, Mi guel de Zu bi ría 

Sam per (1995), as su meix que el més

im por tant en el pro cés de for ma ció en

va lors és la vivè ncia i la va lo ra ció so cial

d’a quests feta pels edu cands, i Anto li -

nes i Gao na (1996), con si de ren que la

for ma com se sub jec ti ven i s’ob jec ti ven

els va lors és mit jan çant les pràcti ques

d’a quests.

Les an te riors con si de ra cions dei xen en tre -

veu re que uns am bients edu ca tius hos tils

ge ne ren sub jec tes i so cie tats hos tils i re -

pri mi des, la qual cosa no és vàli da des de

cap pers pec ti va en una edu ca ció que bus -

ca la for ma ció de sub jec tes au toe coor ga -

nit zats,3 que si guin afa vo ri dors de cer tes

for mes de crea ti vi tat.

En el cas en què s’exerceix el con trol mit -

jan çant mèto des coac tius, s’estarà igual -

ment vio len tant el nen i vul ne rant-ne

l’autonomia i la pos si bi li tat de crea ció,

per què el pro fes sor, pre vi a l’aparent

acord, ha tra çat unes lí nies d’acció a les

quals ha de sot me tre’s l’estudiant. Per

tant, la par ti ci pa ció és apa rent i ge ne ra

ma jors frus tra cions en el sub jec te. Cons -

tan ce Kam mi (1990), en rea lit zar una

anà li si dels pro ces sos de for ma ció de

l’autonomia i l’heteronomia de l’ésser

humà, pen sa que els am bients que ofe rei -

xen pos si bi li tats apa rents en la pre sa de

de ci sions, són fins i tot més ne ga tius per a 

la for ma ció autò no ma que els ra di cals i

dic ta to rials.

D’aquesta ma ne ra, és pos si ble con si de rar

que en un am bient on es rea lit zi una apa -

rent ne go cia ció, o on es pro po sin acords

ma ni pu lats per qual se vol de les clas ses de 

po der, és ne ga tiu per al de sen vo lu pa ment

de la crea ti vi tat, car, a més a més de ser

un obs ta cle per al de sen vo lu pa ment de

les ini cia ti ves dels es tu diants, sem pre que 

aques tes es ti guin pre de ter mi na des pel

mes tre, és un fac tor que in ci deix en la for -

ma ció de sub jec tes de pen dents o he terò -

noms.

Un fet par ti cu lar apa reix quan els am -

bients són de no con trol, per tal com, su -

po sa da ment, aquests són els més  ade -

quats per de sen vo lu par ac ti tuds i ca pa ci -

tats crea ti ves. Contrària ment, l’estudi

mos tra que en aquests, els ni vells de crea -

ti vi tat són in fe riors als acon se guits en am -

bients de càstig i violè ncia. Es po dria pen -

sar que, pel fet de ser de gran lli ber tat, es

pot es tar con fo nent amb la man ca

d’orientació que es tra dueix, fi nal ment, en 

un “dei xar fer”.

A més a més, apa rei xen di ver sos in te rro -

gants que po drien ser abor dats per al tres

es tu dis: Tal ve ga da, aquests am bients

són ex tre ma da ment fle xi bles i con for mis -

tes? Per tant, no són exi gents ni im pli quen 

pos si bi li tat de rep tes, ris cos ni es for ços

per ma nents, ele ments im por tants en la

for ma ció d’actituds i ca pa ci tats crea ti ves? 

Pot ser, la lli ber tat que es dóna als es tu -

diants, és una lli ber tat sen se res pon sa bi li -

tat ni cons cièn cia? No n’hi ha prou, lògi -

ca ment, amb re vi sar al gu nes con cep cions 

de lli ber tat, però és un in di ci im por tant

per po der com pren dre una pos si bi li tat ex -

pli ca ti va d’aquest com por ta ment.

Aquí cal con si de rar la no ció de lli ber tat

ex po sa da per De Zu bi ría (op. cit.) i Sa -

va ter (1991), se gons la qual aques ta no

im pli ca les pos si bi li tats que tin guem per 

a es co llir, sinó, i de ma ne ra im por tant,

una ac ti tud da vant d’un ma teix, da vant

de la vida, del món; po dria ser que la lli -

ber tat do na da a aquests es tu diants es ti -

gui més re la cio na da amb el po der fer el

que es vul gui i quan es vul gui, apro xi -

mant la no ció de lli ber tat es bos sa da per

Nietzsche a Ecce Homo (1986), se gons

la qual, i en con tra de qual se vol lli gam

de la mo ral cris tia na, s’ha de bus car la

fe li ci tat. Pos si ble ment, no s’ha in te rio -

rit zat o sub jec ti vat prou la no ció de lli -

ber tat com a ne go cia ció de mí nims, o

com a for ma de vida, com a ac ti tud da -

vant d’un ma teix. Sóc lliu re fins on co -

men ci a li mi tar la lli ber tat dels al tres;

allò que Cor ti na (1989), ano me na, èti ca 

mí ni ma; és a dir, una èti ca que és co mu -

na per a tot hom i que s’es bos sa en el

res pec te a la di ferè ncia i a les per so nes.

O po dria ser que fos molt pre ma tur per

acon se guir in te rio rit zar les no cions de

lli ber tat, car se gons els ar gu ments de De 

Zu bi ría, els va lors re que rei xen pro ces sos 

de vivè ncia i d’a pre nen tat ge i Anto li nes i 

Gao na pen sen que aquests ne ces si ten

un pro cés de sub jec ti va ció i objecti -

vació.

Si ana lit zem els re sul tats des de la teo ria

de la so lu ció de con flic tes, po dríem pen -

sar que cap de les for mes uti lit za des pels

pro fes sors no afa vo reix aques ta al ter na ti -

va, per què aques ta ma tei xa im pli ca crea -

ció i re cer ca co mu na i per ma nent

d’alternatives per a so lu cio nar els pro ble -

mes quo ti dians de l’aula de clas ses. Pel

fet de ser sor ti des real ment ne go cia des

amb els sub jec tes im pli cats, la so lu ció als
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3 Edgar Mo rin (2000) con si de ra que els sub jec tes au toe coor ga nit zats són aquells que veuen en les al tres per so nes i en les al tres co ses la seva pos si bi li tat de crei xe ment i de sen vo -

lu pa ment, per què re co nei xen la im portància de cons ti tuir-se a par tir de les apor ta cions dels al tres i al ho ra ce dei xen al gu na cosa d’ells ma tei xos per què els al tres es cons ti tuei xin;

te nen en comp te que la seva au to no mia ha d’es tar en fun ció i en re la ció amb el medi, l’e co sis te ma i les al tres per so nes.



con flic tes han de fo na men tar-se en les

teo ries de la co mu ni ca ció.

L’e du ca ció, diu Her nán dez (1996, p. 37),

és co mu ni ca ció orien ta da a l’a pli ca ció i a

l’en ri qui ment de la co mu ni ca ció i, des d’a -

ques ta pers pec ti va, sig ni fi ca autè nti ca par -

ti ci pa ció, per què quan aques ta no pro vé

del re co nei xe ment de les com petè ncies co -

mu ni ca ti ves que cada un dels ac tors del

con flic te po den te nir (ve geu Ha ber mas,

1999), o quan es des co neix la in ten cio na -

li tat de l’ac te de la par la, allò que Sear le,

Gri se i Aus tin (1982) re co nei xen com a for -

ça ilo cu ti va, és real ment di fí cil no im po sar

als es tu diants un punt de vis ta. L’au to ri ta -

ris me, que és l’obs ta cle més gran per a una 

cul tu ra de la co mu ni ca ció i la so lu ció real -

ment ne go cia da de con flic tes, de fet no és

al tra cosa que el des co nei xe ment de les ca -

rac te rís ti ques dels pro ces sos co mu ni ca tius 

i, se gons que sem bla, aquest des co nei xe -

ment és uti lit zat fins i tot a les es co les on

im pe ra una ne go cia ció apa rent.

Bo ri soff (1991, p. 1) con si de ra que, en ge -

ne ral, els con flic tes són dis crepà ncies que

s’o riginen quan una per so na per cep

que algú l’ha frus tra da o bé que algú està a

punt de frus trar un dels seus in te res sos.

A l’es co la, se gons aquest au tor, tra di cio -

nal ment s’han uti lit zat me ca nis mes equi -

vo cats per a pre ten dre la so lu ció.

A ni vell edu ca tiu, el MET4 (1990) està

rea lit zant pro ces sos que bus quen de mos -

trar de qui na ma ne ra els con flic tes són

ine vi ta bles en les rea li tats hu ma nes i, evi -

dent ment, en les edu ca ti ves i que en lloc

d’evitar-los cal afron tar-los des d’una

pers pec ti va edu ca ti va i de for ma ció.

Pre ci sa ment aquest grup con si de ra que

els fra cas sos en la so lu ció de con flic tes

són de guts bàsi ca ment al fet que els mes -

tres han uti lit zat no més dues for mes o

mèto des en aquest pro cés: el pri mer, re la -

cio nat amb la im po si ció, amb allò que és

es tric te, i au to ri ta ri, i el se gon, re la cio nat

amb la in dulgència i la to lerà ncia. El pro -

ble ma és que aques tes for mes han es tat

uti lit za des com els dos ex trems en la re so -

lu ció del con flic te. Des de Not (1991)

s’estaria par lant dels mèto des d’estruc -

turació del co nei xe ment que es re col zen

en l’heteroestructuració o dels que es ba -

sen  en l’autoestructuració del co nei xe -

ment, cosa que té re la ció amb les for mes

de con trol uti lit za des a les clas ses i ana lit -

za des an te rior ment.

En in ves ti ga cions rea lit za des per di ver sos

dels in te grants de l’equip MET (p. 223)

s’ha acon se guit de mos trar que l’aplicació

d’aquests dos mèto des con dueix a res pos -

tes sem pre ne ga ti ves, per què en tots dos

ca sos les po si cions són de com petè ncia,

obs ti na ció, des cor te sia, des con si de ra ció i

fal ta de res pec te a les ne ces si tats de

l’altre. En ha ver un ven ce dor i un ven çut

es de sen vo lu pen me ca nis mes de de fen sa

i sen ti ments sem pre ne ga tius com, per

exem ple, com a me ca nis me de de fen sa es 

ge ne ra re bel·lia, ven jan ça, men ti des, cul -

pa bi li tat, fal sa idea de guan yar per da -

munt de qual se vol cosa, sub mis sió, en tre

d’altres; exem ples de sen ti ments ge ne rats 

quan s’utilitza qual se vol dels dos mèto -

des; odi, frus tra ció fal ta de vàlua, he te ro -

no mia, en tre d’altres.

És per això que els in ves ti ga dors del MET

pro po sen una mena de mèto de tres, o que 

ano me nen “Mèto de sen se per dre per a la

re so lu ció de con flic tes a la sala de clas se”. 

Aquest mèto de im pli ca ria qües tio nar fins i 

tot l’autoritat guan ya da, per què ge ne ral -

ment es cons trueix des de les pos si bi li tats

ra cio nals que el mes tre té per a ex pli car el

co nei xe ment als es tu diants, cosa que els

por ta a creu re que aquest pro fes sor en sap 

molt, i això im pli ca la con si de ra ció se gons 

la qual l’estudiant és un full en blanc que

el mes tre ha d’anar em ple nant amb els

seus co nei xe ments.

En di ver ses in ves ti ga cions ha es tat con si -

de rat que els jo ves no de sit gen que nin gú

li mi ti els seus com por ta ments, però que

ells sí que vo len es ta blir un lí mit a

aquests, un lí mit que de pen gui d’ells ma -

tei xos, un lí mit que no re tra ti el món adult

sinó que re flec tei xi el món ado les cent (ve -

geu Bo lí var, 2000; Me jía, 1997; Mur cia i

Ja ra mi llo, 1996, 1998, 2000; MET,

1990; Par le bas –ci tat per Le bouch,

1997, p. 330–). Al vol tant de les con si de -

ra cions an te riors, se gons això, el po der

mai no edu ca ni per sua deix, tan sols sot -

met o ge ne ra im po si ció.

El mèto de tres en fo ca el con flic te de tal

ma ne ra que les parts in vo lu cra des

s’uneixen per bus car una so lu ció que no

es ti gui em mar ca da en la llei de ven ce dor

o ven çut.

Un as pec te a te nir en comp te en aquests

re sul tats és el fet com pro vat en l’es tu di de

Mur cia, Ta bor da i Ángel (2000) se gons el

qual en les edats in fan tils és di fí cil tro bar

ma ni fes ta cions de crea ti vi tat mo triu ubi ca -

des en els rangs de ge nia li tat o crea dors,

ex po sats per Tri go i cols. (1999), per què

acon se guir aquests ni vells exi geix molt de

temps de pre pa ra ció, tant de les des tre ses

pròpies per al camp i de la mo ti va ció per la

tas ca (ve geu Ama bi le), temps que Gard ner 

ha es bos sat en la teo ria dels 10 anys que

es ne ces si ten per pre sen tar pro duc tes ge -

nuï na ment crea tius. En aquest sen tit, el

test d’a va lua ció uti lit zat no és per ti nent,

atès que su po sa un pro duc te crea tiu i no té

en comp te al tres di men sions que po drien

dur-nos a re con èi xer el sub jec te po ten cial -

ment crea tiu, que és el que tro ba ríem en

els nens del nos tre medi (ve geu sis te ma

d’a va lua ció in te gral per a la crea ti vi tat mo -

triu de Mur cia i Aya la 2000).

Conclusions

n A les ins ti tu cions edu ca ti ves de Bàsi ca i 

Primà ria del mu ni ci pi de Rio su cio es

pre sen ten tres for mes de ma ne jar els

con di cio nants d’agressió i con cer ta ció:

la pri me ra co rres pon a les ins ti tu cions

on sub sis tei xen les dues for mes com a

mo ti va do res in dis cri mi na da ment; la se -

go na, aque lles on hi ha pre pon derà ncia

de l’agressió com a for ma de mo ti va ció,

i la ter ce ra, on la for ma de mo ti var es

rea lit za pre fe rent ment mit jan çant la

con cer ta ció.

n La con cer ta ció té unes for mes de ma ni -

fes tar-se en aques tes ins ti tu cions com

ara l’amistat i la ten dre sa, els acords i la 

to lerà ncia, i la co par ti ci pa ció en els pro -

ces sos, en tre al tres.
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4 El MET és una pro pos ta que s’està de sen vo lu pant-se a di ver sos paï sos del món al vol tant de te mes re la cio nats amb la re so lu ció de con flic tes a l’es co la.



n L’a gres sió es ma ni fes ta de di ver ses

ma ne res i ge ne ral ment una por ta a

l’al tra, com si fos una bola de neu, fins 

que s’a rri ba a l’a gres sió fí si ca, que és

la màxi ma for ma d’a gres sió con si de -

ra da a l’es co la. Aques tes for mes d’a -

gres sió són: l’a gres sió ver bal, que de -

ge ne ra en una al tra for ma d’a gres sió,

que és l’a me na ça, la qual, ge ne ral -

ment, i si no es con tro la, ge ne ra l’a -

gres sió fí si ca.

n Exis teix una mena de de sen ca de nant

im por tant d’aquestes for mes d’agressió

que és la brus que dat, per què des del

com por ta ment brusc que té lloc a l’hora 

del pati o a les clas ses d’Educació Fí si -

ca, es co men ça una ca de na d’agres -

sions fins arri bar a la fí si ca.

n Un al tre fac tor d’a gres sió con si de rat pels 

es tu diants és la sus pen sió de la clas se

d’Edu ca ció Fí si ca o de l’ho ra del pati.

n L’hora del pati sem bla ser un dels es ce -

na ris més pro pi cis per de sen ca de nar

l’agressió, cosa que se ria un tema de

gran im portància en fu tu res in ves ti ga -

cions.

n La con cer ta ció s’assumeix bé per part

dels es tu diants i, quan s’exercita, és un

im por tant blo que ja dor de les di fe rents

ma ni fes ta cions d’agressió.

n La di ferè ncia, quant a l’originalitat, a fa -

vor del grup de nens que viuen per ma -

nent ment l’agressió pot ser de gu da al

fet que les for mes de con cer ta ció que

s’utilitzen en els al tres grups no pro ble -

ma tit zen i són en rea li tat im po si cions

dis fres sa des, men tre que els que vo len

es tar sot me sos a un règim d’imposició

han de bus car so lu cions molt ori gi nals

per po der viu re la seva vida d’infància.

Aquest re sul tat me reix molts més es tu -

dis al res pec te que in vo lu crin po bla -

cions més grans.

n De l’es tu di es des pre nen un se guit d’in -

te rro gants que se ria im por tant con si de -

rar en al tres in ves ti ga cions, en tre ells:

o Per al de sen vo lu pa ment de l’activitat

mo triu, és igual ment no ciu el con trol

exer cit mit jan çant re pres sió i la violèn -

cia, que l’exercit mit jan çant l’aparent

par ti ci pa ció i el ‘no con trol’?

o És el medi hos til, en rea li tat, un pos si -

ble ge ne ra dor de pos si bi li tats mo trius

ori gi nals?

o Allà on el con trol s’exerceix per mit -

jans coac tius, s’estarà igual ment

 violentant el nen i vul ne rant-ne l’auto -

nomia i la pos si bi li tat de de sen vo lu pa -

ment crea tiu mo triu?

o Per què en els am bients de no con trol, 

el de sen vo lu pa ment de la crea ti vi tat

mo triu evi den cia un me nor grau de

de sen vo lu pa ment de l’originalitat que

en am bients hos tils?

o És, tal ve ga da, la no ció de lli ber tat que 

s’està fo men tant en els nens un fac tor

que in flueix en la pos si bi li tat de de -

sen vo lu pa ment crea tiu?

o No serà que la ma ne ra en què s’està de -

sen vo lu pant la con cer ta ció no està te -

nint en comp te els ele ments fo na men -

tals de qual se vol pro cés co mu ni ca tiu?

o Se ria pos si ble de sen vo lu par mi llors

ni vells de crea ti vi tat mo triu en apli car

pro ce di ments que re co ne guin ve ri ta -

ble ment els sub jec tes que in ter ve nen

en els con flic tes, tant en el des co bri -

ment del pro ble ma com en la so lu ció

d’aquest, tal i com ho pro po sa el grup

MET?

o O, tal ve ga da, la no existència de di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves quant al de -

sen vo lu pa ment de la crea ti vi tat mo -

triu, en tre els nens que viuen en un

sis te ma d’agressió i els que con viuen

en un sis te ma de con cer ta ció, es deu

al fet que el sis te ma d’avaluació apli -

cat so la ment ava lua el pen sa ment la -

te ral com a pro duc te, i atès que per

acon se guir un pro duc te ge nuí cal

temps i tre ball, se ria pre ma tur aquest

ti pus d’avaluació en nens me nors de

12 anys? Això con fir ma ria la ne ces si -

tat d’estructurar sis te mes d’avaluació

de la crea ti vi tat mo triu que tin gues sin

en comp te al tres di men sions del nen i

de les quals es po gues sin ex treu re da -

des so bre els sub jec tes po ten cial ment

crea tius.
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Influència de les tiretes nasals
sobre el rendiment esportiu

§ ALFONSO BLANCO NESPEREIRA

§ IGNACIO POLO MARTÍNEZ

La bo ra to ri de Va lo ra ció Fun cio nal.
INEFC-Llei da

Resum
En la pràcti ca es por ti va s’ha estès l’ús de

ti re tes col·lo ca des al nas amb el propò sit

de mi llo rar la res pi ra ció na sal du rant

l’esforç.

Per ana lit zar els pos si bles avan tat ges

del seu ús s’ha rea lit zat una re vi sió bi -

bliogr àfi ca de les in ves ti ga cions que

n’han es tu diat l’e ficà cia so bre el ren di -

ment es por tiu.

Els re sul tats de les in ves ti ga cions ana lit za -

des in di quen que l’ús de la ti re ta na sal no

su po sa mi llo res a ni vell del con sum d’o xi -

gen, la ven ti la ció, la pro duc ció d’anhí drid

carb ònic i l’ín dex d’es forç per ce but du rant

la rea lit za ció de l’ac ti vi tat es por ti va. Tan

sols a ni vell del llin dar anaerò bic i de la ve -

lo ci tat de re cu pe ra ció des prés de l’es forç

sem bla que l’es por tis ta pu gui be ne fi ciar-se 

amb l’ús de la ti re ta. Pel que fa a la fre -

qüèn cia car día ca i a les re sistències res pi -

ratò ries, els re sul tats ob tin guts són dis -

pars, unes ve ga des són fa vo ra bles i d’al tres 

po sen en dub te els be ne fi cis de l’ús de la ti -

re ta.

Fo na men tal ment, la ti re ta na sal pot afa -

vo rir la res pi ra ció na sal en es for ços de

bai xa in ten si tat, on so la ment es res pi ra

pel nas, en les per so nes amb asma in -

duï da per l’es forç i en am bients polse -

gosos.

Antecedents

Als Mun dials d’Atletisme d’Atenes, el

1997, el co rre dor es pan yol Abel Antón va

re sul tar ven ce dor de la ma ra tó, amb un

avan tat ge de cinc se gons so bre Mar tín Fiz

en la lí nia de meta de l’estadi Pa nat hi nai -

kon. Tots els afi cio nats van po der com pro -

var que el co rre dor de Sòria llu ïa so bre el

nas una ti re ta. Tal ve ga da es po dia pen sar 

que l’atleta ha via pa tit al gu na fe ri da al

nas, tan ma teix, res més lluny de la rea li -

tat. La seva imat ge su po sa va tota una re -

co ma na ció d’un nou pro duc te (les ti re tes

na sals) que, su po sa da ment, pre te nien de

mi llo rar el ren di ment d’aquells es por tis tes 

que s’animessin a uti lit zar-la en els en tre -

na ments i les com pe ti cions.

Sen se con èi xer-ne real ment el pos si ble

be ne fi ci, el cert és que hi ha via un ma ra to -

nià que la uti lit za va i que por tant-la al nas

aca ba va de pro cla mar-se cam pió del món 

de ma ra tó. Tota una im pro vi sa da cam -

pan ya de pu bli ci tat per a aquest nou pro -

duc te, es pe cial ment ve nint d’un at le ta

que era un nou nú me ro u de l’atletisme

es pan yol i mun dial.

Altres at le tes, en aquest ma teix mun dial,

van po der veu re de co rat el seu nas amb la

ti re ta na sal. Entre ells un al tre es pan yol,

Je sús Ángel Gar cía Bra ga do, que va par ti -

ci par als 50 quilò me tres mar xa i hi va

acon se guir la me da lla de pla ta. No so la -

ment Abel Antón ha fet de cap da van ter de

la ti re ta na sal. El juny de 1996, molts dels 

ju ga dors de les se lec cions na cio nals que

par ti ci pa ven a l’Eurocopa de fut bol d’An -

gla terra tam bé por ta ven so bre el nas la

nova ti re ta na sal.

Aquest pro duc te con sis teix en una tira

 adhesiva, for ma da per fi la ments plàstics,

que es col·loca ple ga da i cen tra da en tre el

pont i la pun ta del nas, de ma ne ra que

crea una re sistència gràcies a la qual

s’obren les ales na sals. S’ha de col·lo car

abans de rea lit zar l’exercici; amb això es

mi llo rarà l’adherència de la ti re ta quan co -

men ci la su do ra ció i, per tant, la res pi ra -
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Ti re ta na sal, Llin dar anaerò bic,
Ve lo ci tat de re cu pe ra ció, Res pi ra ció na sal, 
Asma

n Pa ra ules cla u

Abstract

In the practice of sport, the use of nasal

band aids to help breathing during

physical exertion is quite prevalent.

To analyse the possible advantages of its

use a revision has been made of

investigative books which have studied

their efficiency during sporting

performance.

The results of the research analysed

showed that the use of the nasal band aid 

did not better the consumption of oxygen,

breathing, the production of hydrocarbon

and the level of exertion measured during

the carrying out of physical exertion.

Only the level of the anaerobic threshold

and the velocity of recovery after the

exertion receive some benefit from

the use of the band aid. In respect to

heart rate and breathing resistance, the

results vary, sometimes favourable but

others throw doubt on the benefits of

its use.

Fundamentally the nasal band aid favours

nasal breathing in low intensity exertions

where one only breaths through the nose, in

people with asthma brought on by physical

exertion and dusty places.

Key words

Nasal band aid, Anaerobic threshold,

Speed of recovery, Nasal breathing,

Asthma



ció na sal men tre es rea lit za qual se vol ti -

pus d’activitat es por ti va. Mit jan çant l’ús

de la ti re ta es trac ta d’exercir una trac ció

la te ral so bre les fos ses na sals de ma ne ra

que n’augmenti l’obertura.

En prin ci pi, la ti re ta na sal va ser con ce -

bu da per fa ci li tar la res pi ra ció du rant el

son. El pro duc te ve nia a pal·liar una

con di ció ano me na da “bru xis me” (que

con sis teix a se rrar les dents men tre es

dorm, cosa que fa molt di fí cil res pi rar

per la boca). Al seu in ven tor (Fol mem)

se li va acu dir que en lloc de po sar co ses

din tre del nas per obrir les fos ses na -

sals, po dia obrir-les suau ment des de

fora mit jan çant la trac ció d’u nes ti res

na sals.

Per a la seva co rrec ta uti lit za ció s’han de

se guir un se guit de nor mes in di ca des

pels fa bri cants als fulls in for ma tius que

acom pan yen el pro duc te. Per tal de ga -

ran tir-ne una ad he sió òpti ma, s’ha de co -

men çar per ren tar i ei xu gar el nas, eli mi -

nant-ne així la hu mi tat i/o les cre mes que 

hi pu gui ha ver so bre la pell. Pos te rior -

ment, se sub jec ta la ti re ta al mig, cen tra -

da en tre el pont i la pun ta del nas. Fi nal -

ment, s’han de pres sio nar els ex trems i

as se gu rar-se que que di com ple ta ment

en gan xa da, pro cu rant que les vo res in fe -

riors de la ti re ta coin ci dei xin amb les

dues ales na sals.

Els be ne fi cis o avan tat ges que la uti lit za -

ció de les ti re tes na sals pro por cio nen, a

prio ri, a l’esportista per mi llo rar el ren di -

ment en el seu es port són:

Sen sa ció sub jec ti va

de res pi rar mi llor

Aques tes mi llo res es ma ni fes ten més cla -

ra ment en el cas d’obstaculització de la

res pi ra ció na sal. És útil en per so nes que

pa tei xen d’asma in duï da per l’exercici.

Igual ment s’indica que la seva uti lit za ció

pot ser útil per a ac ti vi tats fí si ques d’in -

tensitat bai xa i mo de ra da en am bients

pol se go sos i tòxics (Orlan do, 1998; Vi lli -

ger, 1996).

Les ti re tes tam bé po den apor tar bene -

ficis a les per so nes que pa tei xen obst ruc -

ció na sal ob jec ti va, cau sa des per al -

lèrgies es ta cio nals. Així ma teix, les do nes 

em ba ras sa des en els seus úl tims me sos

de ges ta ció po den tam bé be ne fi ciar-se

dels di la ta dors na sals (Dju pes land,

1998).

Dis mi nu ció de les re sistències

res pi ratò ries

La ti re ta na sal re dueix la re sistència na sal

(fins a un 31% se gons un opus cle in for -

ma tiu per als par ti ci pants de la ma ra tó de

Nova York de 1995) i in cre men ta la ven ti -

la ció du rant l’exercici de bai xa in ten si tat.

Aquest be ne fi ci es re dueix en fun ció de

l’augment del dià me tre in te rior del nas i

les ti re tes aju den a aug men tar el dià me tre 

es men tat (Orlan do, 1998; Se to-Poon,

1999).

Fa ci li tar la res pi ra ció en cas

de ri ni tis

Se gons el Dr. Alon so (cap dels ser veis

mèdics de la Fe de ra ció Espan yo la d’At -

le tisme), les ti re tes són útils en el cas

que els es por tis tes pa tei xin ri ni tis pro -

duï da per un re fre dat comú i tam bé per

dor mir quan es tan re fre dats (Ca mús,

1998).

Apor ten be ne fi cis a per so nes

que eme ten roncs lleus

Mit jan çant l’ús de la ti re ta na sal du rant el

son, es po dria exer cir una trac ció la te ral

so bre els na rius de ma ne ra que n’aug -

mentés l’obertura; d’aquesta for ma es

veu rien re duïts els roncs (Dju pes land,

1998).

Mi llo ra del ren di ment a ni vell

del llin dar anaerò bic

Amb l’ús de la ti re ta na sal, els at le tes po den 

acos tar-se al ni vell del llin dar anaerò bic

amb un rit me car díac in fe rior, ren dint mi llor 

en el pro pi llin dar i ob te nint temps de re cu -

pe ra ció més curts (Fas nacht, 1996).

Re duc ció del temps

de re cu pe ra ció

En una in ves ti ga ció rea lit za da amb ju ga -

dors uni ver si ta ris d’ho quei so bre gel es

va po der com pro var que la uti lit za ció de

la ti re ta pro por cio na va una aju da en

l’actua ció to tal i en la ve lo ci tat de re cu -

pe ra ció des prés de l’e xer ci ci (De jajk,

1998).

Els ni vells de lac tat en sang van ser més

bai xos i les ve lo ci tats de pa ti nat ge de

dues sèries de sis re pe ti cions d’u na pro -

va amb can vi de di rec ció van ser més

ràpi des en els ju ga dors que uti lit za ven la 

ti re ta na sal. Du rant el pri mer pe río de

d’un par tit si mu lat la co rre la ció en tre la

di ferè ncia en la zona del per fil na sal i els 

temps de la pro va por tant la ti re ta va ser

més ele va da (De yak, Gold sworthy,

Meier ho ter i Ba cha rach, 1998).

Tan ma teix, real ment les ti re tes na sals

fa ci li ten la res pi ra ció pel nas? Es pot mi -

llo rar el ren di ment fí sic amb aques ta

aju da? És molt di fí cil de res pon dre de

for ma con cloent aques ta pre gun ta, car

l’és ser humà té sem pre la pos si bi li tat de

pas sar a la res pi ra ció bu cal, la qual gai -

re bé no ofe reix re sistència. Per sa ber si

aquests avan tat ges són certs, s’ha rea -

lit zat una re vi sió bi bliogr àfi ca amb la do -

cu men ta ció bi bliogr àfi ca exis tent so bre

aquest tema.

Documentació
bibliogràfica

S’han re vi sat les fonts bi bliogr àfi ques

se güents: 15 ar ti cles cien tí fics, qua tre

ar ti cles di vul ga tius i un es tu di mono -

gràfic.

Els do cu ments es men tats es van ob te nir

mit jan çant con sul tes en re vis tes es pe cia -

lit za des, a Inter net i en una base de da des

in for ma tit za da (Sport Dis cus).

Resultats

Les in ves ti ga cions rea lit za des han in ten -

tat de pro var l’eficàcia de l’ús de la ti re ta

na sal en la pràcti ca es por ti va. Per fer-ho,

s’han cen trat en el me su ra ment de di fe -

rents ti pus de va ria bles, per tal d’abastar

el ven tall de fac tors on po dia in fluir l’ús de 

la ti re ta.

Els tre balls re vi sats fan re ferè ncia a

l’anàlisi de dos ti pus de va ria bles: fi siolò -

gi ques i sub jec ti ves. Men tre que uns es

de di quen ex clu si va ment a un sol ti pus de

va ria bles, d’altres me su ren i ana lit zen els

dos ti pus de for ma con jun ta.

Les va ria bles fi siolò gi ques ana lit za des

han es tat:

n El con sum màxim d’o xi gen ( 

.
VO2màx).

n La fre qüèn cia car día ca (FC).
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n La ven ti la ció (VE).

n La pro duc ció d’an hí drid carb ònic

(
.
VCO2).

n El llin dar anaerò bic.

n La re sistència res pi ratò ria.

Pel que fa a les va ria bles sub jec ti ves, so -

la ment es fa re ferè ncia a l’índex d’esforç

per ce but (IEP).

En la ma jo ria dels es tu dis (nou) nor mal -

ment apa reix un grup con trol que no uti -

lit za la ti re ta, un se gon grup que sí que

la por ta i un ter cer grup al qual hom li

apli ca un pla ce bo (nor mal ment una tira

d’es pa ra drap). Altres es tu dis (tres), a

més a més d’u ti lit zar aquests tres ti pus

de grups, afe gei xen al seu dis seny d’al -

tres grups, per tal d’am pliar o es pe ci fi -

car més l’ob jec te de la in ves ti ga ció. Per

con tra, so la ment en dues in ves ti ga cions

s’ha rea lit zat l’ex pe rièn cia amb dos

grups (un amb la ti re ta na sal i l’al tre

sen se).

El nom bre de sub jec tes uti lit zats en les

in ves ti ga cions va os cil·lar en tre 8 i 91,

en ge ne ral com pre nien per so nes de tots 

dos se xes, amb bona sa lut (ex cep tuant

els es tu dis rea lit zats amb asm àtics) i

que en la ma jo ria dels ca sos prac ti ca -

ven al gun ti pus d’es port de for ma ha bi -

tual.

Els es ports so bre els quals s’han rea lit zat

les in ves ti ga cions han es tat:

n Ho quei so bre pa tins.

n Co rre dors de fons i mig fons en atle -

tisme.

n Fut bol.

n Rug bi.

El dis seny de les pro ves rea lit za des per

com pro var els avan tat ges de l’ús de la

 tireta na sal ha es tat pre fe rent ment de

 forma trian gu lar (aug men tant pro gres si -

va ment la in ten si tat per què l’esportista

arri bi al màxim de les se ves pos si bi li tats

din tre del test) (85,7%) i, en un 14,3%,

de ti pus rec tan gu lar (on l’esportista ro -

man en una fase es ta ble o sub màxi ma du -

rant un pe río de de temps de ter mi nat per

ana lit zar, pos te rior ment, els efec tes de

l’es forç rea lit zat).

Els tests uti lit zats en les in ves ti ga cions so -

bre l’ús de la ti re ta na sal han es tat:

El test de Wingate

(empleat en dos estudis)

Efectes de la tireta sobre exercicis

anaeròbics

Es va ana lit zar i es va com pa rar la potèn -

cia anaerò bi ca que acon se guien els grups

de sub jec tes, tant pel que fa a la pun ta de

potè ncia com a la ca pa ci tat anaerò bi ca

acon se gui da. Els re sul tats in di quen que

no exis tien di ferè ncies es ta dís ti ca ment

sig ni fi ca ti ves (p < .05) en tre cap dels sis

grups ana lit zats (grup con trol sen se ti re ta, 

amb un pla ce bo, amb una peça den -

tal, amb ti re ta na sal, amb peça den tal

més pla ce bo i amb peça den tal amb ti re ta

na sal) (Bow doin, 1997).

Efectes de les tiretes

sobre la recuperació

dels exercicis anaeròbics

Es va com pa rar el quo cient res pi ra to ri, el

ni vell de lac tat en sang, el  
.
VCO2, el con -

sum d’o xi gen ( 

.
VO2) i la sa tu ra ció d’o xi gen

a la sang. Els re sul tats van con clou re que

no exis tien di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre

cap dels tres grups ana lit zats (grup con trol, 

amb ti re ta i amb pla ce bo) i que, per tant,

no es van tro bar be ne fi cis per a la re cu pe -

ra ció d’e xer ci cis anaerò bics amb la uti lit za -

ció de la ti re ta na sal (Coo ke, 1998).

El test d’Astrand

(utilitzat en un sol estudi)

Com pa rant l’e ficà cia de les ti re tes so bre la 

VE i l’IEP en rea lit zar el test d’Astrand mo -

di fi cat de tres for mes di fe rents (amb ti re -

ta, amb un pla ce bo i sen se ti re ta). La pro -

va s’i ni cia va al 40% del 
.
VO2màx tre ba -

llant dues ve ga des du rant cinc mi nuts

amb un mi nut de re cu pe ra ció du rant el

qual es me su ra ven to tes dues va ria bles.

No es van tro bar di ferè ncies es ta dís ti ca -

ment sig ni fi ca ti ves (p < .05) en cap de les 

tres pro ves rea lit za des, i es va con clou re

que la ti re ta na sal no aug men ta va l’o xi ge -

na ció ni en es for ços aerò bics sub màxims

ni anaerò bics (Re po vich et al., 1998).

El test de Balke modificat

(utilitzat en un sol estudi)

Pre te nia de com pa rar els efec tes de les

ti re tes so bre un exer ci ci d’in ten si tat

lleu ge ra o mo de ra da a ni vell de VE i.
VO2màx. La pro va con sis tia a rea lit zar

set eta pes del test mo di fi cat de Bal ke,

equi va lents a 31 mi nuts d’e xer ci ci. Es

con clou que no exis tei xen di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves (p > .05) en cap dels

grups ana lit zats i que no es pro duei xen

can vis de ven ti la ció du rant l’e xer ci ci

amb la uti lit za ció de la ti re ta na sal

(Clapp et al., 1996).

Esprints curts de caràcter

anaeròbic (en dos estudis

es van utilitzar aquesta mena

de proves)

Els re sul tats de tots dos es tu dis arri ben

a la con clu sió que no exis tei xen dife -

rències sig ni fi ca ti ves en cap dels grups

ana lit zats (grup con trol amb peça

 dental, amb ti re ta, amb peça den tal

més pla ce bo i amb peça den tal més ti -

re ta) i, per tant, que no hi ha be ne fi cis

en ac ti vi tats anaerò bi ques rea lit za des

mit jan çant es prints (Pa pa nek et al.,

1996).

Proves en cicloergòmetre

de tipus màxim

(10 estudis van utilitzar

aquest tipus de proves)

Els re sul tats in di quen que amb la uti lit za -

ció de la ti re ta na sal:

n no es mi llo ra la res pos ta so bre la re cu -

pe ra ció d’exercicis de màxi ma in ten si -

tat (Quindry, 1996);

n no es mi llo ren les res pos tes me tabò li -

ques res pi ratò ries du rant l’execució dels 

exer ci cis (Huff man, 1996);

n no aug men ten el ren di ment a in ten si -

tats ele va des, però per me ten una ma jor

ven ti la ció i una dis mi nu ció de les re -

sistències res pi ratò ries (Schnei der,

1998).

Proves en cicloergòmetre

d’intensitat submàxima

(un únic estudi el va utilitzar)

n No es mi llo ren les res pos tes res pi ratò -

ries i me tabò li ques en aquests es for ços

sub màxims (Brown, 1997).
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El test de Conconi

(en un sol estudi)

Tots els in di vi dus (91) van rea lit zar el

test es men tat amb ti re ta na sal i sen se,

amb un in ter val màxim de dues set ma -

nes en tre to tes dues pro ves. La ma jo ria

dels sub jec tes (65%) van ob ser var sub -

jec ti va ment una cer ta mi llo ra en la res -

pi ra ció amb la ti re ta na sal, el 29% no

van ex pe ri men tar cap di ferè ncia i el 6%

pen sa va que la tira na sal em pit jo ra va el

ren di ment. Amb la ti re ta na sal, el llin dar 

anaerò bic va mos trar una mi llo ra molt

im por tant du rant la pro va (p < .01).

Amb el ma teix rit me car díac es va acon -

se guir d’a rri bar a un mi llor re sul tat o, en

al tres pa rau les, es va po der acon se guir

el ma teix re sul tat amb un rit me car díac

in fe rior. Per tant, la cor ba de res pos ta

car día ca va mos trar una des via ció cap a

la dre ta al gràfic d’a va lua ció. Els rit mes

car díacs co rres po nents al 80% i al 90%

del llin dar anaerò bic van ser sig ni fi ca ti -

va ment in fe riors amb la ti re ta na sal

(Fas nacht, 1996). (Tau la 1)

Discussió

Consum màxim d’oxigen

Cap dels vuit es tu dis no obté di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves en els re sul tats d’aquesta

va ria ble en em prar la ti re ta na sal. Sis dels

es tu dis rea lit za ven pro ves màxi mes, men -

tre tan sols dos em pra ven pro ves de ti pus

sub màxim.

Les di ferè ncies de 
.
VO2màx amb/sen se la

uti lit za ció de la ti re ta són in sig ni fi cants

(en tre 0,5 i 1,5 ml/min/kg), i eren unes

ve ga des fa vo ra bles i d’al tres des fa vo ra -

bles per al grup de sub jec tes que por ta ven 

la ti re ta.

A ve ga des, en els es tu dis on s’in clou la

uti lit za ció d’un grup amb un pla ce bo, apa -

rei xen re sul tats de 
.
VO2màx si mi lars als

acon se guits amb la uti lit za ció de ti re ta (en 

al guns ca sos eren fins i tot més grans, fins 

a 0,8 ml/min/kg) i su pe riors als acon se -

guits sen se ti re ta (fins a 0,8 l/min). Tan -

ma teix, aques tes di ferè ncies són tan

 minses i va ria bles que no per me ten de

con clou re de for ma de fi ni ti va que la ti re ta

apor ti be ne fi cis so bre el 
.
VO2màx dels es -

por tis tes.

Les ti res na sals pro lon guen en al gun cas

el pe río de de res pi ra ció na sal du rant

l’exercici, tan ma teix, això no es po dria tra -

duir en un be ne fi ci apre cia ble pel que fa al 

con sum d’oxigen.

Freqüència cardíaca

En tres es tu dis no es tro ben di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves que de mos trin que mit jan -

çant la uti lit za ció de la tira na sal s’ob te -

nen mi llo res en els ni vells de FC du rant

la rea lit za ció d’u na ac ti vi tat fí si ca.

n En un d’ells (Chi ne ve re, 1997) es con -

clou que la uti lit za ció de la ti re ta no té

efec tes so bre els va lors de FC as so lits

du rant l’exercici, ni so bre el va lor

màxim de dita FC [191 (DE 5) pul/min

sen se ti re ta i 191 (DE 7) pul/min amb

ti re ta].

n En uns al tres dos es tu dis (Pa pa nek,

1996; Re po vich, 1998) tam poc no es

tro ben di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en els

ni vells de FC acon se guits tant du rant la

rea lit za ció d’exercicis màxims com sub -

màxims.

Tan sols un es tu di mo nogr àfic arri ba a la

con clu sió que, mit jan çant la uti lit za ció de

la ti re ta na sal, els va lors de FC dis mi nuei -

xen sig ni fi ca ti va ment en el ma teix ni vell

de ren di ment (Fas nacht, 1996).

Ventilació

Cap dels nou ar ti cles ana lit zats no obté di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves en les se ves con -

clu sions; in di quen que amb l’ús de la ti re -

ta la quan ti tat de li tres d’aire ven ti lats no

va ria de for ma sig ni fi ca ti va. Set dels ar ti -

cles uti lit zen pro ves de ti pus màxim, un

de sub màxim i un al tre no l’especifica en

ana lit zar aques ta va ria ble fi siolò gi ca

(Huff man, 1996).

Se gons quin es tu di ha es tat ana lit zat,

s’aprecia que les di ferè ncies de VE po den

afa vo rir o bé l’ús de la ti re ta (en tre 0,8 i 3

l/min) o bé la no uti lit za ció d’aquesta (su -

pe rant en tre 2,5 i 9 l/min la VE acon se gui -

da amb la ti re ta) (Chi ne ve re, 1997; Huff -

man, 1996; Quindry, 1996).

En els es tu dis on s’inclou la uti lit za ció

d’un pla ce bo apa rei xen va lors de VE si mi -

lars (i fins i tot su pe riors) als acon se guits

amb la uti lit za ció de la ti re ta (Re po vich,

1998).

Producció

d’anhídrid carbònic

Els tres es tu dis que fan re ferè ncia a

aques ta va ria ble con clouen que no exis -

tei xen di ferè ncies sig ni fi ca ti ves que per -

me tin d’a fir mar que l’ús de la ti re ta na sal

in fluei xi en els va lors ob tin guts de 
.
VCO2

du rant les pro ves efec tua des.

Les di ferè ncies de 
.
VCO2 uti lit zant o no la

ti re ta acos tu men a afa vo rir la pràcti ca

sen se ti re ta (en ca ra que si guin de no més

0,2 l/min a ni vell mitjà).

Llindar anaeròbic

Tan sols un es tu di, en ca rre gat per una

em pre sa fa bri ca do ra del pro duc te, fa re -

ferè ncia a aques ta va ria ble. En aquest

es con clou afir mant que amb l’ús de la

tira na sal els at le tes s’a cos ta ven cla ra -

ment al ni vell del llin dar anaerò bic amb

un rit me car díac in fe rior, ren dien mi llor

a ni vell del pro pi llin dar anaerò bic i te -

nien temps de re cu pe ra ció més curts

(Fas nacht, 1996).
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INTENSITAT FC SENSE TIRETA FC AMB TIRETA

 80% del llin dar anaerò bic 153 (DE 4) pul/min 146 (DE 3) pul/min

 90% del llin dar anaerò bic 163 (DE 5) pul/min 155 (DE 4) pul/min

 Llin dar anaerò bic 167 (DE 3) pul/min 163 (DE 4) pul/min

n TAULA 1.
Fre qüèn cies car día ques (FC) en el test de Con co ni amb ti re ta na sal i sen se a in ten si tats di fe rents.



Resistència respiratòria

Sis es tu dis trac ten aques ta va ria ble de

for ma es pe cí fi ca o bé de for ma con jun ta

amb al tres de diferents.

En dos es tu dis no s’a pre cia una re la ció

sig ni fi ca ti va en tre la uti lit za ció de la ti re -

ta na sal i la dis mi nu ció de les re -

sistències res pi ratò ries (Pa pa nek, 1996; 

Quindry, 1996). Per con tra, qua tre in -

ves ti ga cions van de mos trar que les ti re -

tes na sals van re duir de for ma sig ni fi ca ti -

va la re sistència na sal, en al guns ca sos

fins a un 23% (Schnei der, 1998; Orlan -

do, 1998).

A més a més, s’ha po gut com pro var que

les ti re tes re tar da ven sig ni fi ca ti va ment

el co men ça ment de la res pi ra ció oro na -

sal, atès que el pas d’u na res pi ra ció ex -

clu si va ment na sal a una oro na sal va te -

nir lloc més tard du rant l’e xer ci ci i amb

un ni vell més alt de co rrent d’ai re na sal

ins pi ra to ri i de ven ti la ció (Seto-Poon,

1999).

Índex d’esforç percebut

En cinc es tu dis apa reix ana lit zat de for ma

di rec ta o in di rec ta l’ín dex es men tat. No

s’han tro bat di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en

cap dels es tu dis que pre te nien de me su rar 

la va ria ció de la per cep ció de la in ten si tat

de l’e xer ci ci exe cu tat pels atletes utilitzant 

la tireta nasal.

És pos si ble que en am bients amb tem pe -

ra tu res bai xes o en con di cions àri des es

vegi fa ci li ta da la res pi ra ció amb la uti lit za -

ció de la tira na sal, la qual po dria re duir la

irri ta ció de les vies aè ries i la in fluèn cia en

els fac tors centrals (Hinopsa, 1997).

Conclusions

S’ha po gut com pro var el baix efec te ob jec -

tiu que l’ús d’a quest pro duc te pro dueix so -

bre les va ria bles ana lit za des i, per tant,

so bre el ren di ment de l’esportista.

A ni vell  
.
VO2, VE, 

.
VCO2 i IEP, l’ús de la ti re -

ta na sal no ofe reix avan tat ges als es por tis -

tes du rant la rea lit za ció de la seva ac ti vi tat 

es por ti va. Tan sols els es tu dis que fan re -

ferè ncia a les va ria bles llin dar anaerò bic i

ve lo ci tat de re cu pe ra ció afir men que l’ús

de la ti re ta be ne fi cia l’ac tua ció de l’es por -

tis ta. Tan ma teix, l’es cas sa quan ti tat d’es -

tu dis tro bats que fa cin re ferè ncia a aques -

tes dues va ria bles fa di fí cil de ter mi nar la

va li de sa ab so lu ta de les con clu sions a què 

arri ben.

Els re sul tats a ni vell de FC són for ça con -

tra dic to ris; men tre que uns tre balls de fen -

sen la uti li tat de la ti re ta, d’al tres ne guen

qual se vol in fluèn cia del pro duc te en els

va lors de FC du rant la pràcti ca es por ti va o

des prés. El ma teix s’es de vé pel que fa a

les re sistències que ofe rei xen les vies

respiratòries al pas de l’aire.

Els re sul tats a què arri ben la ma jo ria de

les in ves ti ga cions po den ha ver es tat in -

fluïts per l’e fec te pla ce bo. Els sub jec tes

que uti lit za ven la ti re ta na sal po den ha ver

aug men tat (i per tant mi llo rat) el seu ren -

di ment pel sol fet de por tar el pro duc te

esmentat durant la prova.

El be ne fi ci prin ci pal de l’ús de la ti re ta

es li mi ta a la res pi ra ció na sal. Amb una

ti re ta co rrec ta ment col·lo ca da s’a con se -

gui ria sub jec ti va ment un alleu ge ri ment

de la res pi ra ció es men ta da, te nint en

comp te que l’és ser humà té sem pre

la pos si bi li tat de pas sar a la res pi ra ció

bu cal, la qual gai re bé no ofe reix re -

sistència. Aquest alleu ge ri ment so la -

ment es pro dui ria en el cas d’u na càrre -

ga de bai xa in ten si tat, on és pos si ble

res pi rar no més pel nas, cosa que per met 

de res pi rar du rant més temps pel nas o

tor nar més aviat a la res pi ra ció na sal

des prés d’u na càrre ga més in ten sa.

Tan ma teix, no se’n pot cal cu lar el be ne fi ci 

so bre el ren di ment en el cas de càrre gues

més in ten ses (com pe ti cions, tests, pro ves

d’es forç, etc.), atès que exi gei xen mo bi lit -

zar més quan ti tat d’ai re i, uti lit zar, per

tant, la respiració bucal.

Les ti re tes na sals po den ser be ne fi cio ses

per a per so nes asm àti ques o amb bron -

quis sen si bles, par ti cu lar ment si reac cio -

nen amb asma de so brees forç o atacs de

tos da vant les irri ta cions am bien tals.

Gràcies a l’a lleu ja ment de la res pi ra ció

na sal i, per tant, en mi llo rar el con di cio na -

ment de l’ai re que es res pi ra, es re dueix la

in ten si tat i la freqüència dels atacs d’as -

ma o de tos.

Tan ma teix, tots els es tu dis es tan d’a cord

que la fal ta de con di ció fí si ca no es pot

com pen sar amb la uti lit za ció de les ti re tes 

na sals per a la con se cu ció de rendiments

adequats.

En 11 ca sos, el lac tat en sang, pres a l’at -

zar a 13 par ti ci pants just des prés del ren -

di ment màxim, va mos trar ni vells molt

més alts des prés de les pro ves amb la ti re -

ta na sal en com pa ra ció amb els ni vells as -

so lits des prés del test sense aquella.

A la tau la II es mos tren les va ria bles

ana lit za des als es tu dis exa mi nats i el

nom bre d’es tu dis que van tro bar diferèn -

cies sig ni fi ca ti ves a fa vor de l’ús de la ti -

re ta na sal.
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VA RIA BLES

ANA LIT ZA DES

ESTUDIS

EXAMINATS

ESTU DIS SENSE

DIFERÈNCIES

SIGNIFICATIVES

ESTU DIS AMB

DIFERÈNCIES

SIGNIFICATIVES

 
.
VO2màx 8 8 0

 FC 4 3 1

 VE 9 9 0

 Llin dar anaerò bic 1 0 1

  
.
VCO2 3 3 0

 Re sistència res pi ratò ria 6 2 4

 Ve lo ci tat de re cu pe ra ció 1 0 1

 IEP 5 5 0

n TAULA 2.
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Unitat Didàctica:
El goalball com a contingut propi
de l’ESO
§ ADÁN MARTÍN CAJARAVILLE

Lli cen ciat en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i de l’Esport.
Pro fes sor as so ciat del De par ta ment de Didà cti ca de l’Expres sió Mu si cal, Plàsti ca i Cor po ral.
Fa cul tad de Cien cias de la Edu ca ción.
Uni ver si dad de Se vi lla
Expro fes sor del Ci cle For ma tiu de Grau Su pe rior d’Ani ma ció d’Acti vi tats Fí si ques
i Espor ti ves a l’Acadè mia Preu ni ver sità ria. Se vi lla

Resum
El goal ball és un es port es pe cí fic de de fi -

cients vi suals i cecs, però amb aquest ar ti -

cle pre te nem de rea lit zar una pro pos ta on

do nem res pos ta als ALUMNES AMB NE -

CESSITATS ESPECIALS (NE) i pro mo guem un 

sen ti ment de SENSIBILITZACIÓ I INTE GRACIÓ

en els alum nes vi dents da vant d’a ques ta

dis ca pa ci tat.

El fac tor in no va dor d’aquesta Uni tat Di -

dàctica (UD) és de gut al ma teix con tin gut

en si, el goal ball, el qual és com ple ta ment 

nou per a l’alumne d’ESO i de Bat xi lle rat,

per la qual cosa els es tils d’ensenyament

ba sats en la in da ga ció, com és el cas del

des co bri ment guiat i la re so lu ció de pro -

ble mes, hi te nen una gran ca bu da.

Tam bé és ob jec tiu d’aquest ar ti cle abor -

dar un tema trans ver sal, com ho és l’E -

ducació Ambien tal, mit jan çant la crea ció

de ma te rial adap tat a par tir d’elements de

re buig com ara pi lo tes pun xa des, tren ca -

des, etc.

Introducció

Amb aques ta UD pre te nem de do nar res -

pos ta a les ne ces si tats edu ca ti ves dels

nos tres alum nes, en aquest cas més con -

cre ta ment d’alumnes amb dis ca pa ci tat vi -

sual i ce gue sa to tal, un grup de po bla ció

en mol tes oca sions aï llat i poc in te grat en

el grup de la clas se.

La UD que pre te nem de sen vo lu par a con -

ti nua ció, con si de rem que té un gran atrac -

tiu per què és un con tin gut com ple ta ment

nou, des co ne gut i mo ti vant per a la gran

ma jo ria de l’alumnat, i està en consonàn -

cia amb els con tin guts de carà cter trans -

ver sal (Edu ca ció per al medi am bient) a

cau sa de l’aprofitament de ma te rial es por -

tiu de re buig i com un con tin gut in ter dis ci -

pli na ri que per met al pro fes sor de l’àrea

de tec no lo gia, apro fi tar i adap tar aquest

ma te rial es por tiu de re buig i trans for -

mar-lo en ma te rial ade quat i adap tat per

al con tin gut de goal ball.

Com que aques ta UD està re fe ri da a un

es port com a tal, es de dueix que els ob jec -

tius més “pro ce di men tals” te nen gran re -

llevà ncia, però m’agradaria acla rir en

aquest punt que te nen la ma tei xa im -

portància els ob jec tius de carà cter “ac ti tu -

di nal”, atès que, amb aques ta UD es

 pretén que l’alumnat co ne gui la rea li tat

con cre ta d’un grup de po bla ció dis ca pa ci -

ta da, en aquest cas els cecs, s’hi sen si bi -

lit zin i, per tant, s’hi so li da rit zin, els res -

pec tin, i tin guin una ac ti tud crí ti ca da vant

la in so li da ri tat de la so cie tat ac tual.

Justificació de la UD

En re la ció amb el cu rrí cu lum obert i fle xi -

ble que pro mou la LOGSE, aques ta uni tat

didà cti ca pre tén de ser un dels ca mins

més mo ti va dors i nous per do nar res pos ta

als se güents ob jec tius ge ne rals d’etapa i

Àrea d’Ensenyament Se cun da ri Obli ga to ri

que es tro ben re co llits al RD 1007/1991

del 14 de juny, i dels quals no sal tres vam

se lec cio nar els que es tan més acord amb

la pre sent UD.

n Ela bo rar i es ta blir es tratè gies d’iden -

tificació i re so lu ció de pro ble mes, en di -
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Abstract

Goal ball is a spe ci fic sport for blind or

vi sual han di cap ped peo ple. Ho we ver,

with this ar ti cle we in tend to make a

pro po sal that gi ves an ans wer to the

stu dents with spe cial edu ca tio nal needs

and also, to pro mo te a fee ling of

in crea sed awa re ness and in te gra tion on

sigh ted stu dents with re gard to this

di sa bi lity.

The in no va tion of this Di dac tic Unit is

due to its own con tents (being the

goal ball a en ti rely new sport for the ESO

and highschool stu dents) and the re fo re

the edu ca tio nal met hods ba sed on

in ves ti ga tion, as gui ded dis co very or

so lu tion to pro blems, have a great

ac cep tan ce into

this unit.

It is also a pur po se of this arit cle to

broach a trans ver se mat ter like the

Envi ro men tal Edu ca tion, by the crea tion of 

adap ted ma te rial from was te pro ducts as

bro ken or punc tu red

balls, ...

Key words

Visual handicapps, Blind, Student with

special education needs, Addapted

items, Guided discovery, Resolution of

problems, Didactic unit, Natural

enviroment education

Goal ball, De fi cient vi sual, Cec,
Alum nes amb NE, Ma te rial adap tat,
Des co bri ment guiat, Re so lu ció de
pro ble mes, Uni tat didà cti ca i
Edu ca ció am bien tal

n Pa ra ules cla u



ver sos camps de l’experiència i els co -

nei xe ments, a tra vés de mèto des in tuï -

tius i de rao na ment lògic.

n For mar-se una imat ge ajus ta da de si

ma teix, de les pròpies ca rac te rís ti ques 

i pos si bi li tats, tot de sen vo lu pant ac -

tivitats de for ma autò no ma i equili -

brada.

n Re la cio nar-se amb al tres per so nes i

par ti ci par en ac ti vi tats de grup, amb

ac ti vi tats so lidà ries i to le rants, va lo -

rant crí ti ca ment les di ferè ncies de ti -

pus so cial i re but jant qual se vol dis -

criminació ba sa da en di ferè ncies de

raça, sexe, clas se so cial, creen ces

i d’al tres ca rac te rís ti ques in di vi duals i

so cials.

n Ana lit zar els me ca nis mes i va lors que

re gei xen el fun cio na ment de les so cie -

tats, de for ma es pe cial les que fan

 referències a drets i deu res dels ciu ta -

dans, i adop tar ju di cis i ac ti tuds per so -

nals en re la ció a aquells.

n Con èi xer i com pren dre els as pec tes

bàsics del fun cio na ment del pro pi cos i

de les con se qüèn cies per a la sa lut in di -

vi dual i col·lec ti va dels ac tes i les de ci -

sions per so nals, i va lo rar els be ne fi cis

que su po sen els hàbits de l’exercici fí -

sic, la hi gie ne i una ali men ta ció equi li -

bra da.

Pel que fa als ob jec tius ge ne rals de l’àrea

d’educació fí si ca, vam se lec cio nar els que 

es men tem a con ti nua ció:

n Con èi xer i va lo rar els efec tes que té la

pràcti ca ha bi tual i sis temà ti ca d’activi -

tats fí si ques en el de sen vo lu pa ment

per so nal i en la mi llo ra de les con di -

cions de qua li tat de vida.

n Pla ni fi car i por tar a ter me ac ti vi tats que

li per me tin de sa tis fer les pròpies ne ces -

si tats, prèvia va lo ra ció de l’estat de les

se ves ca pa ci tats fí si ques i ha bi li tats

mo trius, tant bàsi ques com es pe cí fi -

ques.

n Ser con se qüent amb el co nei xe ment del 

cos i les se ves ne ces si tats, adop tant

una ac ti tud crí ti ca da vant les pràcti ques 

que te nen efec tes ne ga tius per a la sa lut 

in di vi dual i col·lec ti va, tot res pec tant el

medi am bient i afa vo rint-ne la con ser -

va ció.

n Par ti ci par, amb in de pendència del ni -

vell de des tre sa as so lit, en ac ti vi tats fí -

si ques i es por ti ves, de sen vo lu pant ac ti -

tuds de coo pe ra ció i res pec te, va lo rant

els as pec tes de re la ció que te nen les ac -

ti vi tats fí si ques i re co nei xent com a va -

lor cul tu ral pro pi els es ports i jocs au -

tòctons que el vin cu len a la seva comu -

nitat.

Aques ta uni tat didà cti ca de goal ball es

pro veeix de di fe rents blocs de con tin guts

com po dem veu re a la fi gu ra 1.

Un al tre as pec te que m’a gra da ria res sal -

tar, al mar ge del que se ria l’es truc tu ra cur -

ricular, és un as pec te més real i quo ti dià,

com ara que, en la ma jo ria dels gim na sos

de qual se vol ins ti tut o col·legi, quan al fi -

nal de curs rea lit zen un in ven ta ri o ne te ja,

i es tro ben amb unes quan tes pi lo tes pun -

xa des, des gas ta des o en ma les con di -

cions, que acos tu men a aca bar al cu bell

de les es com bra ries; no sal tres, però, po -

drem apro fi tar-les per por tar a ter me

aques ta UD i tre ba llar un dels te mes

TRANSVERSALS (Edu ca ció am bien tal) mit -

jan çant el re ci clat ge i de for ma INTER -

DISCIPLINARI amb l’àrea de tec no lo gia,

atès que serà el pro fes so rat d’a ques ta

àrea, junt amb l’a lum nat, l’en ca rre gat d’a -

dap tar la pi lo ta de “bàsquet pun xa da” en

una pi lo ta de goal ball per què tan sols hi

hau ran de rea lit zar un ori fi ci d’uns 3 cm

per in tro duir-hi els cas ca vells, pos te rior -

ment en gan xar-lo i afe gir-hi uns 8 ori fi cis

més per per me tre la sor ti da del so, més

de co ra ció, i afe gi tons del pro fes sor de tec -

no lo gia.

La uti lit za ció d’aquesta UD re sul ta molt

reei xi da, tant quan ens tro bem amb alum -

nes amb ne ces si tats edu ca ti ves es pe cials, 

més con cre ta ment, la dis ca pa ci tat vi sual,

com amb alum nes vi dents; per què pre te -

nem, en pri mer lloc, do nar res pos tes a les

ne ces si tats edu ca ti ves i in te res sos de tots

els nos tres alum nes, in clo sos els de fi -

cients vi suals i cecs, i en se gon lloc crear

un cli ma de sen si bi lit za ció dels alum nes

vi dents amb el món dels dis ca pa ci tats vi -

suals, per què fi nal ment acon se guim la in -

te gra ció de tots els nos tres alum nes a

l’aula.

Ubicació
en la programació anual

Din tre de la se qüen cia ció de con tin guts,

aques ta UD ens po dria ser vir com a nexe

d’unió, en tre el bloc de con tin guts de

“qua li tats mo trius bàsi ques” i el de “jocs i

es ports”, si tua da en el se gon tri mes tre de

la pro gra ma ció anual.
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“Tècnica i tàctica esportiva”n

“L’esport com a fenomen social i cultural”n

“Adquisició i perfeccionament
d’habilitats específiques”

n

n

n

“Pràctica d’activitats esportives
i recreatives individual o en grup”

“Participar en activitats independentment
del nivell de destresa assolit”

CONTINGUTS

DE GOALBALL

QUALITATS MOTRIUS

“Capacitats coordinatives i resultants”

“Selecció perceptiva i anticipació
en la resposta motora”

“Autocontrol, superació de pors
 i inhibicions motrius”

n

nn

n
“Valoració i presa de consciència de la pròpia
 imatge corporal, dels seus límits i capacitats”

“Fonaments biològics del comportament motriu”

“Escalfament”

n

n

n

CONDICIÓ FÍSICA

BLOC DE JOCS I ESPORTS

n FIGURA 1.



D’altra ban da, pel que fa a la pro gra ma ció 

de tota l’ESO, la po dríem dis tri buir de la

ma ne ra se güent:

n 1r ci cle: Par ti ci par en jocs d’habilitats

re la cio nats amb el goal ball.

n 2n ci cle: Par ti ci par en jocs d’iniciació al 

goal ball i a l’esport re glat.

Condicions contextuals
sobre les quals s’ha dissenyat 
la unitat

Les clas ses són emi nent ment pràcti ques,

en ca ra que se ran fo na men ta des amb una

breu in tro duc ció teò ri ca so bre el món dels

de fi cients vi suals i cecs.

Ca rac te rís ti ques

de l’alumnat

n Grup mixt de 33 alum nes de 4t curs

d’ESO del Col·legi San ta Joa qui na de

Ve dru na (Se vi lla).

n Edat com pre sa en tre els 15 i els

16 anys.

n El seu co nei xe ment so bre aquest con -

tin gut és nul o pràcti ca ment ine xis tent.

Instal·la cions i ma te rials

n Les ins tal·la cions a uti lit zar són un

gimnàs co bert, amb el te rra po lit, i una

pis ta po lies por ti va.

n Res pec te als ma te rials es pe cí fics

d’educació fí si ca uti lit za rem les pi lo tes

adap ta des de goal ball, pi ques, cor des,

cons, ulle res de na ta ció, cin ta aï llant i

bi blio gra fia de goal ball.

n Els ma te rials no es pe cí fics de l’àrea

d’educació fí si ca se ran un mag ne tos co -

pi, tre pant, trem pes, cas ca vells, goma,

es pa ra drap i ma te rial pro pi de l’àrea de

tec no lo gia.

A con ti nua ció es de ta lla el pro cés per a la

crea ció del ma te rial es men tat.

n Pi lo ta goal ball:

ne ces si tem una pi lo ta pun xa da (fo to -

gra fia 1), un bo lí graf per mar car els

 forats, cas ca vells (fo to gra fia 2) i un

 trepant (fo to gra fia 3) per rea lit zar les

per fo ra cions.

El pri mer pas, serà mar car els di fe rents fo -

rats, 8 per ser més exac tes, de for ma

simè tri ca al vol tant de la pi lo ta (fo to gra -

fia 4), pos te rior ment rea lit za rem tres o

qua tre per fo ra cions a la vàlvu la fins a per -

me tre l’entrada de la mida dels cas ca -

vells, i una per fo ra ció més a cada un dels

vuit punts as sen ya lats (fo to gra fia 5); la

pi lo ta que darà de sin fla da del tot (fo to gra -

fia 6).

L’últim pas serà in tro duir els cas ca vells a

l’interior de la pi lo ta (fo to gra fia 7).

n Ulle res de goal ball o an ti fa ços:

Per a la crea ció d’a quest ma te rial, tan

sols de ma na rem als nos tres alum nes

unes ulle res co rrents de na ta ció (fo to -

gra fia 8), les quals se ran re co ber tes

amb es pa ra drap, per im pe dir la vi sió

(fo to gra fia 9).

n Altres ma te rials:

Fi nal ment, no més ne ces si ta rem unes

quan tes de se nes de me tre de cor da,

cin ta ame ri ca na o ad he si va per po der

de li mi tar el camp.

Objectius didàctics

L’objectiu fo na men tal d’aquesta uni tat

didà cti ca és fer con èi xer a la ma jo ria dels

nos tres alum nes una vi sió molt pràcti ca i

real del món dels cecs, i en ge ne ral del

món de les dis ca pa ci tats i, sens dub te,

com a aten ció a la di ver si tat, con cep te

que és mol ta moda a la nova re for ma edu -

ca ti va.

A con ti nua ció fa rem es ment dels ob jec tius 

es pe cí fics d’aquesta UD.

n Con èi xer i com pren dre l’esport del goal -

ball com a mitjà d’integració so cial i

com a fe no men cul tu ral.

n Con èi xer els fo na ments tècnics dels

di fe rents ti pus de llan ça ment i el blo -

cat ge.

n Con èi xer les ca rac te rís ti ques psi -

comotores dels de fi cients vi suals i

cecs.

n Con èi xer les ins ti tu cions pri va des i pú -

bli ques que pro mouen aquest joc.

n Prac ti car i apro fun dir en les ha bi li tats

es pe cí fi ques del goal ball.

n Rea lit zar exer ci cis per tre ba llar els llan -

ça ments i blo cat ges.

n Plan te jar no ves pro pos tes o adap ta -

cions de les ac ti vi tats ela bo ra des pel

pro fes sor.

n Actuar de for ma co rrec ta i so lidà ria da -

vant un dis ca pa ci tat.

n Prac ti car exer ci cis so bre la coor di na ció

au di ti vo ma nual, la coor di na ció au di ti -

vopè dia, l’o rien ta ció es pa cio tem po ral a

tra vés de l’oï da.

n De sen vo lu par i aug men tar les ca pa ci -

tats fí si ques i per cep ti ves.

n Ana lit zar tra ject òries i distàncies, si -

tuant-nos i des pla çant-nos en fun ció

d’es tímuls so nors.

n Mi llo rar la re cep ció, tot aug men tant el

con trol.

n Prac ti car l’ocupació de l’espai de joc.

n Con èi xer i va lo rar la pràcti ca del goal -

ball com a ac ti vi tat d’alt va lor re crea tiu, 

so cial i in te gra dor.

n Accep tar les fun cions o els rols atri -

buïts a ca das cú din tre del tre ball d’e -

quip.

n Par ti ci par, amb in de pendència del ni -

vell que es tin gui, en la pràcti ca del

goal ball.

n Po ten ciar i va lo rar la coo pe ra ció, el tre -

ball en equip i la col·la bo ra ció per acon -

se guir fi tes co mu nes.

n Con èi xer les pos si bi li tats del nos tre

cos.

n Accep tar i se guir les nor mes bàsi ques

re gla men ta des d’aquest es port.

n Accep tar l’existència de di fe rents ni vells 

d’ha bi li tat.

Continguts

Con tin guts con cep tuals

n Ca rac te rís ti ques mo trius, afec ti ves

i cog ni ti ves dels de fi cients vi suals i

cecs.

n Pau tes d’actuació da vant d’un dis ca pa -

ci tat i, més con cre ta ment, d’un de fi -

cient vi sual o cec.

n El goal ball: hist òria, ju ga dors, ins tal·la -

cions, as pec tes tècnics, tàctics i re gla -

men ta ris.

n Anàli si dels re que ri ments de ca pa ci tats

fí si ques i ha bi li tats es pe cí fi ques fo na -

men tals en goal ball.
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Con tin guts pro ce di men tals
n Per fec cio na ment de les ha bi li tats mo -

trius es pe cí fi ques del goal ball.

n Rea lit za ció d’exercicis i ac ti vi tats per

tre ba llar la coor di na ció au di ti vo-ma -

nual, la coor di na ció au di ti vopè dia, la

per cep ció es pa cio tem po ral.

n Pràcti ca dels fo na ments tècnics in di vi -

duals: la pas sa da, el llan ça ment, la re -

cep ció...

n Orga nit za ció i col·la bo ra ció en el de sen -

vo lu pa ment de com pe ti cions en el grup

de clas se.

n Uti lit za ció de les re gles del goal ball.

n Re fle xió, de bat i ex po si ció so bre les

re la cions so cials mit jan çant l’es port

(in te gra ció, so li da ri tat, violè ncia i es -

port, etc.).

n Tre ball so bre les ca pa ci tats fí si ques més

de ma na des en la pràcti ca del goal ball.

Con tin guts ac ti tu di nals

n Dis po si ció po si ti va en vers la pràcti ca

d’activitat fí si ca i da vant la presè ncia

d’alumnes dis ca pa ci tats.

n De sen vo lu pa ment d’ac ti tuds de coo pe ra -

ció en tre els com panys, tre ball en equip

per a la con se cu ció d’ob jec tius co muns.

n Par ti ci pa ció en la pràcti ca d’a quest

es port, in de pen dent ment del ni vell as -

so lit.

n Res pec te a les nor mes de joc i cap als

com panys.

n Res pon sa bi li tat i preo cu pa ció per aju -

dar i so li da rit zar-se amb els com panys

que ne ces si ten aju da.

n Va lo ra ció de la in cidè ncia en la sa lut de

la pràcti ca del goal ball.
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Relació amb els criteris
d’avaluació
Els cri te ris d’avaluació pro po sats per a

aques ta UD són els que es con tem plen

a con ti nua ció:

n Ana lit zar el grau d’implicació de les di -

fe rents ca pa ci tats fí si ques que s’estan

po sant en joc en ac ti vi tats rea lit za des

per un ma teix o pels al tres.

n Apli car les ha bi li tats es pe cí fi ques ad -

qui ri des a si tua cions reals de pràcti ca

d’activitats fi si coes por ti ves, tot pres tant 

una aten ció es pe cial als ele ments per -

cep tius i d’execució.

n Mos trar una ac ti tud de to lerà ncia i es -

por ti vi tat per da munt de la re cer ca

des me su ra da de l’e ficà cia, tant en el

pla de par ti ci pant com en el d’es pec -

ta dor.

n Par ti ci par de for ma de sin hi bi da i cons -

truc ti va en la rea lit za ció i or ga nit za ció

d’activitats fi si coes por ti ves.

n Ana lit zar i sos pe sar els fac tors econò -

mics, po lí tics i so cials que con di cio nen

l’execució i va lo ra ció so cial de les ac ti -

vi tats fi si coes por ti ves.

Metodologia

En pri mer lloc, m’a gra da ria co men çar

per acla rir qui na tècni ca d’en sen ya ment

és la més ade qua da per a aquest ti pus

de con tin guts i alum nes; se gons el nos -

tre pa rer, con si de rem que hem d’a pli car

una tècni ca d’en sen ya ment ba sa da en la 

RECERCA i la INDAGACIÓ, tot ple gat a cau -

sa de di fe rents fac tors; en pri mer lloc,

els plan te ja ments didà ctics pro mo guts

per la re for ma ens in di quen que aques ta

ha de ser la tècni ca més uti lit za da da -

vant de la tècni ca d’ins truc ció di rec ta;

en se gon lloc, quan els do cents ens dis -

po sem a por tar a ter me les nos tres di fe -

rents uni tats didà cti ques, ens tro bem

amb l’in con ve nient que el nos tre alum -

nat és molt di vers i he te ro ge ni, i que

 algun te nen unes ca pa ci tats i uns co nei -

xe ments su pe riors als dels al tres com -

panys; i això per di ver sos mo tius, com

ara les clas ses ex traes co lars, la par ti ci -

pa ció en com pe ti cions o lli gues, etc.; en

aques tes oca sions les pos si bi li tats d’u ti -

lit zar aques ta tècni ca d’en sen ya ment

que den re duï des, per què part de l’a lum -

nat co neix les res pos tes o so lu cions mo -

trius que no sal tres plan te gem per què

 siguin des co ber tes, i acon se guir així, l’a -

pre nen tat ge cons truc ti vis ta tan de sit jat.

A cau sa d’a ques ta rea li tat, es tem obli -

gats a par tir d’uns co nei xe ments pre vis

que cla ra ment són molt dis pars i a pro -

gra mar di fe rents ni vells en aques ta

 unitat didà cti ca (per als alum nes avan -

tat jats, per a alum nes amb al gu na ex pe -

rièn cia i, fi nal ment, per als qui no te nen

cap co nei xe ment so bre aquest con tin -

gut), amb tota la com ple xi tat que això

com por ta. Se ria el cas, per exem ple,

d’al gu nes UD de bàsquet, fut bol, vo lei -

bol, etc.; pel que fa al con tin gut de goal -

ball, que acos tu ma a ser un con tin gut

del qual l’a lum nat d’ESO no té cap ex pe -

rièn cia ni cap ni vell de co nei xe ments,

els es tils d’en sen ya ment com ara “DES -

COBRIMENT GUIAT” i “RESOLUCIÓ DE PRO -

BLEMES” hi te nen gran ca bu da i més via -

bi li tat, gràcies al fet que l’a lum nat no

co neix les so lu cions mo trius més ade -

qua des, de tal ma ne ra que l’ex plo ra ció i

el des co bri ment és to tal.

L’ESTRATÈGIA en la PRÀCTICA que caldrà

uti lit zar serà MIXTA, per què d’u na ban da,

els cecs te nen una con cep ció molt ana lí ti -

ca del món, i no sal tres hau rem d’u ti lit zar

en pri mer lloc aquest mitjà, és a dir, l’a na -

lí tic amb els alum nes tots cecs i ser més

fle xi bles amb els alum nes vi dents, però

pos te rior ment hem d’in te grar amb ac ti vi -

tats de carà cter glo bal per pro cu rar de do -

nar una vi sió com més com ple ta i in te gral

mi llor.

Els ma te rials didà ctics ne ces sa ris o re cur -

sos cu rri cu lars -és el ter me que s’està en -

cun yant en la idio sincràsia de la re for ma

edu ca ti va, per por tar a ter me aques ta UD

i, per tant, el pro cés d’ensenyament apre -

nen tat ge- s’exposen al punt “con di cions

con tex tuals so bre les quals s’ha dis sen yat

la uni tat”.

En aquest punt tam bé m’a gra da ria acla rir

les vies que uti lit za rem per do nar la in for -

ma ció als nos tres alum nes, (tant la in -

formació ini cial, com el feed back o co -

neixements dels re sul tats) que se ran

 principalment a tra vés de dos ca nals, en

pri mer lloc, a tra vés del CANAL AUDITIU i,

con cre ta ment, mit jan çant in for ma cions

ver bals i, en se gon lloc, però no menys im -

por tant, la in for ma ció que els arri bi a tra -

vés del ca nal CINETICOTÀCTIL.

Temporització de les
sessions (vegeu quadre 1)

Activitats
d’ensenyament-aprenentatge

El pro cés d’ensenyament-aprenentatge

d’aquesta breu uni tat didà cti ca, que està

con for ma da no més per set ses sions, serà

abor dat per di fe rents ac ti vi tats, exer ci cis,

ex pli ca cions, etc., que in ten ta ran de do -

nar res pos ta a les ne ces si tats i ex pec ta ti -

ves de tots els nos tres alum nes de la

 manera més in te gral pos si ble, i que es de -

ta llen a con ti nua ció:

n Expli ca cions teò ri ques i vi sió de ví deos

que fan re ferè ncia al goal ball.

n Exer ci cis, jocs i ac ti vi tats de goal ball.

n Jocs de sen si bi lit za ció, jocs adap tats i

jocs d’integració.

n Cons truc ció i adap ta ció del ma te rial

que uti lit za rem.

n Crea ció de jocs d’integració.

n Rea lit za ció de tre balls en grup.

Activitats
d’avaluació

En pri mer lloc, hau rem de par lar de

l’Ava lua ció ini cial per de ter mi nar quins

són els co nei xe ments de par ti da amb

què co men ça l’a lum ne, que en el nos tre

cas són pràcti ca ment nuls; ens hem li -

mi tat a pre sen tar sim ple ment la UD,

atès que en clas ses an te riors vam for mu -

lar la pre gun ta: Qui sap en què con sis -

teix l’es port del goal ball?, i nin gú no va

po der res pon dre.

En se gon lloc, hau rem d’abordar allò que

hom ano me na com a ava lua ció for ma ti va, 

que es dóna en el ma teix pro cés d’ense -

nyament-aprenentatge, i haurà de pro por -

cio nar-nos in for ma ció de com s’està de -

sen vo lu pant el pro cés es men tat, a ni vell

pro ce di men tal, con cep tual i de l’actitud,

per així po der rea lit zar les co rrec cions que 

cal guin.

Fi nal ment, hau rem de rea lit zar l’a va lua -

ció su ma ti va, és a dir, in ten tar de trans -
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criu re els co nei xe ments fi nals ob tin -

guts pels alum nes, a ni vell con cep tual,

pro ce di men tal i de l’ac ti tud. Va lo ra ció

dels con cep tes ad qui rits mit jan çant l’ex -

po si ció dels tre balls teò rics de grup.

Esti ma ció del grau d’ad qui si ció de les

ha bi li tats tècni ques i la seva apli ca -

ció en el joc. Acti tuds i grau de partici -

pació al joc.

Els ins tru ments uti lit zats són pro ves no es -

tan dar dit za des, com ara “en re gis tra ment

d’es de ve ni ments”, “fit xes d’autoa va luació” 

i “es ca les d’ob ser va ció”.

Pel que fa a l’avaluació del pro fes sor, uti -

lit za rem un qües tio na ri d’opinió en els

alum nes i en tre vis tes no es truc tu ra des

amb pre sa de da des.

L’avaluació de la ma tei xa UD l’hem rea lit -

za da se guint una guia on es con tem plen

tots els punts que la com po nen.

Conclusions

Si es vol po sar en pràcti ca aques ta UD, es

re co ma na que es faci als úl tims cur sos

d’ESO o en grups on hi hagi una cer ta

“ma du ra ció”, una bona re la ció en tre pro -

fes sor i alum nat, etc., atès que cal una

gran im pli ca ció i res pon sa bi li tat per part

d’aquest col·lec tiu.

Aques ta UD no pre tén de ser molt ex ten sa

en el nom bre de ses sions que la com po -

nen, car no més està con for ma da per

7 uni tats, tan ma teix, però, pre tén de ser

to tal ment am bi cio sa pel que fa a la im pli -

ca ció dels nos tres alum nes a ni vell social,

afectiu i humà.

Aques ta uni tat didà cti ca, pre tén d’a bor -

dar tant con tin guts pro ce di men tals, és a

dir ha bi li tats i des tre ses es pe cí fi ques del

goal ball (llan ça ments, blo cat ges, etc.)

pro pis dels es ports, com con tin guts de

les ac ti tuds, per què l’a lum nat s’a cos ti i

co ne gui la rea li tat d’a ques ta dis ca pa ci -

tat, faci una vivè ncia d’ac ti vi tats de ce -

gue sa to tal i, a més a més, se sen si bi lit zi

i adop ti així una ac ti tud crí ti ca da vant

aques ta rea li tat.

Un al tre as pec te nou i sub stan cial ment

im por tant d’a quest ar ti cle és la crea ció del 

ma te rial es por tiu adap tat, en con ne xió

amb el tema trans ver sal, (edu ca ció am -

bien tal), vist que es rea lit za mit jan çant

l’a pro fi ta ment de les pi lo tes en de sús o en

mal estat, dels nostres gimnasos.

La me to do lo gia uti lit za da es con cre ta en:

n Tècni ca d’en sen ya ment ba sat en la re -

cer ca i in da ga ció.

n Estils d’en sen ya ment de des co bri ment

guiat i re so lu ció de pro ble mes.

n Estratè gia en la pràcti ca mix ta.

n Ma te rials cu rri cu lars: uti lit za ció de pi lo -

tes i an ti fa ços adap tats, cor des, cin ta

aïllant...
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Se ssió 1

Pre sen ta ció de la UD. Expli ca ció de la me to do lo gia a se guir i ex po si ció

dels cri te ris que es tin dran en comp te per a l’a va lua ció. Va lo ra ció ini -

cial. No cions so bre les ca pa ci tats fí si ques i ha bi li tats es pe cí fi ques re -

que ri des per a la pràcti ca del goal ball. Jocs de sen si bi lit za ció.

Se ssió 2 Jocs de sen si bi lit za ció, jocs adap tats, i jocs d’in te gra ció.

Se ssió 3
Jocs de per cep ció es pa cio tem po ral, coor di na ció au di ti vo ma nual, coor -

di na ció au di ti vopè dia.

Se ssió 4 Pràcti ca de fo na ments tècnics (llan ça ments, atu ra des...).

Se ssió 5 Pràcti ca d’e le ments tec ni cotà ctics de de fen sa i atac.

Se ssió 6
Po sar en si tua ció real de joc els ele ments tec ni cotà ctics i as pec tes re -

gla men ta ris apre sos. Ví deo del goal ball com a con clu sió.

Se ssió 7

Pro va pràcti ca so bre els pro ce di ments tècnics ad qui rits. De bat so bre

els as pec tes so cio cul tu rals del joc i de l’es port. Pre sen ta ció dels tre -

balls de grup. Qües tio na ri d’o pi nió so bre el pro fes sor i el de sen vo lu pa -

ment de les clas ses.

n QUADRE 1.
Tem po ra lit za ció de les ses sions.



Construcció i validació d’un instrument
per a l’avaluació d’aspectes rítmics
en dansa
§MARÍA JESÚS CUÉLLAR MORENO

Doc to ra en Edu ca ció Fí si ca
Tí tol de Grau Mitjà en Dan sa Fla men ca.
Cen tro Su pe rior de Edu ca ción.
Uni ver si dad de La La gu na (Espa ña)

§ ANA PAULA BATALHA
Ca tedr àti ca de la Fa cul ta de de la Mo tri ci da de Hu ma na.
Uni ver si dad Téc ni ca de Lis boa

Resum
La re cer ca del mo vi ment glo bal en Dan sa

apa reix as so cia da a una com pren sió del

fe no men rit me. El tre ball del rit me apor ta

a l’individu una ex pe rièn cia molt més rica

i com ple ta, en la me su ra que per met l’en -

trada en joc dels com po nents per cep tius,

mo tors i afec tius. L’elaboració d’un ins tru -

ment ob jec tiu que per me ti l’ade quada

iden ti fi ca ció i abor dat ge de pro ble mes

d’a valuació re sul ta d’impor tància trans -

cen den tal, per tal com, en mol tes oca -

sions, la qua li fi ca ció i la con cep tua lit za ció 

de l’alumnat depèn de l’avaluació rea lit za -

da pel pro fes so rat. A tra vés d’ aquest es -

tu di, es pot com pro var que és pos si ble

ava luar d’una for ma ob jec ti va la ca pa ci tat 

rít mi ca en Dan sa. La crea ció d’una pro va

per ava luar aques ta ca pa ci tat pre tén d’es -

devenir un ins tru ment que in di qui la rea li -

tat, li mi ta cions i pos si bi li tats de l’a lumnat 

a l’aula, així com el ni vell d’a pre nentatge

acon se guit pels es tu diants. L’ob jectiu

d’aquest es tu di ha es tat la cons truc ció i

va li da ció d’un ins tru ment de me su ra per a 

l’avaluació de la ca pa ci tat rít mi ca en Dan -

sa amb nens/es d’E ducació Primà ria. Per

fer-ho, es va par tir de 60 exer ci cis ori gi -

nals (24 de pi ca ments de mans i 36 de pi -

ca ments de peus). Dos ob ser va dors van

ava luar la ca pa ci tat rít mi ca de 159 sub -

jec tes en dues oca sions: a) abans de re bre 

cap mena d’instrucció en Dan sa, i b) des -

prés de re bre un curs d’ensinistrament en

aques ta ac ti vi tat. Van ser se lec cio nats

15 exer ci cis en to tal (9 de pi ca ments de

mans i 6 de pi ca ments de peus). La va li -

da ció del test cons truït va re sul tar sa tis -

fact òria, i va pos si bi li tar me su rar la ca pa -

ci tat rít mi ca de l’alumnat da vant dos mo -

dels d’expres sió rít mi ca (trans crip ció i re -

pro duc ció). Els re sul tats ob tin guts van

per me tre d’ar ribar a con clu sions so bre els

ni vells d’e xecució mo to ra de l’alumnat da -

vant d’aquesta va ria ble.

Introducció

La re cer ca del mo vi ment glo bal en Dan sa

apa reix as so cia da a una com pren sió del

fe no men rit me. El tre ball del rit me apor ta

a l’in di vi du una ex pe rièn cia molt més rica

i com ple ta, en la me su ra que per met l’en -

tra da en joc dels com po nents per cep tius,

mo tors i afec tius (Ba tal ha, 1980). L’e du -

ca ció del sen tit del rit me i la ca pa ci tat rít -

mi ca pos si bi li ten el pas d’u na ex pres sió

amb re la cions anà rqui ques a mo vi ments

con tro lats amb una cer ta re gu la ri tat (Ba -

tal ha, 1998).

Rit me i mo vi ment són dos con cep tes ín ti -

ma ment units que han de for mar part ac ti va 

de tot pro cés que pre ten gui l’e du ca ció in te -

gral del nos tre alum nat (Cué llar, 1999a). El 

mo vi ment per met al rit me ma ni fes tar-se i

be ne fi ciar-se del seu efec te fa ci li ta dor de la

mo tri ci tat. Pa ral·le la ment, el rit me pro por -

cio na eco no mia d’es forç al mo vi ment. D’al -

tra ban da, el fe no men de l’ac cen tua ció rít -

mi ca pro vo ca una dis mi nu ció de ten sió que

afa vo reix l’a pro fi ta ment màxim d’a quest as -

pec te. L’a pre nen tat ge mo tor mi llo ra quan

es pro dueix una cons cien cia ció de l’es ta bi li -

tat rít mi ca del mo vi ment (Ba tal ha, 1980).

Mo vi ment i rit me són, doncs, dos as pec tes

ín ti ma ment in te rre la cio nats que es be ne fi -

cien mú tua ment. Les si mi li tuds en tre rit me

i mo vi ment fan im pres cin di ble que tota
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Test d’avaluació,
Me to do lo gia ob ser va cio nal, Dan sa,
Rit me

n Pa ra ules cla u

Abstract

The search for global movement in dance appears

to be associated with an understanding of a

rhythmical phenomenon. The work of rhythm

brings to an individual a much richer and more

complete experience, in that it allows the use of

perceptive motor and affective components. The

elaboration of an effective instrument that allows

adequate identification and introduces the

problems of evaluation, results of transcendental

importance, as on many occasions the

qualification and conceptualisation of the student

depends on the evaluation given by the teacher.

Through this study we can prove that it is possible

to evaluate objectively rhythmical capacity in

dance. The creation of a test to evaluate this

capacity hopes to become an instrument that

shows the reality, the limitations and possibilities

of the student in the classroom, as well as the

level of learning achieved. The aim of this study

has been the construction and validation of a

measuring instrument to evaluate the rhythmical

capacity in dance with children in junior school.

For this we started with 60 original exercises (24 of 

clapping and 36 stamping). Two observers

evaluated the rhythmical capacity of 159 subjects

on two occasions. 1) before receiving any type of

dance instruction and 2) after receiving a training

course in this activity. Fifteen exercises were

chosen (9 clapping and 6 stamping). the validation 

of the test constructed was satisfactory, allowing

us to measure the rhythmical capacity of the

student before two models of expression

(transcription and reproduction). The results

obtained allowed us to reach conclusions on the

levels of motor execution of the student in the face

of this variant.

Key words

Evaluation test, Observational procedures,

Dance, Rhythm



edu ca ció del mo vi ment ne ces si ti d’u na edu -

ca ció del rit me. Mal grat això, en l’ac tua li tat

hi ha pocs in ves ti ga dors que ha gin rea lit zat

ba te ries de rit me per a l’anà li si de l’e fec ti vi -

tat en Dan sa (Cué llar, 1999b).

Les pro ves rít mi ques prin ci pals de sen vo lu -

pa des po den clas si fi car-se en sim ples i

mu si cals. Tots dos ti pus de pro ves te nen

els seus avan tat ges i in con ve nients. Les

pri me res es pre sen ten com a més fàcils de

quan ti fi car. Tan ma teix, a cau sa que uti lit -

zen es tí muls sen zills i fora de con text, ofe -

rei xen una me nor va li de sa ecolò gi ca que

no pas les pro ves de rit me mu si cal. L’in -

con ve nient prin ci pal és que no exis teix

una ni mi tat en tre els au tors a l’ho ra de con -

si de rar si to tes elles me su ren la ca pa ci tat

rít mi ca o el ta lent mu si cal (Ba tal ha,

1986). Mon ti lla (1998) va rea lit zar un es -

tu di molt com plet so bre les prin ci pals pro -

ves rít mi ques uti lit za des. En aquest ar ti cle

l’au to ra in clou els prin ci pals avan tat ges i in -

con ve nients que pre sen ten al gu nes d’e lles.

Ba tal ha (1986) va cons truir i va va li dar

un ins tru ment per a l’avaluació del rit me 

en Dan sa. Així, va ca rac te rit zar la ca pa -

ci tat rít mi ca ge ne ral (CRMG) lli ga da a

tres mo dels de fac tors rít mics: trans crip -

ció (quan la for ma d’expressió és sim -

bòlica i la res pos ta s’efectua de ma ne ra

si mult ània amb un es tí mul rít mic), sin -

cro nit za ció (quan la for ma d’expressió

és mo to ra i la res pos ta és efec tua da si -

mult ània ment amb l’estímul rít mic) i re -

pro duc ció (quan la for ma d’expressió és

mo to ra i la res pos ta és pos te rior a

l’estímul rít mic).

En aquest ar ti cle es pre sen ta la cons truc -

ció i va li da ció d’un test per a l’a va lua ció

del rit me en clas ses de Dan sa Fla men ca.

Les da des han es tat trac ta des fent ser vir

el pa quet es ta dís tic SPSS Base 7.5 ver sió

de 1996. Es pot dir, que aquest es tu di for -

ma part d’un tre ball (Cué llar, 1999b) on

va cal dre la cons truc ció i va li da ció d’a -

quest ins tru ment per a l’anà li si dels efec -

tes de dues me to do lo gies d’ensen yament

en l’a pre nen tat ge de la Dan sa. En aquest

es tu di, tam bé van ser ana lit za des les di -

ferè ncies de con duc ta i pen sa ment a ni -

vell de me to do lo gies i so bre els ni vells d’a -

pre nen tat ge. Des d’a ques ta pers pec ti va,

té com a ob jec tiu prin ci pal “Cons truir i va -

li dar un ins tru ment que per me ti de me su -

rar la ca pa ci tat rít mi ca en Dan sa Fla men -

ca, ate nent als mo dels de sin cro nit za ció i

re pro duc ció per a exer ci cis ca rac te rís tics

de pi ca ments de mans i de peus (pal mas i

za pa tea do)” (Cué llar, 1999b).

Condicions
de realitzacióde l’estudi

Sub jec tes

Pro fes sors

n Dues ba lla ri nes amb àmplia for ma ció

en Dan sa Clàssi ca i Fla men ca van par ti -

ci par en la in ves ti ga ció. Per a la seva

elec ció es va re que rir, pri mer que tot,

que com plis sin les con di cions ci ta des

an te rior ment i man tin gues sin un bon ni -

vell de coor di na ció i col·la bo ra ció amb

l’autora d’aquest es tu di, per tal d’a -

conseguir una mi llor en te sa i re so lu ció

dels pro ble mes que anes sin sor gint en

la in ves ti ga ció.

Alum nat

n Un to tal de 159 alum nes (77 de sexe

mas cu lí i 82 de sexe fe me ní) dis tri buïts 

en 8 clas ses van in ter ve nir en la in ves -

ti ga ció. El nom bre mitjà d’alumnes per

aula va ser de 19’88, amb 23 a la clas -

se més nom bro sa i 18 a la menys con -

co rre gu da. Les edats es co lli des os -

cil·len en tre 8 i 10 anys, co rres po nents 

al se gon ci cle d’Educació Primà ria.

Abans de l’inici d’aquest tre ball es va

com pro var, mit jan çant la rea lit za ció

d’u na en tre vis ta ini cial, l’existència

d’ex periències an te riors re la cio na des

amb aquest con tin gut d’ensenyament.

Tots per tan yien a un ma teix en torn i

clas se so cial, i es re que ria que sa bes -

sin lle gir i es criu re. L’alumnat amb mi -

nus va li de ses fí si ques i psí qui ques no

va ser tin gut en comp te, igual com els

que te nien fal tes d’assistència, ex pe -

rièn cies an te riors amb la mú si ca i la

dan sa, dis ca pa ci tat fí si ca o psí qui ca i

di fi cul tats de lec toes crip tu ra.

Pro ce di ment

L’or ga nit za ció i pre pa ra ció d’a ques ta in -

ves ti ga ció va ser rea lit za da en 5 fa ses de

tre ball. Cada fase va te nir un temps de ter -

mi nat de rea lit za ció i pla ni fi ca ció. Pa -

ral·le la ment, cada una d’e lles ser veix de

base i guia per a la se güent. Aques tes són: 

a) se lec ció d’e xer ci cis de rit me més ca rac -

te rís tics d’a quest ti pus de Dan sa, mit jan -

çant ob ser va cions en les quals van ser

ano tats i trans crits els exer ci cis més re -

pre sen ta tius. Es va pros se guir amb reu -

nions amb pro fes so rat es pe cia lit zat per tal 

d’a cla rir dub tes sor gits res pec te d’a quest

tema, i es va acor dar d’u ti lit zar com a mo -

del de res pos ta la sin cro nit za ció i la re pro -

duc ció, en con si de rar-se més ade quats a

la rea li tat edu ca ti va; b) ava lua ció ini cial

de l’a lum nat mit jan çant l’a pli ca ció de la

pro va de pre test; c) apli ca ció del pro gra -

ma de Dan sa. To tes les ses sions rea lit za -

des van ser en re gis tra des en ví deo per a

l’anà li si pos te rior en la bo ra to ri d’ense -

nyament; d) ava lua ció fi nal per deter -

minar el pro grés de l’a lum nat mit jan çant

l’a pli ca ció de la pro va de post test, i

e) obser va ció i anà li si d’en sen ya ment de

les pro ves an te rior ment en re gis tra des en

ví deo. Prèvia ment i en aques ta ma tei xa

fase es va rea lit zar l’en tre na ment dels

obser vadors.

Con di cions d’observació

L’a lum nat va ser ava luat en dues

 ocasions: la pri me ra abans de re bre les

ses sions d’en si nis tra ment i la se go na

des prés de re bre els en sen ya ments.

Amb dues ava lua cions van ser rea lit za des 

amb menys d’u na set ma na d’an te la ció i

pos te rio ri tat al pe río de d’a pre nen tat ge.

Les ob ser va cions van ser efec tua des per

dos ob ser va dors qua li fi cats en la matè -

ria. Es va sol·li ci tar que els ob ser va dors

se lec cio nats tin gues sin un bon sen tit del 

rit me i que ha gues sin prac ti cat an te rior -

ment aquest ti pus de Dan sa, con cre ta -

ment rit mes de 4/4. Tant en l’ob ser va ció 

com en l’en tre na ment dels ob ser va dors

es van te nir en comp te els pro ce di ments

ha bi tuals en la re co lli da de da des ob -

servacionals (Angue ra, 1991). Aquest

tre ball va ser pre ce dit per un mi nu ciós

pro cés d’en tre na ment i sin cro nit za ció

ava lua ti va en la matè ria (Croll, 1995;

Pos tic, 1996). Per veu re les fa ses d’en -

tre na ment dels ob ser va dors con sul teu

Cué llar (1999b).

apunts 71 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (54-60)

educació física i esports

55



Construcció del test
Des crip ció i es ca la de me su ra ment

Per a la cons truc ció del test de rit me es va

par tir de 60 exer ci cis ori gi nals (24 de pi -

ca ments de mans i 36 de pi ca ments de

peus). Els exer ci cis van ser pen sats com a

bàsics per a Dan sa Fla men ca, i van ser se -

lec cio nats per ser-ne ca rac te rís tics i per

con si de rar-se més ade quats a les edats en 

què es va apli car l’es tu di. El rit me es co llit

és un 4/4, con cre ta ment ‘tan gui llos’ de

Ca dis, alen tits per acon se guir una mi llor

adap ta ció a les ca rac te rís ti ques i pos si bi -

li tats de l’a lum nat. Per a la de ter mi na ció

del nom bre mí nim de cada mo da li tat es

va te nir en comp te la seva im portància i

di fi cul tat d’e xe cu ció, i es va es ti mar con -

ve nient dis sen yar més exer ci cis de pi ca -

ment de peus que no pas de pi ca ments de

mans.

Cada exer ci ci era rea lit zat 4 ve ga des, equi -

va lents a 4 com pas sos ca das cun. La se -

qüèn cia és la se güent: a) exer ci cis no més

amb  per cus sió en sin cro nit za ció amb la

pro fes so ra; b) exer ci cis no més amb  per -

cus sió en re pro duc ció amb la pro fes so ra;

c) exer ci cis amb mú si ca en sin cro nit za ció

amb la pro fes so ra, i d) exer ci cis amb mú si -

ca en re pro duc ció amb la pro fes so ra. Pa -

ral·le la ment, ca das cun po dia ser pun tuat

amb un mí nim de 0 (no rea lit za cap de les

qua tre temp ta ti ves bé) i un màxim de 4

punts (rea lit za l’e xer ci ci qua tre ve ga des bé, 

és a dir no fa lla en cap compàs). L’es ca la

de pun tua ció des prés de la va li da ció ha es -

tat de 0 a 60 punts. Els exer ci cis del pri -

mer fac tor po dien va ler un mí nim de

0 punts i un màxim de 36, i els exer ci cis

del se gon fac tor un mí nim de 0 i un màxim

de 24 punts.

Un to tal de 15 exer ci cis van ser se lec -

cio nats des prés de la va li da ció (9 exer -

ci cis de pi ca ments de mans i 6 exer ci cis 

de pi ca ments de peus). Als qua dres 1

i 2, en que da re co lli da l’es crip tu ra rít -

mi ca. Al qua dre 3, la fit xa d’a va lua ció

per a la pre sa de da des d’a quests exer -

ci cis.
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SIGNES UTILITZATS

X Picaments de mans accentuat    /    X Picaments de mans    /
- Silenci    /    * Planta del peu

1)

Mans

Peus

Poliritme

-

---

X X X

*

2)

-

- -

-X X

* *

6)

MansX XX X XX

3)

- -* *

- -X X X X

4)

-

-X X X X

- -

5)

- --

X XX XX -

*

*

Mans

Peus

Poliritme

Mans

Peus

Poliritme

Mans

Peus

Poliritme

Mans

Peus

Poliritme

n QUADRE 1.
Exer ci cis de pi ca ments de mans.

SIGNES UTILITZATS

 º Silenci (amb moviment en l’aire)

O Taló  /  - Silenci (sense moviment)  /

X Peu complet  /  X Peu complet accentuat  /  * Mitja Planta  /

1)

Peus-X - -

2)

Peus-X X --

3)

Peus-X X X -

4)

PeusX X X XX X X Xº º º º

5)

Peus-X XX X

6)

PeusX X X XX X X

7)

PeusO O O O* *

PeusX X X Xº

8)

Peus

9)

X X XO -

n QUADRE 2.
Exer ci cis de pi ca ments de peus.



Per a la va li da ció del test s’ha es tu diat la

fia bi li tat i va li de sa de la pro va en el pre -

test, així com la seva con sistència in ter na

i la mul ti di rec cio na li tat. El test ha es tat

ano me nat “Test de Cuf co” (Test rít mic de

Cué llar per a la Dan sa Fla men ca en

compàs de 4/4).

Fia bi li tat

La fia bi li tat en tre els dos ob ser va dors que

han in ter vin gut en la in ves ti ga ció ha es tat

me su ra da mit jan çant el càlcul del coe fi cient 

de co rre la ció in tra clas se (CCI). Aquest

càlcul és con si de rat per la ma jo ria dels au -

tors com un dels mèto des més ade quats per 

es ti mar la ga ran tia dels tests mo tors (Co la -

ço i Pre to, 1976). Ve geu qua dre 4.

Tal com hem in di cat an te rior ment, aques -

tes ob ser va cions es van rea lit zar de for ma

in de pen dent i res pec tant cri te ris sem -

blants, que es van es ta blir an ti ci pa da -

ment en un mi nu ciós pe río de d’en tre na -

ment. En aquest en tre na ment d’ob ser va -

ció es van de fi nir i  de ter mi nar al màxim

els as pec tes a ob ser var, es van coor di nar

tots dos ob ser va dors i es va tre ba llar la

tècni ca i les pos si bi li tats d’ob ser va ció. El

cri te ri de fia bi li tat es ta blert va ser de .80

(Mar ti nez Arias, 1995; Suen i Ary, 1989). 

Els re sul tats ob tin guts en es tu diar el CCI

in di quen que la fia bi li tat de la pro va és

ade qua da en gai re bé tots els ca sos. Es pot 

des ta car, que els exer ci cis 1, 19 i 35 van

ser eli mi nats per te nir un CCI més baix de

l’a con se llat (80%) per a l’a de qua ció en tre

ob ser va dors. Mal grat tot, s’ha ob tin gut un 

coe fi cient de co rre la ció molt alt en dis set

dels exer ci cis ana lit zats. Aquests exer ci cis 

van co rres pon dre als nú me ros que in di -

quem a con ti nua ció: 8, 11, 12, 20, 24,

28, 32, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 52,

59 i 60; els cinc pri mers es re fe rei xen a

exer ci cis de pi ca ments de mans i els dot ze 

res tants a exer ci cis de pi ca ment de peus.

S’es ti ma que això s’ha de sen vo lu pat així

per què, són exer ci cis de fàcil qua li fi ca ció

en pre sen tar en la seva exe cu ció un alt

grau de di fi cul tat. En tots els al tres, els ín -

dexs ob tin guts re sul ten vàlids i, en con se -

qüèn cia, són con si de rats com a ac cep ta -

bles per a l’es tu di. Tam bé con vé des ta car

que tots aquests exer ci cis eren rea lit zats

amb mú si ca (en sin cro nia o re pe ti ció amb 

la pro fes so ra), i això in di ca un fac tor que

afe geix di fi cul tat a la tas ca.

Si es rea lit za una di fe ren cia ció d’e xer ci cis

amb aques tes ca rac te rís ti ques, es cons ta -

ten cinc amb mú si ca en sin cro nia amb la

pro fes so ra (un de pi ca ments de mans i

qua tre de pi ca ment de peus) i dot ze amb

mú si ca en re pe ti ció amb la pro fes so ra

(qua tre de pi ca ments de mans i vuit de pi -

ca ments de peus), i això in di ca (en vir tut

del pre cep te an te rior) que la mú si ca és un

fac tor que afe geix di fi cul tat a la tas ca.

Aquest as pec te ha re sul tat fàcil ment ob -

ser va ble, atès que a l’a lum nat li re sul ta va

més cos tós di fe ren ciar els com pas sos i ac -

cents que mar quen el mo vi ment mu si cal

que quan es mar ca va el rit me úni ca ment

mit jan çant per cus sió.

Se lec ció d’exercicis

Per se lec cio nar els exer ci cis que dis cri mi -

nen s’han uti lit zat di fe rents cri te ris, se -

gons que fos sin exer ci cis de pi ca ments de

mans o exer ci cis de pi ca ment de peus, car 

s’es ti ma que la im pli ca ció de seg ments

cor po rals del tren su pe rior o in fe rior és un

fac tor que fa ci li ta o di fi cul ta la rea lit za ció

de la tas ca. Així, van ser con si de rats els

exer ci cis de mans com de més fàcil exe cu -

ció i els de peus com de ma jor com ple xi -

tat. Amb això, es va per se guir mi llo rar la

con sistència in ter na de la pro va. Com a

punt de tall, es va es ta blir el 0, 1 i 2 com

a exer ci cis mal rea lit zats i el 3 i 4 com a

exer ci cis exe cu tats co rrec ta ment.
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5

6

7

8

29

30

31

32

9

10

11

12

33

34

35

36

13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

1

2

3

4

PICAMENTS DE MANS

Alumne/a:

Curs i Grup: Data:

Centre:

25

26

27

28

PICAMENTS DE PEUS

n QUADRE 3.
Fit xa d’a va lua ció per a exer ci cis de rit me de pi -
ca ments de mans i de peus.

ÍTEMS CCI ÍTEMS CCI ÍTEMS CCI ÍTEMS CCI

Ítem 1 .73 Ítem 16 .90 Ítem 31 .96 Ítem 46 .98

Ítem 2 .89 Ítem 17 .97 Ítem 32 1 Ítem 47 1 

Ítem 3 .93 Ítem 18 .98 Ítem 33 .97 Ítem 48 1 

Ítem 4 .87 Ítem 19 .69 Ítem 34 .91 Ítem 49 .94

Ítem 5 .97 Ítem 20 1 Ítem 35 .67 Ítem 50 .92

Ítem 6 .94 Ítem 21 .96 Ítem 36 1 Ítem 51 .95

Ítem 7 .80 Ítem 22 .97 Ítem 37 .99 Ítem 52 1 

Ítem 8 1 Ítem 23 .94 Ítem 38 .98 Ítem 53 .99

Ítem 9 .97 Ítem 24 1 Ítem 39 1 Ítem 54 .97

Ítem 10 .96 Ítem 25 .97 Ítem 40 1 Ítem 55 .82

Ítem 11 1 Ítem 26 .98 Ítem 41 .92 Ítem 56 .97

Ítem 12 1 Ítem 27 .97 Ítem 42 .91 Ítem 57 .96

Ítem 13 .99 Ítem 28 1 Ítem 43 1 Ítem 58 .95

Ítem 14 .97 Ítem 29 .98 Ítem 44 1 Ítem 59 1 

Ítem 15 .86 Ítem 30 .95 Ítem 45 .97 Ítem 60 1 

n QUADRE 4.
Fia bi li tat exer ci cis de rit me en pi ca ments de mans i de peus.



Al qua dre 5 s’in di ca, mit jan çant lle tra

“ne gre ta”, els exer ci cis que han es tat se -

lec cio nats. El per cen tat ge d’a lum nat que

ha rea lit zat aquests exer ci cis apa reix res -

sen yat a la co lum na ano me na da com a

per cen tat ge; en pri mer lloc hi ha el per -

cen tat ge d’a lum nat que ha rea lit zat ma la -

ment aquest exer ci ci i en se gon lloc el que

l’ha rea lit zat bé. Els punts 2 i 25 han es tat 

eli mi nats per con si de rar-se mas sa fàcils,

en la me su ra que eren rea lit zats co rrec ta -

ment per més del 73% de l’a lum nat. Els

ítems 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 23,

24, 28, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

46, 47, 48, 51, 52, 56, 57, 58, 59 i 60

han es tat eli mi nats per con si de rar-se

mas sa di fí cils, per tal com eren rea lit zats

de ma ne ra in sa tis fact òria per més del

60% de l’a lum nat.

Va li de sa del test

L’anà li si fac to rial és una tècni ca d’anà li si

mul ti va ria da que per met d’es ti mar els fac -

tors que in for men so bre un con junt de va -

ria bles. Amb ob jec te d’a na lit zar la va li de -

sa de la pro va es va rea lit zar una anà li si

fac to rial ex plo ratò ria mit jan çant com po -

nents prin ci pals (Mar tí nez Arias, 1995;

Mú ñiz, 1992). L’a gru pa ció va ser feta en

dos fac tors: exer ci cis de pi ca ments de

mans i exer ci cis de pi ca ment de peus. Al

qua dre 6 s’ex po sen les agru pa cions rea lit -

za des i les mo ti va cions de l’as so cia ció.

Com es pot ob ser var en aquest qua dre, els 

exer ci cis han que dat cla ra ment di fe ren -

ciats en dos fac tors:

n Pri mer fac tor: ítem 5, 6, 9, 13, 14, 17,

18, 21 i 22.

n Se gon fac tor: ítem 27, 29, 30, 31, 33

i 34.

Van ser eli mi nats tots els punts de di fe ren -

cia ció ina de qua da en tre els va lors dels

seus fac to rials (10, 26, 37, 45 i 50) i els

que no po dien cons ti tuir per ells ma tei xos

un fac tor o ajus tar-se a les ca rac te rís ti -

ques dels re fe rits (38, 49, 53, 54, 55

i 57).

Com a de no mi na dor comú dels nou punts

que com po nen el pri mer fac tor es pot de -

ter mi nar que es trac ta d’e xer ci cis de pi ca -

ments de mans rea lit zats sen se mú si ca,

en sin cro nia o re pe ti ció amb la pro fes so ra. 

Tots aquests exer ci cis te nen la ca rac te rís -

ti ca que són rea lit zats amb les ex tre mi tats 

su pe riors (més hàbils que les in fe riors per

a aques ta mena de tas ques) i que en ells

la coor di na ció dinà mi ca ge ne ral, l’e qui li -

bri i la po si ció in ter ve nen en me nor me su -

ra que en els del se gon fac tor.

Els com po nents del se gon fac tor es ca rac -

te rit zen per ser exer ci cis de tren in fe rior

(pi ca ments de peu). Aquest se gon fac tor

és com post de sis exer ci cis for mats per

va riants del pri mer d’a quests (27). Tots

ells te nen la pe cu lia ri tat que es com po nen 

de mo vi ments com plets del peu, no exi -

gei xen di fe ren cia ció ni gai re con trol seg -

men ta ri. Es ba sen fo na men tal ment en

can vis de pes del cen tre de gra ve tat res -

pec te de la base de sus ten ta ció per pos si -

bi li tar el pi ca ment de peus, i doncs, en

aquests hi juga un pa per im por tant l’e qui -

li bri i l’po si ció.

Anàli si

de la con sistència in ter na del test

Per me su rar la con sistència in ter na del

test s’ha uti lit zat el coe fi cient alfa de

Cron bach. Amb el càlcul d’a quest coe fi -

cient es per se gueix es ti mar el grau en

què co-va rien els punts que cons ti tuei -

xen el test i com pro var-ne, per tant, la

fia bi li tat (Mar ti nez Arias, 1995; Mú ñiz,

1992).

Per a rea lit zar-lo s’han es co llit les pro ves

del pri mer ob ser va dor, per ser el que més

de di ca ció i ex pe rièn cia ha con ce dit a

aques ta dis ci pli na, en ca ra que s’han

co-ob tin gut bo nes pun tua cions en els

càlculs dels coe fi cients de co rre la ció in -

tra clas se. Tot se guit, es mos tren els re sul -

tats per a cada fac tor:

n Pri mer fac tor: a de Cron bach = .88.

Aquest és sig ni fi ca tiu per què 8,33 no

es tro ba en l’in ter val. Per tant, p < .005 

i es tro ba comprès en tre .88 < a < .88.

n Se gon fac tor: .85; és sig ni fi ca tiu per què 

6,67 no es tro ba en l’interval i està

comprès en tre .83 < a < .87.

Anàli si de la va li de sa in ter na

Amb l’ob jec te de com pro var la va li de sa

in ter na de la pro va de rit me s’ha rea lit zat

una do ble pun tua ció pa ral·lela a l’ex po sa -

da an te rior ment. Així, s’ha va lo rat amb les 

pun tua cions: molt ma la ment, ma la ment,

re gu lar, bé i molt bé, l’ac tua ció ge ne ral de

l’a lum nat en ca das cu na d’a ques tes va ria -

bles i s’ha rea lit zat un es tu di de co rre la ció

per tal de com pro var-ne l’a fi ni tat. Així

doncs, s’ha con tro lat la va ria ble rit me de

dues ma ne res di fe rents. Una que pun tua

les rea lit za cions co rrec tes i in co rrec tes

Si/No (en com pas sos de 4/4 i on es po dia
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ÍTEMS % ÍTEMS % ÍTEMS % ÍTEMS %

Ítem 1 5/95 Ítem 16 100/0 Ítem 31 93,7/6,3 Ítem 46 96,9/3,1

Ítem 2 24,5/75,5 Ítem 17 82,4/17,6 Ítem 32 99,4/0,6 Ítem 47 100/0

Ítem 3 88,6/11,4 Ítem 18 91,2/8,8 Ítem 33 83/17 Ítem 48 100/0

Ítem 4 98,1/1,9 Ítem 19 100/0 Ítem 34 94,3/5,7 Ítem 49 91,2/8,8

Ítem 5 57,9/42,1 Ítem 20 100/0 Ítem 35 100/0 Ítem 50 94,4/5,6

Ítem 6 85,5/14,5 Ítem 21 53,5/46,5 Ítem 36 100/0 Ítem 51 98,8/1,2

Ítem 7 100/0 Ítem 22 72,3/27,7 Ítem 37 89,3/10,7 Ítem 52 100/0

Ítem 8 100/0 Ítem 23 97,4/2,6 Ítem 38 94,3/5,7 Ítem 53 59,1/40,9

Ítem 9 63,5/36,5 Ítem 24 100/0 Ítem 39 100/0 Ítem 54 78,6/21,4

Ítem 10 80,5/19,5 Ítem 25 26,4/73,6 Ítem 40 100/0 Ítem 55 93,7/6,3

Ítem 11 100/0 Ítem 26 54,1/45,9 Ítem 41 98,1/1,9 Ítem 56 96,9/3,1

Ítem 12 100/0 Ítem 27 91,2/8,8 Ítem 42 98,7/1,3 Ítem 57 98,7/1,3

Ítem 13 60,4/39,6 Ítem 28 96,9/3,1 Ítem 43 99,4/0,6 Ítem 58 98,7/1,3

Ítem 14 75,5/24,5 Ítem 29 59,1/40,9 Ítem 44 100/0 Ítem 59 100/0

Ítem 15 99,4/0,6 Ítem 30 79,9/20,1 Ítem 45 95/5 Ítem 60 100/0

n QUADRE 5.
Per cen tat ges d’èxit en exer ci cis de rit me per a pi ca ments de mans i de peus.



ob te nir un mí nim de 0 punts i un màxim

de 4) i un pro cés glo bal per in di vi du, es -

pe ci fi cat an te rior ment.

L’es tu di de les co rre la cions bi va ria des

ha es tat cal cu lat par tint dels apre nen tat -

ges re la tius que han es tat ob tin guts mit -

jan çant la fór mu la d’a pre nen tat ges re la -

tius. Els re sul tats ob tin guts en to tes les

co rre la cions rea lit za des han es tat al ta -

ment sig ni fi ca tius per a p < .001, per la

qual cosa es pot de duir que exis teix una

co rre la ció di rec ta en tre els fac to rials de

pi ca ments de mans, pi ca ments de peus i 

glo bals i la pun tua ció ge ne ral tro ba da

per com pro var la fia bi li tat de la pro va.

Així ma teix, els re sul tats dels fac to rials

de la va ria ble rit me en tre si acon se guei -

xen va lors al ta ment sig ni fi ca tius, i en

con se qüèn cia es re sol que re sul ten cor -

relacionables i es cons ta ta la va li de sa de 

la pro va.

Conclusions

En tot àmbit edu ca tiu, i més es pe cí fi ca -

ment en Dan sa, es fa im pres cin di ble la

crea ció d’un cri te ri ob jec tiu que per me ti

l’a de qua da iden ti fi ca ció i abor dat ge de

pro ble mes d’a va lua ció. Aquest as pec te

re sul ta de trans cen den tal im portància

en la me su ra que en mol tes oca sions la

qua li fi ca ció i la con cep tua lit za ció de l’a -

lum nat depèn de l’a va lua ció rea lit za da

pel pro fes so rat (Cué llar, 1999b). En

aquest sen tit, l’e lec ció d’a quest ins tru -

ment es tor na de trans cen den tal im -

portància per a l’a de qua da ava lua ció de

l’a lum nat en rea lit zar con duc tes rít mi -

ques en l’àmbit es pe cí fic de l’en sen ya -

ment de la Dan sa.

Mit jan çant aquest es tu di, es pot com pro -

var que és pos si ble ava luar d’u na for ma

ob jec ti va la ca pa ci tat rít mi ca en Dan sa.

La crea ció d’u na pro va per ava luar la ca -

pa ci tat es men ta da pre tén de con ver tir-se

en un ins tru ment que in di qui la rea li tat, li -

mi ta cions i pos si bi li tats de l’a lum nat a

l’au la, així com el ni vell d’a pre nen tat ge

acon se guit pels alum nes. Aquest as pec te

es tor na de trans cen den tal im portància

per al do cent, per tal com la pos si bi li tat de 

me su rar aques ta va ria ble con tri bueix a

afa vo rir la seva cons cien cia ció so bre la

ne ces si tat de tre ba llar-la, ob ser var les

pro gres sions de l’a lum nat i ava luar-ne

l’acció.

La va li da ció del test cons truït va re sul tar

sa tis fact òria, i va pos si bi li tar me su rar la

ca pa ci tat rít mi ca de l’a lum nat da vant dos

mo dels d’ex pres sió rít mi ca (sin cro nit za ció 

i re pro duc ció). Els re sul tats ob tin guts van

per me tre d’ob te nir con clu sions so bre els

ni vells d’e xe cu ció mo to ra de l’a lum nat da -

vant d’a ques ta va ria ble. Per això, po dem

con clou re que l’e la bo ra ció d’a quest ins -

tru ment no so la ment ens ha pos si bi li tat

me su rar la ca pa ci tat rít mi ca en Dan sa,

sinó que apor ta da des sig ni fi ca ti ves so bre

les es truc tu res i els ele ments que ofe rei -

xen ma jor o me nor di fi cul tat per al seu

 ensenyament-aprenentatge. Aques tes da -

des són:

a) El nom bre d’e le ments per es truc tu res

aug men ta la di fi cul tat en la rea lit za ció

de l’e xer ci ci.

b) Els exer ci cis de pi ca ments de mans

sem blen te nir menys di fi cul tat que els

exer ci cis de pi ca ment de peus. Aquest

as pec te re sul ta lògic en la me su ra

que, els pri mers, són exe cu tats amb el

tren su pe rior, cosa que fa ci li ta el mo vi -

ment per te nir més con trol cor po ral.

Això es pot apre ciar en el fet que han

es tat se lec cio nats més exer ci cis de pi -

ca ments de mans que no pas de pi ca -

ments de peus, mal grat que els se gons 

su pe ra ven en nom bre els pri mers en la 

pro pos ta ini cial del test.

c) Els mo dels de sin cro nit za ció i re pro -

duc ció no sem blen afec tar la di fi cul tat 

de rea lit za ció dels exer ci cis de pi ca -

ments de mans, en la me su ra que gai -

re bé tots els se lec cio nats per a aquest

pri mer mo del van ser igual ment exe -

cu tats al se gon mo del (Ve geu qua -

dre 2). Això pot ser de gut a l’a jus tat

grau de di fi cul tat dels exer ci cis que en

pos si bi li ta va una fàcil me mo rit za ció i

pos te rior re pro duc ció.

d) Els exer ci cis de pi ca ments de mans es

pres ten més a la rea lit za ció de po li rit -

mes que no pas els de pi ca ments de

peus. Això sem bla ser de gut al fet  que

els exer ci cis rea lit zats amb el tren in fe -

rior su po sen més di fi cul tat en im pli car

can vis de pes i equi li bris, així com un

ma jor con trol seg men ta ri. Això pot

apre ciar-se tam bé al qua dre 6, en el

qual aquests exer ci cis es veuen cla ra -

ment di fe ren ciats en dos fac tors.

e) El nom bre i com bi na ció de seg ments

cor po rals im pli cats en el mo vi ment

sem bla acréi xer-ne la di fi cul tat. Així,

van ha ver de ser eli mi nats els exer ci -

cis de pi ca ment  exe cu tats amb les

pun tes dels peus i mit ja plan ta, i úni -

ca ment van que dar els exer ci cis de

pi ca ment rea lit zats amb les plan tes i

ta lons dels peus. Això sem bla ser de -

gut al fet que aquests exer ci cis

 necessiten més con trol cor po ral i

equi li bri.

Els be ne fi cis de la uti lit za ció d’a quests

ins tru ments d’a va lua ció són re co ne guts

per la ne ces si tat de crea ció d’u na eina de

me su ra que pos si bi li ti la va li da ció dels

exer ci cis rea lit zats pels ba lla rins i per

apor tar més ho mo ge neï tat, con sistència

en les pun tua cions i dis cri mi na ció en els

ni vells de des tre sa (Cué llar, 2000). El

pro cés de cons truc ció i va li da ció d’a ques -

tes pro ves re sul ta com plex i la bo riós, però 

apor ta un ins tru ment fo na men tal per a

 l’avaluació ob jec ti va d’as pec tes tan es -

cas sa ment de sen vo lu pats i tre ba llats en

Edu ca ció Fí si ca i, més con cre ta ment, en

el te rreny es pe cí fic de la Dan sa.
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ÍTEMS FACTOR 1 FACTOR 2

Ítem 5 .47583 .23771

Ítem 6 .63533 .03125

Ítem 9 .65369 .20310

Ítem 13 .75051 .27828

Ítem 14 .80242 .18833

Ítem 17 .73909 .23839

Ítem 18 .77396 .02002

Ítem 21 .68086 .20049

Ítem 22 .79062 .07824

Ítem 27 .17109 .61457

Ítem 29 .07351 .82890

Ítem 30 .15896 .84050

Ítem 31 .24080 .63371

Ítem 33 .09249 .83292

Ítem 34 .18903 .68020

n QUADRE 6.
Va li de sa del test de rit me per a exer ci cis de pi -
ca ments de mans i de peus.
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Resum

L’avaluació de les ca pa ci tats fí si ques de l’individu ha pro por cio -

nat du rant molts anys di fe rents al ter na ti ves d’aplicació, tot i que

el seu prin ci pal ob jec tiu s’ha fo ca lit zat en el ren di ment es por tiu,

l’Educació Fí si ca Esco lar i, més re cent ment, en els efec tes be ne -

fi cio sos re la cio nats amb la sa lut de les per so nes.

A ho res d’ara, en el camp de l’Educació Fí si ca, l’avaluació de la

con di ció fí si ca dels ado les cents pre sen ta al gu nes con trovè rsies

so bre la ido neï tat de por tar a ter me aques ta va lo ra ció de ca pa ci -

tats mit jan çant tests mo tors, o fer pre va ler-ne l’estimació mit jan -

çant l’observació del ren di ment fí sic de cada sub jec te en el trans -

curs de les clas ses.

Aquest ar ti cle pre sen ta un es tu di en ca mi nat a de ter mi nar l’estat

ac tual de l’avaluació de la con di ció fí si ca dels ado les cents d’ESO

i 1r de Bat xi lle rat i a pre ci sar, dins d’aquest camp, les pro ves

d’aptitud fí si ca més ade qua des per por tar a ter me la va lo ra ció es -

men ta da.

La in ves ti ga ció s’ha fo na men tat so bre tres pun tals de ter mi nants:

a) Estu di de pro ves: s’han con sul tat 167 tests d’ap ti tud fí si ca,

clas si fi cats en qua li tats fí si ques bàsi ques (Re sistència, For ça,

Ve lo ci tat i Fle xi bi li tat) i qua li tats per cep tiu mo trius i re sul tants

(Agi li tat, Coor di na ció i Equi li bri) que po den ser apli ca des en

aques tes edats de l’a do lescència, s’han triat se guint cri te ris de

fia bi li tat, ob jec ti vi tat i va li de sa, així com per les se ves ca rac te -

rís ti ques d’e co no mia, nor ma lit za ció, ‘com pa ra bi li tat’ i uti li tat.

b) Estu di de lli bres de text: s’han ana lit zat les pro ves re co ma na -

des per a l’a va lua ció de la con di ció fí si ca als lli bres de text de

10 edi to rials de carà cter na cio nal, que els in cor po ren en el

seu pro jec te edi to rial d’e du ca ció se cund ària.

c) Enques ta a pro fes so rat: mit jan çant un qües tio na ri s’ha re -

co llit l’o pi nió de 169 pro fes sors d’Edu ca ció Fí si ca que im -
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Abstract
The evaluation of a person’s physical capacities  has long provided different

alternatives of application, its main objective focusing on the sports performance,

the physical education at school, and more recently the beneficial effects on

people’s health.

Nowadays in the physical education field, the evaluation of the adolescents’ physical

condition arouses controversy over the suitability of carrying out this assessment of

capacities by means of motor tests or choosing an estimation of it through the direct

observation of the physical performance  in each individual during the lessons.

This article presents a research which aims to establish the present situation of the

evaluation of the physical condition in adolescent students of Secondary Education

and the first year of “Bachillerato” and to state, within this field, the most suitable

tests on physical capacities to carry out this assessment.

The investigation has based on three basic pillars:

a) Study of tests: 167 tests on physical capacities have been consulted. The tests

were classified into basic physical qualities (Endurance, Strength, Speed and

Flexibility) and motive qualities (Agility, Coordination and Balance) which can be

applied at the age of adolescence, following criteria of reliability, objectivity and

validity, as well as for the characteristics of economy, normalisation,

comparability and usefulness. 

b) Study of textbooks: we have analysed the tests recommended for the evaluation

of the physical condition in textbooks from 10 different countrywide publishers,

which are included in their secondary education editorial projects.

c) Questionnaire to teachers: the opinion of 169 secondary education PE teachers

has been gathered by means of a questionnaire. The items have dealt with the

teachers’ knowledge and application of the 168 tests analysed in paragraph a in

the PE classes.

This structure has let us process the data, assigning a top 33,3 % valuation to each

one of the above-mentioned tests (168) in paragraphs a), b) and c) and neatly

present the results of each test in Excel 2000 spreadsheet.

Lastly, we include the final conclusions and the three most recommended tests for

each one of the basic physical and motive qualities.

Key words
Evaluation, Physical Aptitude, Valuation, Physical Education, Test,

Tests of physical aptitude

Ava lua ció, Apti tud fí si ca, Va lo ra ció,
Edu ca ció Fí si ca, Test, Pro ves
d’aptitud fí si ca

n Pa ra ules cla u



par tei xen clas ses en edu ca ció se -

cund ària. Els ítems han ver sat so bre

el co nei xe ment i apli ca ció del pro -

fes so rat a les clas ses d’Edu ca ció Fí -

si ca de les 168 pro ves ana lit za des a

l’a par tat a).

Aques ta es truc tu ra ens ha permès d’en -

creuar les da des, as sig nant una va lo ra -

ció màxi ma d’un 33,3% a cada una de

les pro ves (167) en els seus apar tats a),

b) i c) del parà graf an te rior; i pre sen tar

or de na da ment en el full de càlcul Excel

2000 els re sul tats de cada test.

Fi nal ment, s’ofereixen les con clu sions fi -

nals i les tres pro ves més re co ma na des en

cada una de les qua li tats fí si ques bàsi -

ques i mo trius.

Introducció

L’a pli ca ció de pro ves d’ap ti tud fí si ca

(PAF) com a mitjà per ob te nir una in for -

ma ció de la ca pa ci tat i l’es tat fí sic dels

in di vi dus és ara com ara co ne gu da per

tot hom, tan ma teix no sa bem exac ta -

ment fins a quin punt són uti lit za des

pels do cents a les clas ses d’Edu ca ció Fí -

si ca (EF), i molt menys, quins són els

que com par tei xen la ido neï tat de la seva

uti lit za ció.

Hi ha con flic tes que són in he rents a

qual se vol ti pus d’ac ti vi tat. En aquest

cas, la cri si, per ano me nar-la d’al gu na

ma ne ra, que de for ma ge ne ra lit za da es

plan te ja en tre els es pe cia lis tes que pro -

mouen la uti lit za ció de pro ves de caràc -

ter fí sic i els seus de trac tors, afec ta més

el col·lec tiu dels edu ca dors. Sem bla clar 

que en el camp de l’en tre na ment es por -

tiu la seva uti lit za ció es tro ba més que

jus ti fi ca da; tan ma teix, en el te rreny de

l’EF sí que exis tei xen dis crepà ncies que

creiem que es tan més re la cio na des amb

el dub te, rao na ble ment plan te jat, en

qües tio nar-se la ve ri ta ble uti li tat de les

mar ques re gis tra des.1

Pot ser, la pri me ra es ti ma ció que hem de

rea lit zar en par lar de la uti lit za ció de tests

mo tors ha de ser pre ci sar, mit jan çant un

ad jec tiu, la for ma de por tar-lo a ter me.

Per què no sem pre s’utilitzen les pro ves

mo to res co rrec ta ment. D’aquí po dria

ema nar una idea que jus ti fi carà una ac -

cep ció ne ga ti va.

Són molts els au tors que coin ci dei xen a

afir mar que uti lit zar co rrec ta ment els tests 

d’aptitud fí si ca per met de de ter mi nar les

ca pa ci tats més de sen vo lu pa des d’un sub -

jec te. Pos te rior ment, aques ta in for ma ció

es pot uti lit zar per pren dre de ci sions so bre 

la pràcti ca de de ter mi nats es ports.

Per a Astrand i Kaa re (1991), cap me su ra -

ment ob jec tiu, rea lit zat so bre in di vi dus en

repòs re ve la la seva ca pa ci tat per al tre ball

fí sic o la seva potè ncia aerò bi ca màxi ma.

Se gons aquests au tors, un qües tio na ri pot

re ve lar una in for ma ció més útil que la

que s’ob té mit jan çant me su res efec tua -

des en repòs; a més a més, una bai xa fre -

qüèn cia car día ca en repòs, una gran vo -

lum del cor o parà me tres si mi lars, po den

in di car una alta potè ncia aerò bi ca, però

re pre sen tar, d’al tra ban da, un símp to ma

de ma lal tia.

La idea ge ne ral del parà graf que ens pre -

ce deix jus ti fi ca, mit jan çant un rao na ment

fi siolò gic, que si real ment de sit gem de

con èi xer l’estat de for ma d’un in di vi du i la

seva ca pa ci tat de tre ball, ha de ser mit -

jan çant pro ves fí si ques que per me tin

d’alterar l’homeòstasi del sub jec te, i a

par tir d’aquí co men çar a ob te nir infor -

mació.

Mac Dou gall (1993) ex po sa que la fi na li -

tat prin ci pal dels tests és sub mi nis trar

in for ma ció pràcti ca per pro gra mar l’en -

trenament que s’a jus ti més ade qua da -

ment a cada sub jec te. Afir ma tam -

bé, que l’a va lua ció de la con di ció fí si ca

de l’in di vi du re sul ta ade qua da si in di -

ca els punts fe bles i forts de l’es por tis ta;

a par tir d’a quí la pro gra ma ció per mi -

llorar les qua li tats fí si ques ha de ser

 correcta.

Per a Vila (1993) l’avaluació de la con di -

ció fí si ca hau ria de ser una pràcti ca co mu -

na, rea lit za da mit jan çant qües tio na ris o

tests sub màxims de camp, i amb el propò -

sit de:

1r. In for mar i orien tar.

2n. Mi llo rar la CF.

3r. Mo ti var.

4t. Pro mou re la pràcti ca d’e xer ci ci  físic.

5è. Ac tua lit zar la in for ma ció.

6è. For mar es pe cia lis tes en ava lua ció.

Creiem, que els fra cas sos me to dolò gics

oca sio nals, que ge ne ra l’a pli ca ció de

PAF, es tan re la cio nats par cial ment amb

l’afir mació an te rior. Aquí ad qui reix re -

llevà ncia el con cep te de test pe dagò gic,

el qual jus ti fi ca ria la seva uti lit za ció, en

crear en el nen una ne ces si tat, que en fo -

ca da co rrec ta ment amb els pro gra mes

cu rri cu lars, pro vo ca ria reac cions apro -

pia des per sa tis fer-la i de sem bo ca ria en

la mi llo ra dels seus re sul tats. Aquest se

sus ten ta en la base que aquests tests es -

tan adap tats a l’e dat es co lar i la seva uti -

lit za ció no està su pe di ta da a la sim ple

re co lli da d’in forma ció, que pos te rior -

ment serà ana lit za da i va lo ra da, sinó

que ha de ser vir de re ferè ncia per ge -

nerar una mo ti va ció en l’a lum ne, so bre

la cau sa que pro vo ca l’e fec te dels re sul -

tats acon se guits. Te la ma (1982); Ota -

ñez (1988); Gros ser i Mü ller (1992);

Vila (1993); Ha rris (1998); Cale

(1998).

El test pe dagò gic ha d’afavorir la pràcti ca

d’activitat fí si ca i pro mou re el se güent

con trol, uti lit zant tots els mit jans que exis -

tei xin a l’abast. No s’ha de con fon dre amb 
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1 Aquests dub tes es po sen un cop més de ma ni fest a l’ar ti cle d’un pro fes sor d’EF, on plan te ja la seva in cer te sa des prés d’u ti lit zar els tests d’ap ti tud fí si ca de la ba te ria Eu ro fit. En

pro ce dir a la va lo ra ció afe geix: “des del meu punt de vis ta con si de ro ade qua des aques tes pro ves per què el ma teix alum ne si gui cons cient dels seus lí mits, així com de la seva

evo lu ció en les ca pa ci tats fí si ques. Tan ma teix, con si de ro un error po sar un ex cel·lent a qui arri bi al ni vell 11 de la Cour se Na vet te i sus pen dre qui no arri bi al 5, per exem ple.

Enca ra que l’a lum ne no és res pon sa ble de les se ves ca pa ci tats genè ti ques, tan ma teix, en la res ta de les as sig na tu res sí que es va lo ra l’a gi li tat men tal o la memò ria, igual ment

crea des a par tir de les ca rac te rís ti ques genè ti ques”. Però, no sen se raó, aquest pro fes sor plan te ja di ver sos in te rro gants, una pro va més de la di fi cul tat del tema que trac tem, i

con ti nua: “Hau ríem de po sar més nota a l’a lum ne que més for ça tin gui o co rri més? Hem de me su rar úni ca ment l’e vo lu ció de cada alum ne? No hem d’u ti lit zar aques tes pro ves

per qua li fi car? Què n’o pi neu?” (Orte ga Díez, 2000).



el test cien tí fic, l’únic ob jec tiu del qual és

ob te nir un re sul tat com més vàlid mi llor,

aï llant al màxim tots els fac tors que pu -

guin in fluir en el re sul tat. Això úl tim és

molt més fia ble, tan ma teix no res pon a la

rea li tat, i com a tal, ser veix molt poc per

co rre gir o di ri gir el pro gra ma de tre ball

pro po sat.

Ló pez Pas tor (2000) re cull al gu nes crí ti -

ques rea lit za des per di ver sos au tors so bre

la uti lit za ció d’a quest sis te ma d’avalua -

ció; en tre ells po dem tro bar De vís i Pei ró

(1992), See feldt i Vo gel (1989), Arnold

(1991), Bláz quez (1994). Qua si tots

coin ci dei xen en el fet que els tests d’ap ti -

tud fí si ca:

n No ma ni fes ten els co nei xe ments o apre -

nen tat ges ob tin guts du rant un pe río de

de temps es co lar (any, ci cle, o etapa).

n El diagnòstic que re ve len no coin ci deix,

en ge ne ral, amb la in for ma ció que ne -

ces si ta el pro fes sor per ac tuar so bre el

pro jec te de les classes.

n Fo men ten l’es pe rit com pe ti tiu.

n Con fo nen ca pa ci tat me su ra da amb les

po ten cia li tats o ca pa ci tats reals del

sub jec te sotmès a test.

n A tra vés del seu re sul tat es pre tén de

glo ba lit zar una qua li fi ca ció. Això fa que

es pres ti més aten ció al re sul tat que al

pro cés d’a pre nen tat ge.

n La uti lit za ció de tests fo men ta més la

com pa ra ció en tre sub jec tes que no pas

la pre sa en con si de ra ció in di vi dua lit za -

da d’un in di vi du per com pro var la seva

posterior millora.

Criteris de qualitat de les
proves d’aptitud física

Els cri te ris de qua li tat in for men del grau

d’e fi cièn cia d’u na pro va i el seu com po -

nent quan ti ta tiu s’ex pres sa a tra vés dels

tres in di ca dors principals:

n Coe fi cient d’ob jec ti vi tat.

n Coe fi cient de fia bi li tat.

n Coe fi cient de va li de sa.

Un as pec te ge ne ral de gran im portància

és ga ran tir que en tre les ad mi nis tra cions

rea lit za des per un ma teix exe cu tant o per

di ver sos exa mi nands, no hi hagi cap efec -

te d’en tre na ment per part d’a quests, atès

que això po dria res tar fia bi li tat i ob jec ti vi -

tat a l’a pli ca ció de la prova (Linares,

1992).

Per a Mac Dou gall (1993), aquest ti pus de 

pro ves re sul ta útil per ava luar o va lo rar

glo bal ment una ap ti tud, tan ma teix, les

apli ca cions rea lit za des en la bo ra to ri ad -

me ten ana lit zar va ria cions in di vi duals i

per me ten d’es tu diar ob jec ti va ment els

ren di ments de cada in di vi du en re la ció

amb cada va ria ble ana lit za da. Aquest au -

tor, en ca ra que afir ma que els tests de

camp no re sul ten tan fi de dig nes com els

de la bo ra to ri, admet que sí que presenten

una major especificitat.

L’objectivitat

Un test o pro va pos seeix més ob jec ti vi tat

com més gran si gui el grau d’in de -

pendència so bre ele ments ex terns que hi

pu guin in ter ve nir. D’al tra ban da, l’ob jec ti -

vi tat ha d’a na lit zar-se de for ma aï lla da,

per què pot afec tar de for ma di fe rent cada

fase d’u na pro va, ja si gui l’e xe cu ció,

l’avaluació o la interpretació.

Fetz i Kor nexl (1976) acon se llen en el

mo ment de la des crip ció del test això que

in di quem a con ti nua ció:

n L’e xa mi na dor haurà d’a te nir-se exac ta -

ment a la con sig na da.

n Es rea lit zarà una lec tu ra len ta i cla ra de

la pro va.

n Es de mos trarà una ve ga da el de sen vo -

lu pa ment del mo vi ment.

n Du rant la de mos tra ció, s’ex pli carà la

rea lit za ció exac ta de la pro va, tot evi -

tant qual se vol acla ri ment ex tra amb la 

fi na li tat de no crear cap mena d’in -

teracció en tre exa mi na dor i l’exa -

minand.

n La mo ti va ció crea da pels di fe rents exa -

mi na dors ha de ser ho mogè nia; en

aquest sen tit, con vé de va ler-se d’im pli -

ca cions ob jec ti ves per po ten ciar l’es forç 

per so nal de l’executant.

La fiabilitat

El ter me fia bi li tat es de fi neix com la pro -

ba bi li tat que una peça, màqui na o com -

po nent pu gui ser uti lit zat sen se que fa lli

du rant un pe río de de temps de ter mi nat,

en unes con di cions ope ra cio nals do na des. 

En psi co me tria,2 la fia bi li tat d’un test es

va lo ra per la coherè ncia dels re sul tats ob -

tin guts en dues apli ca cions de la ma tei xa

pro va o mit jan çant l’a pli ca ció de dues for -

mes equivalents de la prova als mateixos

individus.

El con cep te de fia bi li tat ha de con tem plar

tres as pec tes im por tants:

1r. Qua li tat del ma te rial uti lit zat. Serà

un fac tor li mi tant, en la me su ra en què

l’e rror o des via ció pu gui in có rrer en el seu 

tre ball. Per exem ple, si uti lit zem un

cronò me tre amb un me su ra dor de temps

en una pro va de ve lo ci tat en 30 mi nuts,

po dria suc ceir que el botó pol sa dor, en -

ca rre gat d’ac cio nar-ne i atu rar-ne el fun -

cio na ment ac tués in co rrec ta ment, de

ma ne ra que se gons la in cli na ció de la

pres sió so bre el pol sa dor, pro vo qués un

ma jor o me nor temps en l’ac cio na ment o

atu ra da.

2n. Les tècni ques i la me to do lo gia em -

pra da. Re pre sen ten una con di ció fo na -

men tal a l’ho ra de po ten ciar la fia bi li tat

d’u na de ter mi na da pro va. Això im pli ca

qual se vol ti pus de com por ta ment ex tern o

in tern so bre el sub jec te que serà me su rat,

des de la po si ció ini cial, du rant el fi nal

d’u na pro va, fins a la for ma de co mu ni ca -

ció amb ell, pre vi o du rant l’e xe cu ció. La

fia bi li tat des prés d’u na apli ca ció, uti lit -

zant el mèto de test-re test pot veu re’s afec -

ta da sim ple ment perquè se li ha permès

de canviar la posició inicial en proves

diferents.

3r. Temps de fia bi li tat de la pro va. Com

una mag ni tud que ex pres sa fins quan es

apunts 71 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (61-77)

educació física i esports

63

2 Part de la psi co lo gia apli ca da a la me su ra i ela bo ra ció ma temà ti ca i es ta dís ti ca de les da des psi colò gi ques es rea lit za mit jan çant tests de ti pus quan ti ta tiu com, per exem ple, la

me su ra de la in tel·ligè ncia, les pre ferè ncies vo ca cio nals, la memò ria, la in for ma ció cul tu ral, etc.



pot re pe tir una pro va i ob te nir els ma tei -

xos resultats.

En aquest cas, cal te nir en comp te els

pe río des de repòs ne ces sa ris des prés de

la rup tu ra de l’ho meòs ta si pro vo ca da

per l’e xe cu ció del test. La re la ció de

repòs del sub jec te es tarà en fun ció de la

qua li tat a me su rar. Una pro va d’es forç

de for ça ne ces si tarà més repòs per a l’e -

xe cu ció del seu re test que una pro va de

fle xi bi li tat.

La validesa

De for ma ge ne ra lit za da es diu que la

 validesa d’u na pro va in di ca el grau en

què aques ta me su ra allò que ha de me -

su rar.

Es pot pro po sar d’es ta blir la co rre la ció en -

tre el test de salt ver ti cal (pro va de de ten -

ció) i l’èxit de blo que jos en vo lei bol. És

pos si ble i rao na ble de fi nir una xar xa de

va ria bles amb la fi na li tat de con cre tar la

va ria ble hi potè ti ca de me su rar el test o

pro va. En aquest cas, l’anà li si cal dria rea -

lit zar-la te nint en comp te les pos si bles re -

la cions entre el test i les variables de la

xarxa.

Per a Bos co (1994), “l’ èxit i el va lor d’un

test depèn en alt grau de l’es tan dar dit za -

ció, de tal ma ne ra que ha de do nar la pos -

si bi li tat d’és ser uti lit zat per qual se vol per -

so na (lògi ca ment ha de ser un ex pert), i en 

qual se vol si tua ció”. Aquest au tor afir ma,

a més a més, que en el mo ment de de ci -

dir-nos per una pro va comp tem amb el

con ven ci ment que aques ta és la mi llor

oca sió, per tant, té la ma jor va li de sa per

me su rar la qua li tat fun cio nal que vo lem

me su rar.3

Gros ser i Sta ris chka (1988) pre sen ten

aques ta va li de sa de con tin guts amb la

pro va de sus pen sió en fle xió, vàli da per in -

for mar de la for ça est àti ca lo cal dels fle -

xors bra quials. Així, par len de la va li de sa

re fe ri da als cri te ris: “es cal cu la com a va li -

de sa em pí ri ca in ter na, en co rre la cio nar

els va lors de la pro va amb els va lors d’al -

tres pro ves re co ne gu des ja com a vàli des

(pro va pa ral·lela, va lors de cri te ri). Per

exem ple: diagnòstic de for ça ràpi da: pro -

va de tri ple salt de lon gi tud, bots a peu

coix de lon gi tud (Me ning, 1975). La va li -

de sa em pí ri ca ex ter na es de ter mi na per la

co rre la ció amb un cri te ri ex te rior (per

exem ple: re sul tat d’una competició, valor

en punts, nota esportiva, valor de

fortalesa fisiològica, etc.)”.

Wood burn i Bos chi ni (1992) fan refe -

rència a l’a por ta ció de To mas i Nel son

(1985), so bre la va li de sa pre dic ti va, la

qual es ta ria re la cio na da amb la co rres -

pondència exis tent en tre els re sul tats

d’u na pro va i un cri te ri con cret pre vist

an ti ci pa da ment, és a dir, ser vi ria per sa -

ber si el re sul tat d’un me su ra ment pot

pre dir una con duc ta o una si tua ció en el

fu tur.4

Altres criteris

Exis tei xen, però, d’al tres cri te ris de qua -

li tat a te nir en comp te en el mo ment de

la se lec ció de pro ves o test d’ap ti tud fí si -

ca. Per a Gros ser i Sta ris chka (1988),

les pro ves se lec cio na des ha vien de ser

fun cio nals, nor ma lit za des, com pa ra bles 

i útils.

Una pro va és fun cio nal si:

n Es pot exe cu tar en un temps breu.

n Es rea lit za amb poc ma te rial o amb

apa rells sen zills.

n La seva des crip ció i de mos tra ció és

fàcil ment rea lit za ble.

n Es pot apli car a grups de sub jec tes.

n És fàcil ment ana lit za ble i ava lua ble.

Una pro va és nor ma lit za da si:

n Es pot uti lit zar cada va lor ob tin gut com

a re ferè ncia.

n Els seus re sul tats són es pe ci fi cats se -

gons parà me tres d’e dat, sexe, ni vell de

ren di ment, etc.

n La seva ava lua ció es rea lit za so bre la

base d’anà li sis es ta dís ti ques d’u na

mas sa de da des com ara la mit ja na, la

des via ció estàndard o la tau la de pun -

tua cions existents.

El cri te ri de ‘com pa ra bi li tat’5 per met de

re la cio nar els va lors re sul tants d’un test

de ter mi nat amb al tres so lu cions ob tin gu -

des de pro ves anà lo gues i amb validesa

semblant.

La uti li tat d’u na pro va, com a mòbil de to -

nant prin ci pal per a ser es co lli da, atès que

el re sul tat ha d’a por tar in for ma ció re lle vant 

de la seva anà li si, i la seva ava lua ció per -

metrà de pren dre de ci sions o es ta blir me -

su res co rrec to res, d’al·li cient o mo ti va ció.

Mac Dou gall (1993), afe geix un com po -

nent més a l’ho ra de rea lit zar la se lec ció

dels tests. Aquest ele ment és la pertinèn -

cia, i afir ma que els parà me tres ava luats

amb els tests han de ser adients a l’es pe -

cia li tat es por ti va d’un sub jec te. Fo na men -

ta la seva afir ma ció en el fet que cal me su -

rar les va ria bles de for ça potè ncia, màxim

con sum d’o xi gen, fle xi bi li tat, mas sa mus -

cu lar, etc., igual com l’e fec te so bre el

 rendiment. Per exem ple, l’a va lua ció de la

 capacitat aerò bi ca d’un sub jec te, és per ti -

nent so la ment en els esports on el

rendiment depèn del procés aeròbic.

Selecció de les proves
d’aptitud física

Un cop ana lit zats els com po nents de qua -

li tat de les pro ves fí si ques, hem in ves ti gat

en la lí nia de se lec ció de les pro ves més

idò nies per por tar-ne a ter me l’a pli ca ció

en l’e du ca ció se cund ària, i que ser vis sin

de base i/o com ple ment, se gons cada do -

cent, en les ava lua cions de la condició

física.
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3 Per exem ple, Hey ward (1996) a l’ho ra de se lec cio nar una pro va afir ma va que “La va li de sa de les pro ves con sis tents a pu jar i bai xar d’un banc, per va lo rar la pre pa ra ció car dio -

res pi ratò ria depèn, en bona part, del me su ra ment pre cís del rit me del cor, i la seva va li de sa, en ge ne ral, és una mica més pe ti ta que la va li de sa de les cur ses de re sistència”.

4 Per exem ple, es ta ria di rec ta ment re la cio nat amb l’a fir ma ció d’Hein richs (1990), ci tat per Wood burn i Bos chi ni (1992), se gons el qual la uti li tat d’u na pro va depèn dels be ne fi cis 

reals que pro por cio na en ser uti lit za da

5 Lie ner, ci tat per Fetz i Kor nexl (1976) in clo ïa igual ment, a més a més dels cri te ris prin ci pals (ob jec ti vi tat, fia bi li tat i va li de sa), dos cri te ris se cun da ris de qua li tat de pro va, la uti li -

tat, i la ‘com pa ra bi li tat’, aquest úl tim com a qua li tat d’a ca rar pro ves de for ma pa ral·lela per com pa rar tests de va li de sa si mi lar.



De ci dim d’ac tuar si mult ània ment en tres

fronts, ca das cun re la cio nat di rec ta ment

amb l’es tu di de les pro ves físiques.

n Apor ta ció dels es tu dis pre vis oferts per

la li te ra tu ra cien tí fi ca.

n Apor ta ció dels lli bres de text.

n Re sul tats de l’en ques ta a pro fes sors

d’EF.

Per ana lit zar tot aquest cú mul de da des

s’ha ela bo rat, amb el full de càlcul Excel

2000 de Mi cro soft, un ma cro-full que

ens ha permès d’in tro duir i ma ne jar to -

tes aques tes da des, de ma ne ra que els

re sul tats es ta dís tics es pre sen tes sin de

for ma com pren si ble, i ens aju dés a de ci -

dir qui nes pro ves eren les més idò nies i

re co ma na bles per al col·lec tiu de pro fes -

so rat.

Aportació dels estudis

previs oferts

per la literatura científica

S’han re co llit les me su res de qua li tat que

in for men del grau d’e fi cièn cia de 167 pro -

ves, i se n’ha con cre tat el com po nent qua -

li ta tiu mit jan çant tres coe fi cients prin -

cipals:

n Coe fi cient d’ob jec ti vi tat.

n Coe fi cient de fia bi li tat.

n Coe fi cient de va li de sa.

Igual ment, es fa re ferè ncia als es tu dis

de Fetz i Kor nexl (1976) que in di ca ven

com a lí mit in fe rior d’e fi cièn cia d’u na

pro va, els as sen ya lats per Me yer-Blesh

(1962) els quals as sig na ven els va lors

se güents:

n Coe fi cient d’ob jec ti vi tat i fia bi li tat en

anà li si in di vi dual = 0,85.6

n Coe fi cient d’ob jec ti vi tat i fia bi li tat en

anà li si gru pal = 0,75.

n Coe fi cient de va li de sa mí nim = 0,60.

Enca ra que hi ha nom bro ses da des re fe ri -

des a pro ves ana lit za des per di fe rents au -

tors, no sal tres pren drem com a re ferè ncia

el lí mit an te rior.7

Me to do lo gia

Te nint en comp te que les pro ves que hem

ana lit zat res po nen a la ne ces si tat de me -

su rar l’es tat de for ma fí si ca i mo triu d’un

in di vi du, i que to tes elles han es tat in clo -

ses com a apli ca bles a grans mas ses, sen -

se ne ces si tat d’un ma te rial molt es pe cí fic, 

as sig na rem el va lor d’1 punt mí nim per

de fec te, a cada un dels com po nents de

qua li tat in clo sos en els cri te ris ana lit zats

al punt 2n de la pri me ra part d’a quest es -

tu di. (Fia bi li tat, ob jec ti vi tat, va li de sa; i

eco no mia, nor ma lit za ció, ‘com pa ra bi li tat’ 

i uti li tat).8

Tam bé hem as sig nat, de for ma ex clu si va,

a cada un dels tres com po nents qua li ta -

tius bàsics (fia bi li tat, ob jec ti vi tat i va li de -

sa) de cada pro va, i en fun ció del va lor in -

di cat com a lí mit in fe rior d’e fi cièn cia per

Fetz i Kor nexl (1976), la puntuació

següent:

n Si a la pro va ana lit za da s’han ob tin gut

re sul tats que su pe rin aquest lí mit en un

coe fi cient, s’as sig narà so bre aquest

coe fi cient una va lo ra ció de 2 punts.

Així, els lí mits in fe rior i su pe rior que pot

ob te nir cada pro va en aquest apar tat se

si tuen en tre 7 i 10 punts, com es veurà re -

flec tit a la co lum na núm. 7, in di ca ti va del

to tal de cri te ris de qualitat.

A les pro ves in clo ses a la ba te ria Eu ro fit, 

a cau sa de l’e nor me im pli ca ció que té i a 

la seva acre di ta ció in ter na cio nal, se’ls

ha as sig nat ar bitr ària ment un 2 en cada

un dels apar tats pos si bles dels cri te ris

d’e fi cièn cia bàsics (fia bi li tat, ob jec ti vi -

tat i va li de sa).

Aplicació

de proves d’aptitud física

als llibres de text

Re cent ment han pro li fe rat les edi to rials

que han pres com a ob jec te del seu tre ball 

l’àrea d’EF. Enca ra que, fins no fa gai re,

tota la in for ma ció do na da a l’a lum ne du -

rant les clas ses d’EF era im par ti da en for -

ma d’a punts, en ge ne ral elaborats pel

professor.

Actual ment, s’ha fet un gran es forç, im -

pul sat en ge ne ral per les edi to rials, per què 

exis tei xi va rie tat de ma te rial cu rri cu lar,

que s’ha de sen vo lu pat so bre tot a l’EF de

l’en sen ya ment secundari.

Ens plan te gem en qui na me su ra in fluei -

xen aquests lli bres de text so bre els

alum nes i, es pe cial ment, so bre les de ci -

sions del pro fes sor a l’ho ra d’a va luar la

CF de cada es tu diant. En aquest sen tit,

hem cre gut ne ces sa ri ana lit zar els tex tos 

pro po sats per di ver ses edi to rials i com -

pro var el trac ta ment do nat per ca das cu -

na a l’ho ra d’a va luar aquest bloc de con -

tin guts.

Per por tar a ter me aques ta anà li si, s’han 

con sul tat edi to res que trac ten el camp

de l’EF i que pel cap baix ha gin com ple -

tat, en tre el seu ma te rial ela bo rat, els

qua tre cur sos de l’ESO. En al guns ca sos, 

els do cu ments ela bo rats per aques tes

edi to rials ja con tem plen en sen ya ments

de bat xi lle rat.

Se lec ció d’e di to rials

Per què aques ta ex plo ra ció tin gués con -

sistència ha cal gut ob te nir da des d’u na

mos tra im por tant d’e di to rials que in clo -

gues sin l’àrea d’EF d’e du ca ció secun -

dària, en el territori nacional.
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6 Aquest coe fi cient ex pres sa ria més ob jec ti vi tat i fia bi li tat d’u na de ter mi na da pro va, com més s’a cos tes sin al 1, va lor, aquest úl tim, que es co rres pon dria amb una ob jec ti vi tat i/o

fia bi li tat de test to tal..
7 Hem de re con èi xer que no dis po sem d’in for ma ció que acre di ti aquests va lors molt per da munt d’al tres es tu dis. No més pen sem que po den ser tan bons com d’al tres

quals se vol. Així ma teix, ens hem in cli nat per aquests va lors, per què els es tu dis de Fetz i Kor nexl han es tat, al llarg del nos tre tre ball, un am pli su port so bre el qual re -

col zar-nos.
8 Cal te nir en comp te que cada una de les pro ves que hem inclòs en el nos tre es tu di, ex tre tes d’un con junt més gran, creiem que comp ten amb els con di cio nants mí nims in dis pen -

sa bles per és ser po sa des en pràcti ca a les clas ses d’EF.



No conei xem exac ta ment el nom bre d’e -

di to rials que, din tre de l’àmbit na cio nal,

comp ten amb aquest ti pus de ma te rial

ela bo rat i, per tant, el nos tre es tu di, ba -

sat en deu edi to rials, ja comp ta amb la

im pre ci sió de no sa ber exac ta ment el

per cen tat ge de la po bla ció que repre -

senta.

Tan ma teix, no hem po gut re sis tir-nos a

rea lit zar la nos tra com pa ra ció, atès que

con si de rem que pot apor tar in for ma ció

de ter mi nant en la nos tra in ves ti ga ció.

Per a la se lec ció de les edi to res s’ha prio -

rit zat, com a re qui sit prin ci pal, que els

tex tos ana lit zats si guin de màxi ma ac tua -

li tat i ha gin es tat de gu da ment apro vats.9

Per jus ti fi car-ho ex po sem a con ti nua ció,

per or dre al fabè tic, les edi to rials analit -

zades:10

n Edi to rial Alma dra ba.

n Edi to rial Ana ya.

n Edi to rial Edel vi ves.

n Edi to rial Gymnos.

n Edi cio nes Kip.

n Edi to rial McGraw Hill.

n Edi to rial Pai do tri bo.

n Edi to rial Pila Te le ña.

n Edi to rial San ti lla na.

n Edi cio nes Ser bal.

D’al tra ban da, han es tat exa mi na des edi -

to rials més es pe cí fi ques re la cio na des di -

rec ta ment amb l’e du ca ció i l’ac ti vi tat fí -

sica i l’es port,11 tan ma teix no pos se ïen

do cu ments de text per a l’àrea d’EF en l’e -

ta pa de l’ESO; amb aques ta fi na li tat no -

més comp ta ven amb ma te rial cu rri cu lar

d’EF de su port al pro fes sor, com ara pro -

gra ma cions, uni tats didà cti ques, pro jec -

tes cu rri cu lars i orien ta cions pe dagò gi -

ques (Inde, CEPID). No hem inclòs

aquests ma te rials en la nos tra in ves ti ga -

ció, per què, com pa ra ti va ment, no guar da -

ven una relació adequada per realitzar

una anàlisi esta dística per cursos.

La va ria ble ana lit za da en cada lli bre de

text ha es tat: “PAF re co ma na des per les

edi to rials per a l’a va lua ció de cada una de

les qua li tats físiques”.

Ana lit za rem el pes de cada pro va se gons

el grau de re ferè ncia por tat a ter me pels

lli bres de text de di ver ses edi to rials.

Aquests re sul tats es mos tren a les tau les

que es pre sen ten a continuació.

En la co lum na núm. 9 de cada tau la apa -

rei xen els re sul tats ob tin guts des prés d’a -

na lit zar els lli bres de text d’ESO i bat xi lle -

rat, de deu edi to rials de carà cter na cio nal. 

A la cel·la de la co lum na an te rior i co rres -

po nent a la fila de cada pro va, s’ha ano tat

un va lor re la cio nat amb el nom bre d’e di to -

rials que han de ci dit d’in cor po rar, en al -

gun o en tots els ni vells edu ca tius, un de -

ter mi nat test, per tal de valorar la CF dels

alumnes.

En aquest sen tit, la va lo ra ció pos si ble que 

es pot as sig nar a cada pro va se si tua en:

n Zero (0). Cap lli bre de text de les di fe -

rents edi to rials fa cap re ferè ncia a la

pro va es men ta da.

n Deu (10). To tes les edi to rials fan refe -

rència, en tots els seus ni vells o en al -

gun d’a quests, a la pro va es men ta da.

n Va lors en tre zero i deu (0 i 10). Re flec ti -

ria el grau de re ferè ncia exis tent per a

cada pro va se gons les di fe rents edi to -

rials.

Resultats

de l’enquesta a professors

d’Educació Física

Per com ple tar el nos tre es tu di de pro ves

hem tin gut en comp te, a més a més, l’a -

por ta ció rea lit za da per 169 pro fes sors

d’EF que im par tei xen clas ses en en sen ya -

ment se cun da ri. En una llis ta in te gra da en 

una en ques ta, els pro fes sors d’EF han

ano tat les pro ves d’ap ti tud física que uti -

litzen habitualment.

Obviem que tots els tests en què un pro -

fes sor ha ano tat (Sí), co rres po nen a les

pro ves so bre les quals de mos tren més

in terès. És a dir, to tes les que co nei xen

i/o ha bi tual ment apli quen als alum nes,

per què gau dei xen de la seva prefe -

rència.

S’ha ana lit zat cada pro va i s’ha cal cu lat

la fre qüèn cia de pro fes sors que s’han

de ci dit per aques ta i la mit ja na d’u ti lit -

za ció.

De fet, no dis po sem de base sòli da per

afir mar que les pro ves amb ma jor in cli -

na ció per part dels lli bres de text, i més

po pu la ri tat en tre els pro fes sors, tin guin,

pa ral·le la ment, uns cri te ris su pe riors de

qua li tat. Tan ma teix, no hem d’o bli dar la

ve ri ta ble in ten ció d’a quest tre ball, i el

fet és que, fins i tot rea lit zant un ma jor

es forç per gar be llar les pro ves que ofe -

rei xen més ren di bi li tat i fia bi li tat en els

seus re sul tats, hem de te nir en comp te

que el col·lec tiu de pro fes so rat tindrà les 

se ves raons per in cli nar-se per unes pro -

ves de ter mi na des i no pas per unes al -

tres.

Me to do lo gia

A cada cel·la de la co lum na núm. 10, cor -

responent a pro fes sors, hem in tro duït la

fre qüèn cia es ta dís ti ca amb què els do -

cents afir men uti lit zar as sí dua ment cada

prova.

Te nint en comp te això, la va lo ra ció que es

pot in clou re en la cel·la co rres po nent a

cada test pot ser:

n Zero (0). Cap pro fes sor no ma ni fes ta

uti lit zar el test es men tat.

n De (169). Tots els pro fes sors sot me sos

a en ques ta ma ni fes ten uti lit zar aques ta

prova.

n Entre 0 i 169. Expres sa ria la fre qüèn -

cia, re gis tra da en nú me ro, de pro fes sors 

que ma ni fes ten uti lit zar una pro va

determinada.
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 9 Per aques ta raó, no hem tin gut en comp te lli bres de text ja edi tats, com és el cas de l’e di to rial Wan ceu len, on no cons ta en cap dels seus exem plars ana lit zats de 3r y 4t d’ESO,

la con ve nient su per vi sió i au to rit za ció per part de les au to ri tats edu ca ti ves.
10 De les deu edi to rials se lec cio na des, no més Gymnos no pre sen ta en cap lloc vi si ble la co rres po nent autorització; tan ma teix, en aquest mo ment in clou lli bres de text per a tots els 

ni vells edu ca tius de l’e du ca ció se cund ària.
11 Tam bé s’han con sul tat les edi to rials d’àmplia de di ca ció cu rri cu lar, tan ma teix, mol tes d’e lles en ca ra no han orien tat el seu tre ball vers l’àrea d’EF (Edi tex, SM, Akal), i d’al tres

ma ni fes ten que en aquest mo ment te nen els tex tos d’EF pro jec tats, però en ca ra ina ca bats (Ecir, Gua diel).



Tan ma teix, l’a no ta ció d’a quests va lors i

prou, no ens per me tria d’es ta blir una re -

la ció equi ta ti va res pec te dels al tres dos

camps ana lit zats (li te ra tu ra cien tí fi ca i

lli bres de text). Per acon se guir aques ta

equi pa ra ció hem ac tuat de la ma ne ra se -

güent:

A la co lum na núm. 11 (To tal pro fes -

sors) apa reix el re sul tat de la fór mu la se -

güent:

Total professors =
Frequencia

N
* 10

on:

Fre qüèn cia = nom bre de pro fes sors que

uti lit zen as sí dua ment una prova.

N = nom bre de sub jec tes que han rea lit -

zat l’en ques ta (169).

La re sul tant d’a ques ta equa ció po dria

do nar com a re sul tat un va lor en tre 0

i 10.

Les pos si bles va riants són les se güents:

n Re sul tat de zero (0). Cap pro fes sor no

uti lit za una pro va de ter mi na da.

n Re sul tat de deu (10). Tots els pro fes -

sors sot me sos a en ques ta uti lit zen la

pro va.

n Re sul tat en tre zero i deu (0 i 10).

Expres sa ria la gra da ció co rres po nent,

se gons la fre qüèn cia d’u ti lit za ció de

cada test.

La co lum na núm. 12 (To tal) pre sen ta el

re sul tat fi nal de cada pro va, des prés d’a -

na lit zar-ne l

es tres vessants.

Com a am plia ció a la me to do lo gia ex pli ca -

da an te rior ment, po dem ex trac tar la va lo -

ra ció pos si ble de cada es ta ment o camp

ana lit zat al qua dre 1.

Al qua dre 1 es pot ob ser var que cada es -

ta ment exa mi nat pre sen ta un ma teix pes i

pon de ra ció màxi ma, que co rres pon al

33,3% de la valoració total.

Expo si ció
de re sul tats de cada pro va

A con ti nua ció ex po sem di ver ses tau les

ela bo ra des al full de càlcul Excel 2000; a

aques tes tau les apa reix de ta lla da la va lo -

ra ció as sig na da a cada pro va i a ca das cun 

dels tres cri te ris de se lec ció analitzats

anteriorment.

n Qua li tat fí si ca: Re sistència (qua dres 2,

3 i 4).

n Qua li tat fí si ca: For ça (qua dres 5, 6, 7

i 8).

n Qua li tat fí si ca: Ve lo ci tat (qua dre 9).

n Qua li tat fí si ca: Fle xi bi li tat (qua dre 10).

n Qua li tat mo triu: Agi li tat (qua dre 11).

n Qua li tat mo triu: Coor di na ció (qua -

dre 12).

n Qua li tat mo triu: Equi li bri (qua dre 13).

Relació de proves
seleccionades i conclusions

Arri bat el mo ment de de ci dir so bre les

PAF, de ci dim es co llir les tres pro ves de

cada qua li tat que ha gues sin ob tin gut més

pun tua ció en la qua li fi ca ció to tal; amb la

sin gu la ri tat d’es co llir, din tre d’u na ma tei xa

qua li tat, les que pre sen tin va rie tat sig ni fi -

ca ti va, tant en l’ob jec tiu, tècni ca d’e xe cu -

ció, o grups mus cu lars i sis te mes ener -

gètics in vo lu crats.

Per exem ple, no s’ha se lec cio nat la pro va

de “Fle xió de tronc en da vant des de dret”,

mal grat te nir una gran pun tua ció (15,57), 

a cau sa de la seva si mi li tud tècni ca i cor -

respondència amb l’ob jec tiu fi nal de la

pro va de “Sit and reach”, la qual sí que ha 

es tat se lec cio na da per la gran pun tua ció

que té (22,21). En aquest cas, hem de ci -

dit d’in cor po rar a la nos tra se lec ció el test

de “Ro ta ció d’es pat lles amb bas tó” en ca -

ra que tin gui as sig na da una pun tua ció

més bai xa (10,54).

Fi nal ment es van es co llir 3 pro ves de cada 

qua li tat fí si ca, per cep tiu mo triu i re sul -

tant,12 això com ple ta va un to tal de 21

pro ves. S’ha tin gut en comp te una dis tri -

bu ció de ma ne ra que a cada cen tre se lec -

cio nat per a la rea lit za ció de les pro ves,

s’a pli carà una pro va de cada qua li tat fí si -

ca.13 (qua dre 14)

Per con clou re ex po sem que el 52% dels

169 pro fes sors sot me sos a en ques ta

con si de ra que per ava luar la con di ció fí -

si ca dels ado les cents s’han d’u ti lit zar

PAF que aju din a va lo rar les qua li tats fí -

si ques bàsi ques i mo trius del sub jec te,

el 39% ma ni fes ta els seus dub tes so bre

la ve ri ta ble efec ti vi tat d’a ques ta pràcti -

ca i el 9% es ma ni fes ta en con tra. Cal

afe gir que el 94% de 1.540 alum nes

d’ESO sot me sos a en ques ta con tes ta

afir ma ti va ment la pre gun ta an te rior, i

això re for ça en ca ra més la ne ces si tat

d’u ti lit zar el test pe dagò gic com a ele -

ment de me su ra ment i que mo ti va els

es tu diants.
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ESTA MENTS ANA LIT ZATS VA LOR MÍ NIM VA LOR MÀXIM

Li te ra tu ra cien tí fi ca 7 10

Lli bres de text 0 10

Enques ta a pro fes sors 0 10

n QUADRE 1.
Ele ments ana lit zats per por tar a ter me la se lec ció de pro ves d’ap ti tud fí si ca apli ca bles a alum nes
d’ESO i 1r de Bat xi lle rat.

12 No s’ha fet una sub clas si fi ca ció de cada qua li tat (per exem ple: For ça re sistència, For ça màxi ma i For ça ve lo ci tat) per efec tes pràctics i de sen zi lle sa en l’ex po si ció de les

pro ves.
13 La tau la del qua dre 14 ha es tat dis sen ya da se gons la clas si fi ca ció acor da da con jun ta ment en reu nions ce le bra des als INEFs de Bar ce lo na i Ma drid el 1982.

¨`
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SE LEC CIÓ DE PRO VES D’AP TI TUD FÍ SI CA

PER A APLI CA CIÓ DE TESTS A ALUM NES

D’ESO I 1r DE BAT XI LLE RAT

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROVES

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 Núm. 4 Núm. 5 Núm. 6 Núm. 7 Núm. 8 Núm. 9 Núm. 10 Núm. 11 Núm. 12

CRITERIS DE QUALITAT (1/3) TEXT

(1/3)

PROFESSORS

(1/3)

QUALITAT: RESISTÈNCIA - PROVES DE GRAÓ T
A

TI
LI

B
AI

F

T
A

TI
VI

T
C

E
J

B
O

A
S

E
DI

L
A

V

AI
M

O
N

O
C

E

ÓI
C

A
Z

TI
L

A
M

R
O

N

T
A

TI
LI

B
A

R
A

P
M

O
C

T
A

TI
LI

T
U

.
C 

SI
R

E
TI

R
C 

L
A

T
O

T

T
X

E
T 

S
E

R
BI

L
L

)
C

N
E( 

S
R

O
S

S
E

F
O

R
P

S
R

O
S

S
E

F
O

R
P 

L
A

T
O

T

L
A

T
O

T

1 Test de Ruf fier 1 1 1 1 1 1 1 7 3 85 5,3 15,35

2 Pro va d’Har vard 1 1 2 1 1 1 1 8 0 22 1,4  9,38

3 Pro va de graó de 3 mi nuts 1 1 1 1 1 1 1 7 1  7 0,4  8,44

4 Pro va de graó de Queens Co lle ge 2 1 1 1 1 1 1 8 0  0 0,0  8,00

5 Test dels graons 1 1 1 1 1 1 1 7 0  6 0,4  7,38

6 Pro va de graó d’Osu 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

7 Pro va de graó d’Eas tern Mi chi gan Uni ver sity 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

n QUADRE 3.
Tau la d’as sig na ció de punts per a pro ves de graó.

SELECCIÓ DE PRO VES D’AP TI TUD FÍSICA

PER A APLI CA CIÓ DE TESTS A ALUMNES

D’ESO I 1r DE BAT XI LLE RAT

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROVES

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 Núm. 4 Núm. 5 Núm. 6 Núm. 7 Núm. 8 Núm. 9 Núm. 10 Núm. 11 Núm. 12

CRITERIS DE QUALITAT (1/3) TEXT

(1/3)

PROFESSORS

(1/3)

QUALITAT: RESISTÈNCIA - PROVES DE CURSA T
A

TI
LI

B
AI

F

T
A

TI
VI

T
C

E
J

B
O

A
S

E
DI

L
A

V

AI
M

O
N

O
C

E

ÓI
C

A
Z

TI
L

A
M

R
O

N

T
A

TI
LI

B
A

R
A

P
M

O
C

T
A

TI
LI

T
U

.
C 

SI
R

E
TI

R
C 

L
A

T
O

T

T
X

E
T 

S
E

R
BI

L
L

)
C

N
E( 

S
R

O
S

S
E

F
O

R
P

S
R

O
S

S
E

F
O

R
P 

L
A

T
O

T

L
A

T
O

T

1 Pro va de Cour se Na vet te o test de Luc Leg ger 1 1 2 1 1 1 1 8 8 107 6,7 22,73

2 Test de Coo per 1 1 2 1 1 1 1 8 6 75 4,7 18,72

3 Cur ses de distància de 2.000 me tres i de 1.000 me tres 1 1 1 1 1 1 1 7 4 62 3,9 14,70

4 Cur sa de 800 me tres 2 2 1 1 1 1 1 9 1 15 0,9 10,94

5 Cur sa de 1.500 me tres 1 1 1 1 1 1 1 7 0 39 2,5  9,45

6 Test de cur sa so bre temps de 15-20-25-30 mi nuts 1 1 1 1 1 1 1 7 1  9 0,6  8,57

7 Test de cur sa so bre distàncies llar gues: 5-6-8-10-12-15-20-25 km 1 1 1 1 1 1 1 7 1  6 0,4  8,38

8 Cur sa de 20 * 20 me tres 1 1 1 1 1 1 1 7 0 16 1,0  8,01

9 Cur sa de 500 i 600 me tres 1 1 1 1 1 1 1 7 0 13 0,8  7,82

10 Test de Con co ni 1 1 1 1 1 1 1 7 0  9 0,6  7,57

11 Cur sa de 300 me tres 1 1 1 1 1 1 1 7 0  6 0,4  7,38

12 Cur sa de 2.400 me tres de Geor ge-Fis her 1 1 1 1 1 1 1 7 0  4 0,3  7,25

13 Test de Tref fe ne (test de ve lo ci tat màxi ma crí ti ca) 1 1 1 1 1 1 1 7 0  2 0,1  7,13

14 Pro va de con sum de 400 me tres 1 1 1 1 1 1 1 7 0  1 0,1  7,06

15 Cat - Test 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

16 Test de la Uni ver si tat de Mon treal 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

17 Pro va de cur sa de Kos min Ovtxin ni kov 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

18 Test de 10 * 400 me tres 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n QUADRE 2.
Tau la d’as sig na ció de punts per a pro ves de cur sa.

A cada text li ha es tat as sig na da una pun tua ció te nint en comp te: A) Cri te ris de qua li tat: (co lum nes núm. 1 a núm. 7), amb va lors en tre 1 i 2 punts;

que den to ta lit za des a la co lum na núm. 8. B) Re co ma na ció d’u ti lit za ció de la pro va per cada una de les 10 edi to rials d’Edu ca ció Fí si ca ana lit za des (co -

lum na núm. 9), C) Grau d’u ti lit za ció de cada test pels 169 pro fes sors d’Edu ca ció Fí si ca sot me sos a en ques ta (co lum nes núm. 10 i núm. 11).
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SELECCIÓ DE PROVES D’APTITUD FÍSICA

PER A APLICACIÓ DE TESTS A ALUMNES

D’ESO I 1r DE BATXILLERAT

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROVES

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 Núm. 4 Núm. 5 Núm. 6 Núm. 7 Núm. 8 Núm. 9 Núm. 10 Núm. 11 Núm. 12

CRITERIS DE QUALITAT (1/3) TEXT

(1/3)

PROFESSORS

(1/3)

QUALITAT: FORÇA- PROVES DE SALTS T
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1 Salt ho rit zon tal amb peus junts (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 9 123 7,7 26,74

2 Salt ver ti cal amb peus junts (salt atu rat ver ti cal) 2 2 2 1 1 1 1 10 5 103 6,5 21,48

3 Pro va de tri ple salt par tint d’a tu rat 2 1 1 1 1 1 1 8 1  11 0,7  9,69

4 Va riant: pro va de salt atu rat/pes cor po ral 1 1 1 1 1 1 1 7 0  37 2,3  9,33

5 Pro va d’Aba la kov 1 1 2 1 1 1 1 8 0  11 0,7  8,69

6 Va riant: salt ho rit zon tal amb bra ços en re re 1 1 1 1 1 1 1 7 0  10 0,6  7,63

n QUADRE 5.
Tau la d’as sig na ció de punts per a pro ves de salts.

SELECCIÓ DE PROVES D’APTITUD FÍSICA

PER A APLICACIÓ DE TESTS A ALUMNES

D’ESO I 1r DE BATXILLERAT

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROVES

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 Núm. 4 Núm. 5 Núm. 6 Núm. 7 Núm. 8 Núm. 9 Núm 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIS DE QUALITAT (1/3) TEXT

(1/3)

PROFESSORS

(1/3)

QUALITAT: RESISTÈNCIA - ALTRES PROVES T
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1 Fle xió-ex ten sió de ca mes 2 1 1 1 1 1 1 8 1 59 3,7 12,71

2 Fle xió de bra ços a te rra 1 1 1 1 1 1 1 7 1 50 3,1 11,14

3 Ele va ció de ca mes suspès a l’es pat lle ra 2 2 1 1 1 1 1 9 1 17 1,1 11,07

4 Test de Bur pee 1 1 1 1 1 1 1 7 1 33 2,1 10,08

5 Salts la te rals de plint 2 1 1 1 1 1 1 8 1 11 0,7 9,69

6 Pro va de Carl son-Fa ti que –skip ping– (mo di fi cat) 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5 0,3 8,31

7 Pro va de ca mi nar de Rock port 1 1 2 1 1 1 1 8 0 0 0,0 8,00

8 Pro va de màqui na de pres sió so bre banc ho rit zon tal du rant 35 se gons 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 0,1 7,13

9 Pro va de ci clis me de Coo per 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0 7,00

10 Pro va de na ta ció de Coo per 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0 7,00

n QUADRE 4.
Tau la d’as sig na ció de punts per a pro ves di ver ses de resistència.
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SELECCIÓ DE PROVES D’APTITUD FÍSICA

PER A APLICACIÓ DE TESTS A ALUMNES

D’ESO I 1r DE BATXILLERAT

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROVES

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 Núm. 4 Núm. 5 Núm. 6 Núm. 7 Núm. 8 Núm. 9 Núm. 10 Núm. 11 Núm.12

CRITERIS DE QUALITAT (1/3) TEXT

(1/3)

PROFESSORS

(1/3)

QUALITAT: FORÇA- PROVES DE DINAMÒMETRES T
A
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1 Pro va de di na mo me tria ma nual (EUROFIT) 2 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0,1 9,06

2 Di na mo me tria per me su rar la for ça de les ca mes 2 1 1 1 1 1 1 8 0 1 0,1 8,06

3 Di na mo me tria lum bar 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1 7,06

4 Di na mo me tria per me su rar la for ça de l’es que na 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1 7,06

n QUADRE 7.
Tau la d’as sig na ció de punts per a pro ves de di namò me tres.

SELECCIÓ DE PROVES D’APTITUD FÍSICA

PER A APLICACIÓ DE TESTS A ALUMNES

DE ESO I 1r DE BATXILLERAT

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROVES

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 Núm. 4 Núm. 5 Núm. 6 Núm. 7 Núm. 8 Núm. 9 Núm. 10 Núm. 11 Núm. 12

CRITERIS DE QUALITAT (1/3) TEXT

(1/3)

PROFESSORS

(1/3)

QUALITAT: FORÇA- PROVES DE LLANÇAMENT T
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1 Llan ça ment de pi lo ta me di ci nal 1 1 1 1 1 1 1 7 7 147 9,2 23,25

2 Pro va de llan ça ment de pes 2 2 1 1 1 1 1 9 0 16 1,0 10,01

3 Llan ça ment de pes d’at le tis me 1 1 1 1 1 1 1 7 0 22 1,4  8,38

4 Llan ça ment la te ral de pes amb una mà 1 1 1 1 1 1 1 7 1  2 0,1  8,13

5 Llan ça ment la te ral de pes des del pit 1 1 1 1 1 1 1 7 0 12 0,8  7,75

6 Llan ça ment de pi lo ta me di ci nal en po si ció d’as se gut 1 1 1 1 1 1 1 7 0 11 0,7  7,69

7 Llan ça ment de pi lo ta me di ci nal amb una mà 1 1 1 1 1 1 1 7 0  8 0,5  7,50

8 Va riant: llan ça ment de pi lo ta me di ci nal amb re col za ment en 1 ge noll o en 2 1 1 1 1 1 1 1 7 0  4 0,3  7,25

9 Llan ça ment de pes cap en re re 1 1 1 1 1 1 1 7 0  4 0,3  7,25

10 Llan ça ment de pes des de sota les ca mes 1 1 1 1 1 1 1 7 0  4 0,3  7,25

11 Llan ça ment amb una mà amb re col za ment de ge noll 1 1 1 1 1 1 1 7 0  3 0,2  7,19

12 Llan ça ment la te ral de pes amb to tes dues mans 1 1 1 1 1 1 1 7 0  3 0,2  7,19

13 Va riant: llan ça ment de pes en po si ció d’as se gut 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

n QUADRE 6.
Tau la d’as sig na ció de punts per a pro ves de llan ça ments.
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SELECCIÓ DE PROVES D’APTITUD FÍSICA

PER A APLICACIÓ DE TESTS A ALUMNES

D’ESO I 1r DE BATXILLERAT

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROVES

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 Núm. 4 Núm. 5 Núm. 6 Núm. 7 Núm. 8 Núm. 9 Núm. 10 Núm. 11 Núm. 12

CRITERIS DE QUALITAT (1/3) TEXT

(1/3)

PROFESSORS

(1/3)

QUALITAT: FORÇA- ALTRES PROVES T
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1 Pro ves ab do mi nals su pe riors (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 9 55 3,5 22,46

2 Fle xió de bra ços so bre ba rra fixa (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 7 32 2,0 19,01

3 Fle xió de bra ços man tin gu da en ba rra fixa 2 1 1 1 1 1 1 8 7 44 2,8 17,77

4 Fle xió de braç a te rra 2 2 1 1 1 1 1 9 4 40 2,5 15,52

5 Va riant: ab do mi nals amb mans en tre lla ça des a la nuca 1 1 1 1 1 1 1 7 0 85 5,3 12,35

6 Pro va de pu jar la cor da 2 2 1 1 1 1 1 9 1 18 1,1 11,13

7 Pro va d’e le va ció de ca mes so bre te rra (ab do mi nals in fe riors) 2 1 2 1 1 1 1 9 0 25 1,6 10,57

8 Pro va d’ex ten sió de tronc 2 2 1 1 1 1 1 9 1 8 0,5 10,50

9 Va riant: ab do mi nals amb gir i mans en tre lla ça des a la nuca 1 1 1 1 1 1 1 7 0 53 3,3 10,33

10 Fle xió i ex ten sió amb una sola cama 2 2 1 1 1 1 1 9 1 2 0,1 10,13

11 Fle xió de bra ços a te rra amb re col za ment de peus so bre banc 2 2 1 1 1 1 1 9 0 16 1,0 10,01

12 Va riant: trac ció in cli na da en ba rra amb pre sa en da vant 2 2 1 1 1 1 1 9 0 5 0,3  9,31

13 Exten sió de tronc amb des pla ça ment la te ral 2 2 1 1 1 1 1 9 0 3 0,2  9,19

14 Exten sió de bra ços en pa ral·le les 2 2 1 1 1 1 1 9 0 3 0,2  9,19

15 Pro va d’a ju pit (es quat) 2 1 1 1 1 1 1 8 0 0 0,0  8,00

16 Do mi na cions de bí ceps en trac ció ver ti cal 1 1 1 1 1 1 1 7 0 15 0,9  7,94

17 Va riant: ex ten sió de tronc so bre plint 1 1 1 1 1 1 1 7 0 12 0,8  7,75

18 Abdo mi nals so bre banc in cli nat i mans en tre lla ça des a la nuca 1 1 1 1 1 1 1 7 0 11 0,7  7,69

19 Va riant: pro va de “V” 1 1 1 1 1 1 1 7 0 10 0,6  7,63

20 Exten sió de bra ços en banc 1 1 1 1 1 1 1 7 0 10 0,6  7,63

21 Fons de bra ços amb re col za ment de ge nolls i mà 1 1 1 1 1 1 1 7 0 9 0,6  7,57

22 Va riant: ele va ció de ca mes so bre pla in cli nat 1 1 1 1 1 1 1 7 0 7 0,4  7,44

23 Fons de bra ços so bre pla in cli nat 1 1 1 1 1 1 1 7 0 7 0,4  7,44

24 Va riant: fle xió de bra ços a te rra amb re col za ment de ca mes so bre banc 1 1 1 1 1 1 1 7 0 4 0,3  7,25

25 Va riant: do mi na cions ver ti cals de bí ceps * pes cor po ral 1 1 1 1 1 1 1 7 0 3 0,2  7,19

26 Do mi na cions amb trac ció in cli na da en ba rra 1 1 1 1 1 1 1 7 0 3 0,2  7,19

27 Va riant: pu jar la cor da amb fle xió de ma luc i ca mes es ti ra des 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 0,1  7,13

28 Va riant: semi-es quat 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

29 Pro va de màqui na de pres sió so bre banc ho rit zon tal (for ça màxi ma) 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

30 Va riant: pro va de màqui na de pres sió so bre banc (for ça re sistència) 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

31 Pro va de màqui na de rulls de bí ceps amb ba rra 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

32 Pro va de màqui na de rulls de bí ceps amb ma nue lles 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n QUADRE 8.
Tau la d’as sig na ció de punts per a pro ves va ria des de for ça.
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SELECCIÓ DE PROVES D’APTITUD FÍSICA

PER A APLICACIÓ DE TESTS A ALUMNES

D’ESO I 1r DE BATXILLERAT

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROVES

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 Núm. 4 Núm. 5 Núm. 6 Núm. 7 Núm. 8 Núm. 9 Núm. 10 Núm. 11 Núm. 12

CRITERIS DE QUALITAT (1/3) TEXT

(1/3)

PROFESSORS

(1/3)

QUALITAT: VELOCITAT-PROVES DE VELOCITAT T
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1 Pro va de ve lo ci tat de 10 * 5 me tres (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 6 88 5,5 21,53

2 Pro va d’es print de 20 me tres 2 2 1 1 1 1 1 9 7 47 3,0 18,96

3 Cur sa de 30 me tres amb sor ti da dem peus 2 2 1 1 1 1 1 9 7 41 2,6 18,58

4 Pro va de cur ses de distàncies de 40-50-60 me tres 1 1 1 1 1 1 1 7 7 39 2,5 16,45

5 Tap ping test amb els bra ços (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 3 26 1,6 14,64

6 Cur sa de 30 me tres amb sor ti da llan ça da 1 1 2 1 1 1 1 8 4 20 1,3 13,26

7 Pro va de re co lli da de pica 2 2 1 1 1 1 1 9 2 11 0,7 11,69

8 Va riant: Tap ping amb una sola cama 2 2 1 1 1 1 1 9 0 0 0,0 9,00

9 Pro va de skip ping 1 1 1 1 1 1 1 7 1 8 0,5 8,50

10 Pro va de dei xar anar i aga far una pica 2 1 1 1 1 1 1 8 0 8 0,5 8,50

11 Cur sa d’a na da i tor na da de 7 * 30 me tres 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3 0,2 8,19

12 Tap ping amb to tes dues ca mes 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 0,1 8,13

13 Gir de ca mes jun tes i es te ses des de po si ció d’as se gut 2 1 1 1 1 1 1 8 0 2 0,1 8,13

14 Pro va de skip ping amb una sola cama 2 1 1 1 1 1 1 8 0 1 0,1 8,06

15 Pro va de 9-3-6-3-9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0,1 8,06

16 Pro va ja po ne sa en pis ta de vo lei bol 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 0,0 8,00

17 Cur sa de 150 i 300 me tres 1 1 1 1 1 1 1 7 0 15 0,9 7,94

18 Ba te ria de sor ti des 1 1 1 1 1 1 1 7 0 10 0,6 7,63

19 Test de ve lo ci tat de reac ció Lit win 1 1 1 1 1 1 1 7 0 9 0,6 7,57

20 Pro va de cir cum duc ció de braç 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 0,1 7,13

21 Pro va de fle xió i ex ten sió de col ze 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1 7,06

22 Pro va de cir cum duc ció de cama 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1 7,06

23 Tap ping de fre qüèn cia de peus so bre graó 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0 7,00

n QUADRE 9.
Tau la d’as sig na ció de punts per a pro ves de ve lo ci tat.
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SELECCIÓ DE PROVES D’APTITUD FÍSICA

PER A APLICACIÓ DE TESTS A ALUMNES

D’ESO I 1r DE BATXILLERAT

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROVES

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 Núm. 4 Núm. 5 Núm. 6 Núm. 7 Núm. 8 Núm. 9 Núm. 10 Núm. 11 Núm. 12

CRITERIS DE QUALITAT (1/3) TEXT

(1/3)

PROFESSORS

(1/3)

QUALITAT: FLEXIBILITAT- PROVES DE FLEXIBILITAT T
A

TI
LI

B
AI

F

T
A

TI
VI

T
C

E
J

B
O

A
S

E
DI

L
A

V

AI
M

O
N

O
C

E

ÓI
C

A
Z

TI
L

A
M

R
O

N

T
A

TI
LI

B
A

R
A

P
M

O
C

T
A

TI
LI

T
U

.
C 

SI
R

E
TI

R
C 

L
A

T
O

T

T
X

E
T 

S
E

R
BI

L
L

)
C

N
E( 

S
R

O
S

S
E

F
O

R
P

S
R

O
S

S
E

F
O

R
P 

L
A

T
O

T

L
A

T
O

T

1 Pro va de Stand Reach (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 8 67 4,2 22,21

2 Fle xió pro fun da del cos 1 1 1 1 1 1 1 7 7 105 6.6 20,60

3 Pro va de fle xió de tronc en da vant des de po si ció dem peus 2 2 1 1 1 1 1 9 5 25 1,6 15,57

4 Pro va de ro ta ció d’es pat lles amb bas tó 2 2 1 1 1 1 1 9 1 8 0,5 10,50

5 Pro va d’ex ten sió de tronc cap en re ra 1 1 1 1 1 1 1 7 3 5 0,3 10,31

6 Ele va ció del ma luc cap en da vant 2 1 1 1 1 1 1 8 1 8 0,5  9,50

7 Pro va de pont o test de Flop 1 1 1 1 1 1 1 7 2 7 0,4  9,44

8 Pro va d’es pa gat la te ral 1 1 1 1 1 1 1 7 2 3 0,2  9,19

9 Pro va d’es pa gat fron tal o de tra vés 1 1 1 1 1 1 1 7 2 2 0,1  9,13

10 Pro va de fle xi bi li tat de co lum na so bre plint 2 2 1 1 1 1 1 9 0 1 0,1  9,06

11 Pro va d’ex ten sió en pas de tan ca 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5 0,3  8,31

12 Pro va de fle xió de tur mell 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5 0,3  8,31

13 Pro va de fle xió la te ral de tronc 2 1 1 1 1 1 1 8 0 5 0,3  8,31

14 Ober tu ra de ca mes des de po si ció d’a ja gut 2 1 1 1 1 1 1 8 0 4 0,3  8,25

15 Pro va mo di fi ca da de Sit and Reach 1 1 1 1 1 1 1 7 0 9 0,6  7,57

16 Pro va de fle xi bi li tat de l’es pat lla 1 1 1 1 1 1 1 7 0 8 0,5  7,50

17 Pro va de tor sió de tronc 1 1 1 1 1 1 1 7 0 8 0,5  7,50

18 Pro va de fle xió la te ral de tronc amb bra ços en lai re 1 1 1 1 1 1 1 7 0 4 0,3  7,25

19 Pro va d’hi pe rex ten sió d’es que na en plint 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1  7,06

20 Test de quà dri ceps o test d’Ely 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1  7,06

21 Test de la ban da ilio ti bial o test d’Ober 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1  7,06

22 Pro va d’ab duc tors de ma luc 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1  7,06

23 Pro va d’ex ten sió de bra ços i mans amb pica 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n QUADRE 10.
Tau la d’as sig na ció de punts per a pro ves de fle xi bi li tat.
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SELECCIÓ DE PROVES D’APTITUD FÍSICA

PER A APLICACIÓ DE TESTS A ALUMNES

D’ESO I 1r DE BATXILLERAT

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROVES

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 Núm. 4 Núm. 5 Núm. 6 Núm. 7 Núm. 8 Núm. 9 Núm. 10 Núm. 11 Núm. 12

CRITERIS DE QUALITAT (1/3) TEXT

(1/3)

PROFESSORS

(1/3)

QUALITAT: AGILITAT- PROVES D‘AGILITAT T
A
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O
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O
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A
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T
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A
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O
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1 Pro va de cur sa d’obs ta cles 1 1 1 1 1 1 1 7 2 79 5,0 13,97

2 Pro va d’esl àlom 2 1 1 1 1 1 1 8 1 39 2,5 11,45

3 Pro va de cur sa de tacs 4 * 9 1 1 1 1 1 1 1 7 2 21 1,3 10,32

4 Cur sa en ziga-zaga 1 1 1 1 1 1 1 7 1 36 2,3 10,26

5 Pro va de ro ta ció del cos a par tir de re col za ment de mans 2 1 1 1 1 1 1 8 0  7 0,4  8,44

6 Pro va de sal tar so bre obs ta cles 1 1 1 1 1 1 1 7 0 21 1,3  8,32

7 Pro va de pas sar les ca mes al ter na ti va ment so bre pica 2 1 1 1 1 1 1 8 0  5 0,3  8,31

8 Pro va de re co lli da de pi lo tes 1 1 1 1 1 1 1 7 0 13 0,8  7,82

9 Pro va d’a gi li tat so bre 6 pi vots 1 1 1 1 1 1 1 7 0  8 0,5  7,50

10 Pro va de can vi de di rec ció en qua dripè dia 1 1 1 1 1 1 1 7 0  2 0,1  7,13

11 Pro va de cur sa so bre cer cle 1 1 1 1 1 1 1 7 0  2 0,1  7,13

n QUADRE 11.
Tau la d’as sig na ció de punts per a pro ves d’a gi li tat.

SELECCIÓ DE PROVES D’APTITUD FÍSICA

PER A APLICACIÓ DE TESTS A ALUMNES

D’ESO I 1r DE BATXILLERAT

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROVES

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 Núm. 4 Núm. 5 Núm. 6 Núm. 7 Núm. 8 Núm. 9 Núm. 10 Núm. 11 Núm. 12

CRITERIS DE QUALITAT (1/3) TEXT

(1/3)

PROFESSORS

(1/3)

QUALITAT: COORDINACIÓ- PROVES DE COORDINACIÓ T
A
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1 Pro va de des pla ça ment en ziga-zaga amb pi lo ta 1 1 1 1 1 1 1 7 1 53 3,3 11,33

2 Test de coor di na ció dinà mi ca ge ne ral (amb cor da) 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 0,4  8,44

3 Pro va de con duc ció de pi lo ta amb el peu so bre el cir cuit 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

4 Pro va de re cep ció d’ob jec tes mòbils 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

5 Pro va d’esl àlom bo tant la pi lo ta 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n QUADRE 12
Tau la d’as sig na ció de punts per a pro ves de coor di na ció.
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SELECCIÓ DE PROVES D’APTITUD FÍSICA

PER A APLICACIÓ DE TESTS A ALUMNES

D’ESO I 1r DE BATXILLERAT

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROVES

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 Núm. 4 Núm. 5 Núm. 6 Núm. 7 Núm. 8 Núm. 9 Núm. 10 Núm. 11 Núm. 12

CRITERIS DE QUALITAT (1/3) TEXT

(1/3)

PROFESSORS

(1/3)

QUALITAT: EQUILIBRI-PROVES D’EQUILIBRI T
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1 Pro va d’e qui li bri fla menc (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 3 29 1,8 14,82

2 Pro va de ca mi nar so bre una ba rra d’e qui li bri 2 2 1 1 1 1 1 9 2 25 1,6 12,57

3 Pro va d’e qui li bri est àtic so bre banc 1 1 1 1 1 1 1 7 1 33 2,1 10,08

4 Pro va d’e qui li bri de Ko mexl 2 2 1 1 1 1 1 9 0 7 0,4  9,44

5 Pro va d’e qui li bri de pro va as se gut 2 2 1 1 1 1 1 9 0 3 0,2  9,19

6 Test d’Io wa Bra ce 1 1 1 1 1 1 1 7 1 12 0,8  8,75

7 Pro va de salts en es tre lla 2 1 1 1 1 1 1 8 0 7 0,4  8,44

8 Pro va d’e qui li bri de pica dem peus 1 1 1 1 1 1 1 7 0 19 1,2  8,19

9 Pro va d’e qui li bri dinà mic rere salt, gir i cai gu da 1 1 1 1 1 1 1 7 0 15 0,9  7,94

10 Test de Ba ka ri nov 1 1 1 1 1 1 1 7 0 13 0,8  7,82

11 Test de Dade Country Pu blic School 1 1 1 1 1 1 1 7 0 8 0,5  7,50

12 Equi li bri amb una sola cama des prés d’un gir 1 1 1 1 1 1 1 7 0 5 0,3  7,31

13 Va riant: ca mi nar so bre una pis ta he xa go nal 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

14 Pro va d’e qui li bri so bre su port mòbil 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

15 Pro va d’e qui li bri de pi lo ta so bre puny 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n QUADRE 13.
Tau la d’as sig na ció de punts per a pro ves d’e qui li bri.

n QUADRE 14.
Pro ves se lec cio na des per a l’a va lua ció de les qua li tats fí si ques mo trius, per cep ti vo mo to res i re sul tants en alum nes d’ESO i 1r de Bat xi lle rat.

QUALITATS

FÍSIQUES PERCEPTIVOMOTORES

COORDINACIÓ

1. Pro va de des pla ça ment en ziga-zaga amb pi lo ta.

2. Pro va d’esl àlom bo tant la pi lo ta.

3. Test de coord. din. gen. (Amb cor da)

EQUILIBRI

1. Pro va de ca mi nar so bre una ba rra d’e qui li bri.

2. Pro va d’e qui li bri de pica as se gut.

3. Pro va d’e qui li bri fla menc.

QUALITATS

FÍSIQUES BÀSIQUES (MOTRIUS)

RESISTÈNCIA

1. Test de Coo per.

2. Test de Ruf fier.

3. Pro va de Cour se Na vet te.

FORÇA

1. Llan ça ment de pi lo ta me di ci nal  (3-2 kg).

2. Pro va d’ab do mi nals su pe riors (30 seg).

3. Salt ho rit zon tal amb peus junts.

VELOCITAT

1. Pro va de ve lo ci tat de 10 * 5 me tres.

2. Pro va d’es print de 20 me tres.

3. Tap ping-test amb els bra ços.

FLEXIBILITAT

1. Pro va de ro ta ció d’es pat lles amb bas tó.

2. Pro va de Sit and Reach.

3. Fle xió pro fun da del cos.

QUALITATS

FÍSIQUES BÀSIQUES (RESULTANTS)

AGILITAT

1. Pro va d’esl àlom.

2. Pro va de cur sa d’obs ta cles.

3. Pro va de cur sa de tacs 4 * 9.
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Resum

Els tests con ti nus rea lit zats en erg òme tres 

es tan dar dit zats són poc es pe cí fics per al

fut bol. El test in terv àlic de Probst per met

de va lo rar la ve lo ci tat màxi ma aerò bi ca

(VMA) i el LAn (llin dar anaerò bic) en el

camp de fut bol, car no exis tei xen da des de 

re ferè ncia. Es pre te nen de va lo rar aquests 

parà me tres en fut bo lis tes es pan yols per

com pro var la sen si bi li tat a ni vell de

pràcti ca i la uti li tat per de ter mi nar el LAn.

Van par ti ci par-hi 231 fut bo lis tes de ca -

tegories ju ve nil (n = 26), ama teur

(n=  74), se mi pro fes sio nal (n = 36) i pro -

fes sio nal (n = 95); es va re gis trar la VMA i 

la fre qüèn cia car día ca (Fc), i es van cal cu -

lar les ve lo ci tats i Fc en el LAn, de ter mi nat 

ma nual ment (LAnI) i ma temà ti ca ment

(LAnM).

Va exis tir in fle xió de la Fc en més del

89 % dels tests. Les Fc en el LAn van ser

si mi lars a les des cri tes a la li te ra tu ra

(90-95% res pec te a la màxi ma) i la ve lo -

ci tat en el LAn va ob te nir rangs am plis de

VMA (72-96%). El test va ser sen si ble al

ni vell de pràcti ca en les variables LAnI i

VMA.

El pro to col in terv àlic de Probst va per me tre 

de rea lit zar un test de camp es pe cí fic sen -

si ble al grau de pro fes sio na lit za ció dels

 futbolistes, i  es van es ta blir da des de re -

ferè ncia per a les ca te go ries es tu dia des.

L’anà li si de la Fc va per me tre d’i den ti fi car

un punt d’in fle xió que po gués co rres pon -

dre’s amb el LAn.

Intro duc ció

A les dis ci pli nes de re sistència (es ports

 cíclics) el con sum d’o xi gen màxim

(
.
VO2màx) i es pe cial ment el llin dar anaerò -

bic (LAn) són fac tors de ter mi nants del

ren di ment es por tiu, mar ca o rècord (Ló -

pez i Le gi do, 1991). En les dis ci pli nes

d’e quip (es ports ací clics) els va lors de.
VO2màx i LAn són més grans que els tro -

bats en la po bla ció se dent ària en ge ne ral

(Bang sbo, 1994; No vak i d’al tres, 1978;

Probst i d’al tres, 1989; Rico-Sanz, 1997; 

Wit hers i d’al tres, 1977), però no arri ben

a ni vells tan ele vats com en les dis ci pli nes 

de re sistència, mal grat com pe tir du rant

90 mi nuts, re có rrer distàncies su pe riors

als 10 km i al ter nar es for ços màxims amb

pe río des de re cu pe ra ció (Bos co, 1991;

Fran co, 1998; Sa nuy i d’al tres, 1995).

En els pri mers, el LAn i el 
.
VO2màx ser vei -

xen per dis cri mi nar en tre es por tis tes de

ma jor i me nor ni vell i, des de fa temps,

s’han cons truït erg òme tres i s’han disse -

nyat pro to cols es pe cí fics per va lo rar-los i

com pa rar-los (Astrand i Ro dahl, 1985;

Ló pez i Le gi do, 1991; Vi lla, 1999); tan -

ma teix, en els es ports d’e quip en ge ne ral i

en el fut bol en par ti cu lar, exis teix en ca ra

una cer ta con trovè rsia en la va lo ra ció i

com pa ra ció d’a quests parà me tres (Bang -

sbo, 1996; Bre wer i Da vis, 1992; Cha -

tard i d’al tres, 1991; Green, 1992), que

par cial ment pot ser de gu da a la fal ta d’un

pro to col d’es forç es pe cí fic, amb gests tan

sem blants com si gui pos si ble als del ma -
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Abstract

Con ti nuous tests per for med on stan dar di zed

er go me ters are not spe ci fic enough for

foot ball. Probst’s test at in ter vals allows the

as sess ment of the ma xi mal ae ro bic ve lo city

(VMA) and the anae ro bic thres hold (UAn) on

the foot ball ground, the re are not re fe ren ce

data avai la ble. Such pa ra me ters are

in ten ded to be as ses sed on Spa nish

foot ba llers in or der to check its sen si ti vity to

the le vel of ex per ti se and its uti lity in

de ter mi na ting the UAn.

Two hun dred and thirty-one foot ball pla yers

from ju nior (n = 26), ama teur

(n = 74), se mi pro fes sio nal (n = 36) and

pro fes sio nal (n = 95) ca te go ries par ti ci pa ted

in this study and had their ve lo ci ties and Fc at

UAn ma nually and mat he ma ti cally

de ter mi na ted (UAnI and UAnM res pec ti vely).

The re exis ted an in fle xion of the Fc in more

than the 89 % of the tests. The Fc at the UAn 

was si mi lar to tho se des cri bed in the

li te ra tu re (90-95 % with res pect to the

ma xi mal) and the ve lo city at UAn ob tai ned

wide VMA ran ges (72-96 %). The test was

sen si ti ve to the le vel of ex per ti se for the

UAnI and VMA va ria bles. 

The pro to col of Probst’s tests at in ter vals

allo wed to carry out a spe ci fic field test

sen si ti ve to the de gree of pro fes sio na li za tion

among foot ball pla yers, es ta blis hing re fe ren ce

data for the ca te go ries stu died. The Fc analy sis

allo wed the iden ti fi ca tion of an in fle xion point

that might co rres pond the UAn.

Key words

Ae ro bic con di tion, Foot ball, Probst’s Test

Qua li tat aerò bi ca, Fut bol,
Test de Probst
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teix es port, exe cu tats en el medi de pràcti -

ca ha bi tual i amb els ma te rials es pe cí fics

(Mac Dou gall i d’al tres, 1991).

La qua li tat aerò bi ca del fut bo lis ta ha es tat

va lo ra da al ma teix camp de fut bol, uti lit -

zant tests con ti nus (Baioc chi, 1986;

Bang sbo, 1996; Bos co i d’al tres, 1995;

Wei neck, 1997) i tests pro gres sius ma xi -

mals fins a l’es go ta ment (Ca zor la i Far hi,

1998; Lé ger i d’al tres, 1988; Mora,

1994), però no exis tei xen da des que fa cin

re ferè ncia a pro to cols d’es forç a in ter vals

que s’as sem blin a les ca rac te rís ti ques d’a -

quest es port. En la li te ra tu ra s’ha pu bli cat

un test in terv àlic per va lo rar la qua li tat

aerò bi ca en el fut bo lis ta (ve lo ci tat màxi -

ma aerò bi ca i llin dar anaerò bic) del qual

no exis tei xen da des de re ferè ncia: el test de 

Probst, que con sis teix a rea lit zar un test in -

cre men tal, pro gres siu i màxim, amb la par -

ti cu la ri tat que l’es forç és dis con ti nu. La

 velocitat màxi ma es de ter mi na amb un fo -

na ment si mi lar al Test de Lé ger (1988), i

el llin dar anaerò bic amb un fo na ment si mi -

lar al Test de Con co ni (Con co ni i d’al tres,

1982). El pro to col es va dis sen yar per ser 

apli cat al fut bol i, amb aques ta fi na li tat, els 

temps d’es forç i de re cu pe ra ció són si mi -

lars als de la com pe ti ció (Probst, 1989;

Probst i d’al tres, 1989), tot com plint amb

les con si de ra cions bàsi ques per va lo rar la

qua li tat aerò bi ca (Mac Dou gall i d’al tres,

1991; Ro drí guez i Ara go nés, 1992).

L’ob jec tiu d’a quest tre ball és va lo rar la

qua li tat aerò bi ca de fut bo lis tes es pan yols

de di fe rents ca te go ries, uti lit zant un pro -

to col in terv àlic d’es forç (Test de Probst),

com pro var-ne la sen si bi li tat al ni vell de

pràcti ca es por ti va i la seva uti li tat per de -

ter mi nar un llin dar anaerò bic, te nint en

comp te els va lors de fre qüèn cia car día ca.

Me to do lo gia

Sub jec tes

En aquest es tu di hi van par ti ci par un to tal

de 231 fut bo lis tes: ju ve nils de ni vell na cio -

nal (n = 26) del club Cul tu ral y De por ti va

Leo ne sa; ama teurs de 3a di vi sió (n= 74)

dels equips Sal man ti no, Cul tu ral Leo ne sa

“B” i Be ce rril de Cam pos;  semiprofes -

sionals de 2a di vi sió “B” (n  =  36) dels

equips Bur gos i Cul tu ral Leo ne sa i pro fes -

sio nals de 1a di vi sió (n = 95) dels equips

Va lla do lid SAD i Sa la man ca SAD. Els ju ga -

dors i cos sos tècnics van ob te nir la in for ma -

ció so bre els ob jec tius de cada es tu di i/o

 valoració en par ti cu lar, i van do nar el con -

sen ti ment per par ti ci par-hi, els van exi gir la

màxi ma mo ti va ció du rant l’es forç, cosa que 

po dria ser com pro va da en ana lit zar la fre -

qüèn cia car día ca màxi ma as so li da en el

test. Les ca rac te rís ti ques d’a quests ju ga -

dors es re pre sen ten a la tau la 1.

Ma te rial

Ba lan ça De tec to® (D52, USA) amb rang

de me su ra ment 0-150, i pre ci sió 200 g.

Ta llí me tre De tec to® (D52, USA) amb rang

de me su ra ment 60-200 cm i pre ci sió 0,5

cm. Soft wa re TVREF-v1,0® com pa ti ble

amb l’en torn Win dows (ICAFD, Espan ya).

Ordi na dor port àtil Tos hi ba Sa te lli te Pro

405CS® (sis te ma ope ra tiu Win dows 95).

Vuit pul sí me tres Po lar Advan ta ge-NV®

(Po lar Elec tro OY, Kem pe le, Fin land). Una

in ter fí cie Po lar Advan ta ge® (Po lar Elec tro

OY, Kem pe le, Fin land). Dos Alta veus Sony 

ENG 203, de potè ncia 75W, ali men tats

amb 4 pi les R-14 de 1,5V cada una, con -

nec tats en sèrie a la sor ti da ES688 Àu dio

de l’or di na dor. Dues cin tes mètri ques de

fi bra de vi dre de 10 i 25 me tres (Kan -

gros®) amb una pre ci sió d’1 cm. Ca tor ze

Ba li ses Tec ni val, SA de base 30 x 50 cm.

Mèto de

Tots els fut bo lis tes van rea lit zar un es cal -

fa ment pre vi a l’i ni ci d’un test trian gu lar

pro gres siu, ma xi mal i a in ter vals, que és

re fe rit a la li te ra tu ra com a Test de Probst i 

que per met de cal cu lar tant la ve lo ci tat

màxi ma aerò bi ca com el LAn en fut bo lis -

tes (Probst, 1989). L’es cal fa ment es men -

tat era di ri git pel seu pre pa ra dor fí sic i es

di vi dia en: es cal fa ment ge ne ral, es ti ra -

ments i es cal fa ment pre-par tit. Si l’e quip

no te nia pre pa ra dor fí sic l’es cal fa ment era

di ri git pel res pon sa ble de l’a va lua ció, i s’hi 

man te nia la ma tei xa es truc tu ra. Des prés

d’això es pro ce dia a la col·lo ca ció del pul -

sí me tre a cada es por tis ta i hom li as sig na -

va un nú me ro de memò ria (Sub jec te A ®

Pul sí me tre 3, Memò ria 4).

El Test de Probst (1989) cons ta d’un cir -

cuit de 14 ba li ses, si tua des a una distància 

de 10 me tres en tre ca das cu na, tot des cri -

vint un re co rre gut si nuós (fi gu ra 1). El fut -
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CATEGORIA n EDAT PES TALLA

Pro fe ssio na ls 95 26,9 ± 0,6 77,7 ± 1,4 180,0 ± 1,0

Se mi pro fe ssio na ls 36 26,4 ± 0,8 75,5 ± 1,5 177,9 ± 1,7

Ama teurs 74 20,1 ± 0,4 74,7 ± 2,4 176,8 ± 1,8

Ju ve ni ls 26 16,6 ± 0,2 75,0 ± 2,1 176,6 ± 1,1

Nom bre de fut bo lis tes (n) per ca te go ria (pro fes sio nal, se mi pro fes sio nal, ama teur i ju ve nil). Va lors mit jans i EEM

n TAULA 1.
Ca rac te rís ti ques de la mos tra de fut bo lis tes ana lit zats.
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n FIGURA 1.
Re co rre gut del Test de Probst (Probst, 1989).



bo lis ta ha de có rrer d’u na ba li sa a una al tra

a una ve lo ci tat con tro la da mit jan çant se -

nyals acús tics (bips) que han de coin ci dir

amb la po si ció del sub jec te al cos tat de la

ba li sa; es con si de ra que el test ha fi na lit zat 

en el mo ment en què el fut bo lis ta no arri ba

a temps a 2 ba li ses suc ces si ves. El rit me

ini cial del test és de 18 “bips” per mi nut,

que co rres pon a una ve lo ci tat de 10,8

km/h, i es va in cre men tant en 06 km/h

cada 280 me tres (2 vol tes al cir cuit de la

fi gu ra 1). El test és dis con ti nu, amb pa ra -

des de 30 se gons en fi na lit zar cada pe río de 

(2 vol tes o 280 m), i du rant les atu ra des es 

re cu pe ra va de for ma pas si va, col·lo cat dret 

al cos tat de la ba li sa de sor ti da/arri ba da.

Per con tro lar els rit mes del test es va pro -

gra mar el soft wa re TVREF-v1,0 que va ser

ins tal·lat en un or di na dor port àtil si tuat al

cen tre del cir cuit des d’on s’e me tien els

“bips” amb l’a ju da de dos am pli fi ca dors

ex terns.

Cada sub jecte es col·lo ca va en una ba li -

sa amb el re cep tor/mo ni tor “a zero” i el

res pon sa ble de l’a va lua ció in di ca va a

tots els sub jec tes al ho ra quan ha vien de

con nec tar el cronò me tre de la memò ria;

el test co men ça va amb el pri mer “bip”

emès per l’or di na dor, i des d’a quell mo -

ment s’en re gis tra ven les da des de fre -

qüèn cia car día ca cada 5 se gons. Des -

prés de fi na lit zar el test, tots els sub -

jectes s’a tu ra ven i sor tien del cir cuit

 caminant, tot dei xant en ca ra 5 mi nuts

apro xi ma da ment en re gis trant abans de

re ti rar el pul sí me tre.

La velo ci tat màxi ma del test (Vmàx-

LAnI) era ano ta da no més fi na lit zar el

test i les da des de cada pul sí me tre eren

im por ta des mit jan çant una in ter fí cie a

l’or di na dor, on s’as sig na va un codi d’ar -

xiu per a cada sub jec te. Pos te rior ment,

es po dien de ter mi nar les fre qüèn cies

car día ques màxi mes i mí ni mes de cada

grau, la fre qüèn cia car día ca màxi ma

del test (FcMàx-LAnI), el per cen tat ge de

 freqüència màxi ma teò ri ca aconse -

guit (%FcTeò ri ca) a par tir de l’e qua ció 

%FcTeò ri ca = FcMàx-LanI x 100 / (220-

edat), i el LAn de dues for mes di fe ren -

cia des:

n LAn in terv àlic de ter mi nat ma nual ment

(LAnI) a par tir dels va lors de fre qüèn cia

car día ca màxi ma acon se gui da en cada

grau, tra çant dues rec tes de ma ne ra

que ca das cu na pas sés pel ma jor nom -

bre de punts (fi gu ra 2). Aques tes dues

rec tes es ta lla ven en un punt, la coor de -

na da del qual en or de na des era la fre -

qüèn cia car día ca en el LAnI (Fc-LAnI), i

la coor de na da en abs cis ses era la ve lo -

ci tat en el LAnI (V-LAnI). Per cal cu lar

aques ta úl ti ma es va te nir en comp te el

temps trans co rre gut des de la fi del grau 

an te rior, i hom li va as sig nar pro por cio -

nal ment el va lor de ve lo ci tat co rres po -

nent a l’in cre ment de 0,6 km/h es de vin -

gut en tre els es ta dis (exem ple: Trans -

correguts 10 se gons, la ve lo ci tat se ria la 

del grau an te rior més 0,2 km/h). Cal

des ta car que no sem pre era pos si ble

de ter mi nar el punt d’in fle xió es men tat.

Les va ria bles ob tin gu des mit jan çant de -

ter mi na ció ma nual (LAnI) van ser: ve lo -

ci tat llin dar (V-LAnI), per cen tat ge res -
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pec te a la ve lo ci tat màxi ma (% V-LAnI), 

fre qüèn cia car día ca llin dar (Fc-LAnI) i

per cen tat ge res pec te a la màxi ma del

test (%FcMàx-LAnI).

n LAn in terv àlic de ter mi nat ma temà ti ca -

ment (LAnIM) se gons la me to do lo gia

pro po sa da per Tok ma ki dis i Lé ger

(1992): cal cu lant una fun ció po linò mi -

ca de se gon grau amb els va lors de fre -

qüèn cia car día ca màxi ma a cada grau i

la ve lo ci tat de des pla ça ment, tra çant

dues rec tes tan gents a la fun ció que

pas sen pels punts de fre qüèn cia car día -

ca màxi ma (b) i mí ni ma del test (a)

s’ob te nen els va lors de ve lo ci tat (V-

LAnIM) i fre qüèn cia car día ca (Fc-

LAnIM) (fi gu ra 3). Es va con si de rar que

no es po dia cal cu lar el LAnIM quan els

va lors per tan yien a un rang de fre qüèn -

cies car día ques o ve lo ci tats fora del

rang del test. Les va ria bles ob tin gu des

mit jan çant de ter mi na ció ma temà ti ca

(LAnIM) van ser: ve lo ci tat llin dar (V-

LAnIM), per cen tat ge res pec te a la ve lo -

ci tat màxi ma (%V-LAnIM), fre qüèn cia

car día ca llin dar (Fc-LAnIM), percen -

tatge res pec te a la màxi ma del test

(%FcMàx-LAnIM) i va lor d’a just de

la fun ció ex pres sat com R2 (Ajust-

LAnIM).

Trac ta ment gràfic i es ta dís tic

dels re sul tats

El trac ta ment gràfic es va por tar a ter me

en el Full de Càlcul Excel V7.0 i el trac -

ta ment es ta dís tic en el pa quet Sta tis ti ca

V4.5 per a Win dows. Els re sul tats es

mos tren com a mit ja na i error estàndard

de la mit ja na (EEM). Per a l’es tu di de les 

di ferè ncies en tre el mèto de ma nual i el

ma temà tic per de ter mi nar el LAn s’ha

uti lit zat una pro va no pa ramè tri ca per a

da des apa re lla des (Wil co xon). En la

com pa ra ció dels va lors ob tin guts pels

di fe rents grups de fut bo lis tes s’ha rea lit -

zat una anà li si de la va riàn cia (ANOVA),

uti lit zant el test de Neu man-Keuls.

Per al càlcul de les co rre la cions en tre

les va ria bles es va uti lit zar la pro va

no pa ramè tri ca de Spear man. Els ni -

vells de sig ni fi ca ció “p” són. n.s. = no

sig ni fi ca ti va o p > 0,05; * = p < 0,05;

** = p < 0,01; *** = p < 0,001.

Re sul tats
So bre un to tal de 231 fut bo lis tes ava -

luats no se’n va po der de ter mi nar el

LAnIM en 24  (10,4%); els per cen tat ges 

de ca sos no de ter mi nats eren molts si -

mi lars en les di fe rents ca te go ries de fut -

bol ana lit za des. Tan ma teix, en la de ter -

mi na ció ma nual (LAnI) el nom bre de ca -

sos no de tec tats va dis mi nuir, tant en el

va lor ge ne ral de to tes les ca te go ries

(5,2%), com ana lit zant la con duc ta de ca -

das cu na (Tau la 2).

La Vmàx-LAnI mit ja na de tots els fut bo -

lis tes va ser de 16,2 km/h, cosa que

equi val a una mit ja na de 10,3 es ta dis

com ple tats; els va lors mí nim i màxim os -

cil·la ven en tre 14,0 i 18,8 km/h (6,6 i

14,3 es ta dis), res pec ti va ment (Tau -

la 3).F cMàx- LAnI va ser de 192 ppm,

un 96,8% res pec te a la fre qüèn cia car -
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DIS TRI BU CIÓ DE LES PROVES

D’ESFORÇ REA LIT ZA DES

DETERMINACIÓ

DEL LLIN DAR MA TEMÀ TIC

DETERMINACIÓ

DEL LLIN DAR MA NUAL MENT

CATEGORIA

NOMBRE DE

SUBJECTES

AVALUATS

NOMBRE

DE CASOS

NO DETECTATS %

NOMBRE

DE CASOS

NO DETECTATS %

Professional  95  9  9,5  6 5,3

Semiprofessional  36  5 13,9  2 8,3

Amateur  74  7 9,5  3 4,1

Juvenil  26  3 11,5  1 3,8

To tes 231 24 10,4 12 5,2

Nombre de proves rea li tza des i su bje ctes ava lua ts per ca te go ria (pro fe ssio nal, se mi pro fe ssio nal, ama teur i ju ve nil). Nombre de ca sos en

els que no va poder de tec tar-se el LAn ex pre ssa t en va lo rs ab so lu ts (Núm.) y re la ti us (%).

n TAULA 2.
De ter mi na ció del LAn ma nual ment i ma temà ti ca ment.

VARIABLES DEL TEST n MITJANA ± EEM RANG

Vmàx-LAnI (km/h) 231 16,2 ± 0,1 14,0-18,8

FcMàx-LAnI (ppm) 231 192 ± 0,6 166-213

%FcTeòri ca (%) 231 96,8 ± 0,3 84,7-106,1

V-LAnI (km/h) 219 13,8 ± 0,1 11,8-16,4

%V-LAnI (%) 219 84,7 ± 0,2 72,4-96,0

Fc-LAnI (ppm) 219 182 ± 0,5 160-200

%FcMàx-LAnI (%) 219 95,1 ± 0,1 88,9-99,5

V-LAnIM (Km/h) 207 13,5 ± 0,1 10,8-15,8

%V-LAnIM (%) 207 83,1 ± 0,3 70,7-93,8

Fc-LAnIM (ppm) 207 180 ± 0,7 140-203

%FcMàx-LAnIM (%) 207 93,7 ± 0,2 78,5-99,2

Ajust-LAnIM (R2) 207 0,98 ±  0,001 0,82-1,00

Nom bre de ca sos ana lit zats (n). Va lors mit jans (mit ja na), error estàndard (EEM) i rang (mí nims i màxims) de

les va ria bles: ve lo ci tat i fre qüèn cia car día ca màxi mes del test (Vmàx-LAnI i FcMàx-LAnI), ve lo ci tats llin dar

de ter mi nat ma nual ment i ma temà ti ca ment (V-LAnI i V-LAnIM), fre qüèn cies car día ques llin dar de ter mi nat ma -

nual ment i ma temà ti ca ment (Fc-LAnI i Fc-LAnIM), per cen tat ges de fre qüèn cia car día ca res pec te de

FcMàx-LAnI en el llin dar anaerò bic in terv àlic de ter mi nat ma nual ment (%FcMàx-LAnIM) i ma temà ti ca ment

(%FcMàx-LAnIM), per cen tat ges de ve lo ci tat res pec te de Vmàx-LAnI en el llin dar anaerò bic in terv àlic de ter mi -

nat ma nual ment (% V-LAnI) i ma temà ti ca ment (% V-LAnIM), per cen tat ge de FcMàx-LAnI res pec te a la màxi -

ma teò ri ca (%FcTeò ri ca). Ajust de la fun ció po linò mi ca fre qüèn cia car día ca-ve lo ci tat per de ter mi nar el llin dar

anaerò bic ma temà tic (ajust-LAnIM).

n TAULA 3.
Va ria bles més re lle vants ob tin gu des en el Test de Probst dels 231 fut bo lis tes.



día ca màxi ma teò ri ca (%FcTeò ri ca), amb 

rangs en tre el 84,7 i 106,1 %. V-LAnI va

ser de 13,8 km/h, que és un 84,7 % del

% V-LAnI, i des ta ca que els ju ga dors de

fut bol han es tat ca pa ços de có rrer en el

LAn a ve lo ci tats en tre el 72,4 i el 96 %

res pec te de la màxi ma. Aquest va lor és

in fe rior al des crit per al  %Fc-LAnI, que

va ser del 95,1 % (88,9-99,5 %). Els va -

lors de V-LAnI són es ta dís ti ca ment més

grans que els va lors V-LAnIM (0,3 km/h i

p < 0,001), i en con se qüèn cia per a

una ma tei xa ve lo ci tat màxi ma del test,

el % V-LAnI és es ta dís ti ca ment que el

% V-LAnIM (1,6 % i p < 0,001). El ma -

teix s’es de vé amb Fc-LAnI i Fc-LAnIM

(di ferè ncies de 2 ppm i p < 0,001), per

la qual cosa  %Fc-LAnI és més gran que

el  %Fc-LAnIM, i les di ferè ncies es xi fren

en un 1,4 % (p < 0,001).

A la tau la 4 es mos tra l’anà li si de les dife -

rències en tre les va ria bles re gis tra des des -

prés de l’a pli ca ció del test en to tes les ca te -

go ries o ni vells de pràcti ca. Vmàx- LAnI és

0,6-0,7 km/h més gran en els ju ga dors

pro fes sio nals i se mi pro fes sio nals que no

pas en els ama teurs i ju ve nils (p < 0,001)

(fi gu ra 4). La ma tei xa con duc ta s’ob ser va

per a V-LAnI, i no exis tei xen di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves en tre pro fes sio nals i semi -

professionals, ni en tre ama teurs i ju ve -

nils, però sí, en tre to tes dues agru pa cions

(p < 0,001), on les dife rències són de 0,6- 

0,9 km/h (fi gu ra 5), al gu nes d’a ques tes

més grans que les tro ba des per a la va ria -

ble Vmàx-LAnI. Si tin gués sim en comp te la 

va ria ble V-LAnIM so la ment s’ob ser va rien

pe ti tes di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre ju ga -

dors pro fes sio nals i ama teurs (0,3 km/h i

p < 0,05), i no en tre la res ta de ca te go ries, 

en ca ra que el va lor de R2 va ser de 0,98,

os cil·lant en tre 0,82 i 1 (tau la 3). El  % V-

LAnI obté va lors mit jans que os cil·len en tre 

el 84,3% i el 85,5%, se gons la ca te go ria

ana lit za da, i no exis tei xen di ferè ncies sig -

ni fi ca ti ves en tre aques tes. El ma teix com -

por ta ment és ob ser vat per al % V-LAnIM,

que tam poc no di fe reix se gons la ca te go ria, 

però amb va lors me nors, que os cil·len en -

tre 82,3-84,6%.

FcMàx-LAnI és si mi lar en tre ju ga dors pro -

fes sio nals i se mi pro fes sio nals, i més gran

en ama teurs i ju ve nils, a cau sa de les di fe -

rents edats d’a quests grups, però en qual -

se vol cas el%FcTeò ri ca s’a pro xi ma en

tots ells al va lor 100% (en tre 96,1% i

98,8 %), la qual cosa in di ca la ‘ma xi ma li -

tat’ de l’es forç rea lit zat. El %FcMàx-LAnI

no mos tra di ferè ncies en tre ca te go ries (va -

lors en tre 94,5% i 95,4%), i so la ment el

FcMàx-LAnIM pre sen ta pe ti tes di ferè ncies

en tre pro fes sio nals i ju ve nils, però no en tre

la res ta de grups. Els va lors mit jans de R2 a 

les di fe rents ca te go ries són pròxims a “1”,

ma jors de R2 = 0,979 (ama teurs) i di fe reix 

es ta dís ti ca ment de l’a just en la ca te go ria

de pro fes sio nals (p < 0,05).

Res pec te a les re la cions de més re llevà ncia

(Tau la 5) es des ta ca la interdependèn -

cia en tre Fc-LAnI i Fc-LAnIM (r = 0,79 i

p < 0,001), i és sen si ble ment in fe rior quan

els va lors són ex pres sats com a V-LAnI i

V-LAnIM (r = 0,38 i p < 0,001). Tam bé

s’ob ser va una de pendència en tre V-LAnI i

Vmàx-LAnI (r = 0,70 i p < 0,001) i en tre

V-LAnIM i Vmàx-LAnI (r = 0,64 i

p < 0,001). El ma teix s’es de vé per a

les fre qüèn cies car día ques Fc-LAnI i

FcMàx-LAnI (r = 0,84 i p < 0,001), la re -

la ció de les quals es re pre sen ta a la fi gu ra 6

i per a les fre qüèn cies car día ques Fc-LAnIM 

i FcMàx-LAnI (r = 0,83 i p < 0,001).
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Dis cus sió

De tec ció de la in fle xió

en la fre qüèn cia car día ca

Un dels as pec tes més cri ti cats del Test de

Con co ni ha es tat la im pos si bi li tat de de tec -

tar la in fle xió de la fre qüèn cia car día ca en

al guns sub jec tes que eren sot me sos al test

d’es forç (Ló pez-Cal bet i d’al tres, 1995).

Alguns au tors des ta quen que el nom bre de

sub jec tes en els quals aquest no es pot de -

ter mi nar és ele vat (Coen i d’al tres, 1988);

es xi fren per cen tat ges del 25% (La cour i

d’al tres, 1988) al 30% (Jo nes i Doust,

1995) de no de tec cions, i ar gu men ten que

això no és de gut a la re pro duc ti bi li tat del

test, cosa que hom ha po gut ob ser var en un

se guit de me su ra ments re pe tits (Bruyn i

d’al tres, 1991). Les dis crepà ncies en tre els

au tors han es tat àmplia ment re co pi la des

(Heck i d’al tres, 1985; Ló pez-Cal bet i d’al -

tres, 1995); es re co neix la di fi cul tat en la

de ter mi na ció del punt d’in fle xió, i es fa re -

ferè ncia a una sèrie d’es tu dis on el per cen -

tat ge de ca sos en els quals aques ta in fle xió

no es de tec ta os cil·la en tre l’1% i el 100%.

Tan ma teix, per a al tres au tors, el punt d’in -

fle xió de la fre qüèn cia car día ca és fàcil d’ob -

te nir, atès que l’a pre cien en un 93,8% dels

ca sos, dels quals el 86% són in fle xions i el

7,3% de fle xions (Hof mann i d’al tres, 1994

i 1997).

En aquest sen tit, els re sul tats del pre sent

tre ball re flec tei xen que no es de tec ta el

punt d’in fle xió en el 10,4% dels ca sos

quan s’u ti lit za el mo del ma temà tic, i en el

5,2% d’a quests si s’u ti lit za el mo del ma -

nual; va lors si mi lars als ob tin guts pels de -

fen sors de la me to do lo gia de Con co ni

(Con co ni i d’al tres, 1982 i 1996). Tan -

ma teix, da vant les di ferè ncies tro ba des

en tre el mèto de ma nual i el ma temà tic, és 

pos si ble que la pre dis po si ció, per part

dels res pon sa bles de l’a va lua ció, a tro bar

el punt d’in fle xió si gui la cau sa dels me -

nors percentatges de casos no detectats

quan s’utilitza el mètode manual.

Uti lit za ció del mèto de ma temà tic

per de tec tar la in fle xió

de la fre qüèn cia car día ca

Alguns au tors des ta quen les di fi cul tats

ob jec ti ves que exis tei xen en la de ter mi na -

ció del punt d’in fle xió, que po den in fluir
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VARIABLES

DEL TEST

PROFESSIONAL

(a)

(n = 95)

SEMIPROF.

(b)

(n = 36)

AMATEUR

(c)

(n = 74)

JUVENIL

(d)

(n = 26)

Vmàx-LAnI(Km/h) 16,5 ± 0,1c,d 16,5 ± 0,1c,d 15,9 ± 0,1 15,8 ± 0,1c,d

FcMàx-LAnI (ppm) 188 ± 0,8c,d 189 ± 1,3c,d 194 ± 0,9d 201 ± 1,3c,d

%FcTeòri ca (%) 96,1 ± 0,4d 96,5 ± 0,7d 97,1 ± 0,5d 98,8 ± 0,6c,d

V-LAnI (Km/h) 14,2 ± 0,1c,d 14,0 ± 0,1c,d 13,4 ± 0,1 13,3 ± 0,1c,d

%V-LAnI (%) 85,3 ± 0,5 84,9 ± 0,4 84,4 ± 0,4 84,3 ± 0,3c,d

Fc-LAnI (ppm) 179 ± 0,7c,d 180 ± 1,0c,d 185 ± 0,7d 190 ± 1,3c,d

%FcMàx-LAnI (%) 95,0 ± 0,2 94,9 ± 0,3 95,4 ± 0,3 94,5 ± 0,6c,d

V-LAnIM (Km/h) 13,6 ± 0,1c 13,6 ± 0,1c 13,3 ± 0,1 13,4 ± 0,1c,d

%V-LAnIM (%) 82,4 ± 0,4 82,4 ± 0,4 83,6 ± 0,5 84,6 ±0,7 c,d

Fc-LAnIM (ppm) 176 ± 1,0c,d 176 ± 1,0c,d 183 ± 1,1d 189 ±1,6 c,d

%FcMàx-LAnIM (%) 93,2 ± 3,3c 93,2 ± 3,3 94,5 ± 0,4 94,2 ± 0,5c,d

Ajust-LAnIM (R2) 0,987 ± 0,001c 0,989 ±0,002 0,979 ± 0,003 0,983 ± 0,003c,d

Nom bre de ca sos ana lit zats (n). Va lors mit jans i EEM. Per veu re la de fi ni ció dels ter mes aneu a la Fi gu ra 3.

Anàli si de les di ferè ncies en tre les mit ja nes. Di ferè ncies sig ni fi ca ti ves (p < 0,05) amb la ca te go ria: a = pro fes -

sio nal; b = se mi pro fes sio nal; c = ama teur; d = ju ve nil.

n TAULA 4.
Va ria bles més re lle vants ob tin gu des en el Test de Probst se gons la ca te go ria ana lit za da (pro fes sio nal, 
se mi pro fes sio nal, ama teur i ju ve nil).

VARIABLES 1 2 3 4 5 6

1. V-LAnIM

2. Fc-LAnIM 0,14*

3. Vmàx-LAnI 0,64*** –0,23***

4. Fc-LAnI n.s. 0,79*** –0,19**

5. V-LAnI 0,38*** –0,50*** 0,70*** n.s.

6. FcMàx-LAnI n.s. 0,83*** n.s. 0,84*** –0,29***

Per veu re la de fi ni ció dels ter mes aneu a la Fi gu ra 3. Ni vells de sig ni fi ca ció es ta dís ti ca de les co rre la cions (p):

n.s. = no sig ni fi ca ti va; * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001

n TAULA 5.
Re la cions ob ser va des en tre les va ria bles re gis tra des en el Test de Probst dels 231 fut bo lis tes.
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en la re pro duc ti bi li tat del test (Jo nes i

Doust, 1995; Tok ma ki dis i Lé ger, 1992).

Ló pez-Cal bet i d’al tres (1995) van in ten -

tar de so lu cio nar aquest pro ble ma uti lit -

zant tres me to do lo gies: a) De ter mi nar el

punt d’in fle xió amb el soft wa re Sport Tes -

ter®; b) Sua vit zar els re gis tres que no se -

guien una evo lu ció ra cio nal i de ter mi nar el 

punt d’in fle xió amb el soft wa re Sport Tes -

ter®; c) Dis sen yar un pro gra ma in te rac tiu

que re pa ra va els errors i per me tia de va -

riar el punt d’in fle xió. Els re sul tats d’a -

quest es tu di van in di car que cap de les

tres me to do lo gies va acon se guir d’aug -

men tar la re pro duc ti bi li tat en el càlcul del

punt d’in fle xió.

Tok ma ki dis i Lé ger, en 1992 de fen sen

que, in de pen dent ment de la uti lit za ció

del mo del ma temà tic, exis tei xen pro ble -

mes per de ter mi nar el punt d’in fle xió de

la fre qüèn cia car día ca, cosa que ha es tat

jus ti fi ca da re cent ment ar gu men tant que

s’o po sa al mo del trifà sic de Skin ner i

Mac Le llan (1980). El ma teix Con co ni

(1982) re co ma na menysprear els pri -

mers es ta dis del test, per què la fre qüèn -

cia car día ca no aug men ta en la ma tei xa

pro por ció que la càrre ga de tre ball, cosa

que sí s’es de vé des del llin dar aerò bic, i

és per això que pot uti lit zar-se el ma teix

mo del ma temà tic que Tok ma ki dis i Lé ger 

(1992) i re but jar els va lors an te riors al

llin dar aerò bic. Per acon se guir aques ta

fi na li tat s’ha dis sen yat un pro to col in for -

ma tit zat que per met d’ob te nir va lors de

lac ticè mia en un test pro gres siu amb es -

ta dis d’1 mi nut de du ra da sen se te nir en

comp te els re gis tres de fre qüèn cia car -

día ca ob tin guts fins al va lor 2 mmol/l

(Hof mann i d’al tres, 1997).

En el pre sent es tu di s’u ti lit za el mo del de

Tok ma ki dis i Lé ger (1992) atès que els va -

lors de fre qüèn cia car día ca en el pri mer

 estadi del test són d’u nes 160 ppm, molt

su pe riors als pre sen tats per Hoff man i d’al -

tres (1997) en 227 sub jec tes ba rons per

a càrre gues ini cials en ci cloerg òme tre de

40 watts. Igual ment, la ve lo ci tat de cur sa

ini cial apor ta da  per al tres au tors és de

8 km/h (Ló pez-Cal bet i d’al tres, 1995), in -

fe rior a la del Test de Probst; i la del Test de 

Con co ni (ve lo ci tat ini cial de 12  km/h) fa

re ferè ncia a una cur sa en lí nia, cosa que

su po sa una mit ja na de fre qüèn cia car día ca 

en tre 120-125 ppm per als 210 at le tes

ana lit zats (Con co ni i d’al tres, 1982). Tots

els es tu dis ci tats co men cen a in ten si tats de 

tre ball cla ra ment in fe riors a la del Test de

Probst, i en ca ra que exis tei xen fac tors com

l’e dat, el grau d’en tre na ment, etc., que in -

fluei xen en l’ex tra po la ció d’a quells re sul -

tats, es pen sa que aques ta afir ma ció té

prou fo na ment. Tan ma teix, en es tu dis pos -

te riors es pot com pro var amb al tres mèto -

des (ven ti la dors o me tabò lics) si real ment

els es ta dis ini cials del Test de Probst su po -

sen una càrre ga més gran o no en el llin dar

 aeròbic.

Re la ció en tre les va ria bles

de ter mi na des en el Test

de Probst

Els re sul tats ob tin guts po sen en evidè ncia

la uti lit za ció d’un mo del ma temà tic en la

de ter mi na ció del LAn a in ter vals, per què,

mal grat les ele va des co rre la cions tro ba -

des en tre els va lors de fre qüèn cia car día ca 

de ter mi na da ma nual ment i ma temà ti ca -

ment, les re la cions en tre les ve lo ci tats són 

for ça in fe riors i pre sen ten di ferè ncies sig -

ni fi ca ti ves. Aquest fet po dria es tar jus ti fi -

cat per la de ci sió de no mo di fi car el LAn

in terv àlic de ter mi nat ma temà ti ca ment, i

ac cep tar sem pre els va lors del mo del, per -

què té una fo na men ta ció teò ri ca co rrec ta,

però sen se con si de rar que no és ca paç

d’a jus tar els va lors de ve lo ci tat i sí els de

fre qüèn cia car día ca.

Les re la cions en tre la fre qüèn cia car día ca

del LAn in terv àlic de ter mi na da ma nual -

ment i ma temà ti ca ment han es tat molt in -

ten ses, i s’han ob tin gut a per cen tat ges

 elevats de la màxi ma (95,1 i 93,7%, res -

pec ti va ment) que coin ci dei xen amb els

d’al tres au tors (Bunc i d’al tres, 1992; Ló -

pez-Cal bet i d’al tres, 1993; Maf fu lli i

 d’altres, 1994). Així, un es tu di rea lit zat en

fut bo lis tes pro fes sio nals es pan yols d’e dats

si mi lars (26 ± 3) mit jan çant un test con ti -

nu, pro gres siu i ma xi mal en ta pís ro da dor,

re flec teix una fre qüèn cia car día ca en el

LAn de 176 ± 7 ppm i fre qüèn cia car día ca 

màxi ma de 190 ± 4 ppm (92,6%) (Cas te -

lla no i d’al tres, 1996). Els re sul tats dels

fut bo lis tes pro fes sio nals del nos tre es tu di

(26,9 anys), ofe rei xen fre qüèn cies car día -

ques màxi mes i en el llin dar for ça si mi lars.

Les co rre la cions en tre les ve lo ci tats llin dar 

i màxi ma del test són ele va des (r = 079 i

p < 0,001), però és dis cu ti ble que el LAn

apa re gui a una ve lo ci tat cons tant del

màxim, per què és lògic pen sar que dues

va ria bles que de fi nei xen la re sistència,

com ho són la ve lo ci tat màxi ma aerò bi ca

(Ga cón, 1990) i el LAn (Ló pez i Le gi do,

1991), es re la cio nin. En aquest sen tit, per 

a Bergh i d’al tres (2000) és nor mal que

qual se vol ac ti vi tat que es pro lon gui du -

rant uns quants mi nuts tin gui al gu na cosa 

a veu re amb la re sistència, i aquest és el

cas de les ve lo ci tats al 
.
VO2màx, i el LAn.

El per cen tat ge de ve lo ci tat a la que apa -

reix el LAn res pec te a la ve lo ci tat màxi ma

és del 84,7 ± 0,2%, molt ele vat si es

com pa ren amb els per cen tat ges de ter mi -

nats per mèto des lac ticè mics, que ob te -

nen el llin dar en tre el 69-79% del 
.
VO2màx 

(La cour i d’al tres, 19886), o ven ti la dors,

que l’han ob tin gut a un 78 % del 
.
VO2màx

(Green, 1992). Tan ma teix, d’al tres au tors 

ob te nen per cen tat ges de ve lo ci tat en el

LAn ven ti la dor amb rangs del 72,3-89,2 %

(Gon zá lez i Ainz, 1998), 66-87 % (Ra mos 

i d’al tres, 1995) i mit ja nes del 80,5%

(Bunc i d’al tres, 1992). Els re sul tats d’a -

quest tre ball mos tren que els per cen tat ges 

de ve lo ci tat a què apa reix el LAn in terv àlic 

te nen un rang més am pli (72,4-96,0%)

que els per cen tat ges de fre qüèn cia car -

díaca a què apa reix el LAn in terv àlic

(88,9-99,5%), per la qual cosa pos si ble -

ment si gui ca paç de di fe ren ciar en tre fut -

bo lis tes amb ma jor i me nor ni vell de con -

di ció fí si ca. En aquest sen tit, el llin dar de -

ter mi nat en fut bo lis tes pro fes sio nals fran -

ce sos ofe reix rangs en tre el 59-80% del.
VO2màx i el 60-84% de la potè ncia màxi -

ma acon se gui da (watts) (Me de lli i d’al -

tres, 1985).

Sen si bi li tat del Test de Probst

da vant de pràcti ca

o ca te go ria com pe ti ti va

La di fi cul tat per com pa rar les va ria bles

ob tin gu des quan es va lo ra de ma ne ra

aerò bi ca un fut bo lis ta és de gu da a l’he -

te ro ge neï tat d’erg òme tres uti lit zats (bi -

ci cle ta, ta pís), als llocs de rea lit za ció del 

test (pis ta d’at le tis me, camp de fut bol,

la bo ra to ri) i als pro to cols apli cats (càrre -
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ga ini cial, in cre ments de càrre ga, du ra -

da de la càrre ga); per això, la ma jo ria

dels au tors es li mi ten a va lo rar i dis cu tir

so bre va lors de 
.
VO2màx i no so bre ve lo -

ci tats màxi ma aerò bi ca i llin dar (Bos -

co, 1991; Cas te lla no i d’al tres, 1996;

Rico-Sanz, 1997; Wei neck, 1997). De

la ma tei xa ma ne ra, no tots els es tu dis

han es tat ca pa ços de di fe ren ciar en tre

fut bo lis tes de ma jor i me nor ni vell, i

men tre uns no tro ben di ferè ncies en el.
VO2màx en com pa rar 15 ju ga dors pro -

fes sio nals de la lli ga an gle sa amb 12 ju -

ga dors ama teurs (Wit hers i d’al tres,

1977), es tu dis més am plis que com pa -

ren 20 es tu diants d’e du ca ció fí si ca, 21

ju ga dors pro fes sio nals de fut bol del ma -

teix club, 17 ju ga dors ama teurs del seu

equip fi lial, 20 ju ga dors d’u na Se lec ció

Na cio nal i 16 ju ga dors d’u na al tra Se -

lec ció Na cio nal de me nor ni vell, sí que

tro ben les di ferè ncies es men ta des (Cha -

tard i d’al tres, 1991); en con cret, un es -

tu di amb equips con so li dats i aca bats

d’as cen dir de la pri me ra di vi sió no rue ga

afir ma que els va lors de 
.
VO2màx són

més grans per als pri mers (67,6 ml/ kg/

min) res pec te dels se gons (59,9 ml/

kg/min) (Wil soff i d’al tres, 1998).

En el pre sent tre ball s’ha po gut di fe ren ciar 

en tre di ver sos ni vells de pràcti ca es por ti va 

en fut bol. La no existència d’a ques tes di -

ferè ncies en tre els ju ga dors pro fes sio nals i 

se mi pro fes sio nals coin ci deix amb els es -

tu dis rea lit zats en 51 se lec cio nats per a

re pre sen tar la Se lec ció Na cio nal Gre ga i

48 ju ga dors de la pri me ra di vi sió d’a quest 

país (Tok ma ki dis i d’al tres, 1992), o amb

la com pa ra ció en tre ju ga dors re ser ves i ti -

tu lars d’un equip pro fes sio nal danès

(Bang sbo, 1994), i pot jus ti fi car-se per -

què el fut bo lis ta de 2a di vi sió B, mal grat

no ser ca ta lo gat com a pro fes sio nal es de -

di ca ex clu si va ment al fut bol, o fins i tot

pot ha ver com pe tit en ca te go ries su pe -

riors (1a i 2a di vi sió).

Con clu sions

El pro to col in terv àlic de Probst pro gra mat

en el soft wa re TVREF-v1.0 per met de rea -

lit zar un test de camp es pe cí fic, que es

mos tra sen si ble al grau de pro fes sio na lit -

za ció i de pràcti ca dels futbolistes.

Les ca rac te rís ti ques de la mos tra es tu dia -

da per me tran d’es ta blir da des de referèn -

cia per a les ca te go ries ju ve nil, ama teur,

se mi pro fes sio nal i pro fes sio nal del futbol

espanyol.

L’anà li si de la fre qüèn cia car día ca du rant

el test ha permès, en més d’un 89% dels

ca sos, iden ti fi car un punt d’in fle xió que

po dria co rres pon dre’s amb el llin dar

anaeròbic.

Les crí ti ques al test de Con co ni són ex ten -

si bles al Test de Probst, però no sem bla

que les ve lo ci tats i fre qüèn cies car día ques 

apa re guin a zo nes d’es forç constants.

Agraï ments

Els au tors agraei xen a la Jun ta de Cas te lla i 

Lleó (Con se lle ria d’Edu ca ció i Cul tu ra) que

hagi fi nan çat el pro jec te d’in ves ti ga ció ti tu -

lat “Dis seny, va li da ció i di fu sió d’un test

per a la va lo ra ció es pe cí fi ca de la re -

sistència aerò bi ca i la ca pa ci tat de re cu pe -

ra ció en es ports col·lec tius: fut bol i

bàsquet”, i a la Uni ver si tat de Lleó que

hagi fi nan çat el pro jec te ti tu lat “Va li da ció i

es tu di de la ca pa ci tat de re cu pe ra ció en un 

test dis con ti nu per ava luar la re sistència

aerò bi ca en es ports col·lec tius (fut bol i

bàsquet) i in di vi duals (ci clis me)”. El soft -

wa re TVREF-v1.0 es pot ad qui rir gra tuï ta -

ment a tra vés de la con se lle ria es men ta da

o po sant-se en con tac te amb l’a dre ça de
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Resum
L’increment de la ve lo ci tat de joc en el

tennis ac tual s’està con ver tint en el fac tor

clau per acon se guir l’èxit es por tiu. Aquest

fet im pli ca, a prio ri, una reo rien ta ció de les

pla ni fi ca cions, i im ple men ta una ma jor

càrre ga d’entrenament adre ça da cap al de -

sen vo lu pa ment de la ma ni fes ta ció ex plo si -

va de la for ça.

D’a cord amb aquest supò sit, es pre sen ta

una for ma de tre ball de la for ça ex plo si va

que in ten ta de res pec tar la se qüèn cia

neu ro mus cu lar del gest tècnic de com pe -

ti ció.

Introducció
La re cer ca con tí nua dels in ves ti ga dors per

de ter mi nar les prin ci pals ca pa ci tats con di cio -

nals de sen vo lu pa des en l’es port del tennis,

ha por tat nom bro sos es tu dio sos a rea lit zar

es tu dis so bre els as pec tes for mals que es

pro duei xen du rant el de sen vo lu pa ment del

joc en aquest es port. Així, au tors com Grop -

pel (1992), Sva to pluk Sto jan (1987), Vila

(1999), Apa ri cio (1998), Schon born (1999)

rea lit zen anà li sis de de ter mi na des va ria bles

del joc, que po den te nir re la ció amb el ti pus

de qua li tat fí si ca a tre ba llar en aquest es port i 

con clouen que en el tennis:

n La du ra da mit ja na d’un punt:

o En te rra ba tu da és de 10¢¢-8¢¢.

o En pis ta dura és de 5¢¢-8¢¢.

n El temps mitjà de pau sa en tre punts és

de 16¢¢-30¢¢.

n El temps mitjà de can vi de cos tat és

d’1´-1¢:28¢¢.

n El temps efec tiu de joc és d’un 20%.

n Des pla ça ment mitjà per punt:

o En te rra ba tu da és de 28 me tres.

o En pis ta dura és de 16 me tres.

n Des pla ça ment mitjà per cop:

o En te rra ba tu da és de 4 me tres.

o En pis ta dura és de 2 me tres.

n Des pla ça ment mitjà per joc:

o En te rra ba tu da és de 168 me tres.

o En pis ta dura és de 96 me tres.

A par tir d’aquestes da des, s’analitzen les

qua li tats fí si ques que po den te nir un pa per

pre do mi nant en el joc. Con vé de des ta car la 

man ca de con sens en aquest àmbit

d’estudi, en ca ra que, com a re sum, po -

dríem dir, se guint Grop pel (1989); Schon -

born (1983,1987, 1999); Vila (1999);

Apa ri cio (1998), que:

n A ni vell mo tor:

o Te nen una im portància es pe cial les

qua li tats coor di na ti ves i l’agilitat.

n A ni vell neu ro mus cu lar:

o Ve lo ci tat de reac ció.

o Ve lo ci tat d’ac ce le ra ció.

o De sen vo lu pa ment de la for ça ex plo si va.

n A ni vell me tabò lic:

o Re sistència anaerò bi ca.

o Ca pa ci tat aerò bi ca.

La coordinació
com a base del rendiment
neuromuscular

Con si de rem que l’en tre na ment de la for ça

en ge ne ral i de la for ça ex plo si va en par ti cu -

lar, són fo na men tals en el joc del tennis.

S’ob ser va que, a ni vell mo tor, es posa

l’èmfa si en la im portància de la coor di na ció 

i l’a gi li tat com a ca pa ci tats o qua li tats coor -

di na ti ves, qua li tats que, al nos tre pa rer, es

tro ben re la cio na des ín ti ma ment amb la for -

ça. És a dir, des de la nos tra pers pec ti va

d’a nà lisi ens sem bla rao na ble dis tan -

ciar-nos del tra di cio nal tòpic de la interfe -

rència en tre el de sen vo lu pa ment de la for ça 

i la tècni ca, atès que la tècni ca es por ti va no

ENTRENAMENT ESPORTIU

apunts 71 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (89-91)

89

Tennis, Entrena ment de la for ça,
Con trol del moviment

n Pa ra ules cla u

Abstract

The increase in speed in present day

tennis is becoming a key factor in

achieving sporting success. This fact

implies basically a reorientation of

planning, with a greater training load

directed towards the development of the

“explosion” of force.

Together with this, we present a form of work 

of explosive force that tries to respect the

neuromuscular sequence of the techniques

of competition.
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és més que l’en ca de na ment o coor di na ció

d’un se guit de seg ments amb mul ti tud de

graus de lli ber tat de mo vi ments, pro vo cats

com a con se qüèn cia de la coor di na ció de

di ver sos im pul sos ner vio sos que coor di nen

una sèrie grups mus cu lars i, en con se qüèn -

cia, la coor di na ció és la base del fun cio na -

ment mus cu lar. Tot i amb això,  vo lem no -

més ex po sar una fra se de Co met ti:

“La coor di na ció és el cor del fun cio na ment

mus cu lar. No és, doncs, via ble opo sar for -

ça i coor di na ció, la coor di na ció no és més

que el fun cio na ment de l’es truc tu ra”. (Co -

met ti, 1998, p. 4).

No hi ha una in ter ferè ncia en tre el de sen vo -

lu pa ment de la for ça i la tècni ca, sinó que

exis tei xen de ter mi na des me to do lo gies de

l’en tre na ment de la for ça que po den in ci dir

de for ma ne ga ti va so bre una de ter mi na da

exe cu ció tècni ca, en ca ra que sem bla ser

que aques ta in ter ferè ncia va més as so cia da 

a la re la ció o si mi li tud que exis teix en tre el

ti pus d’e xer ci ci i la seva ve lo ci tat d’e xe cu -

ció, amb el gest tècnic es pe cí fic de com pe -

ti ció i la ve lo ci tat d’e xe cu ció a què nor mal -

ment es de sen vo lu pa, que no pas amb les

ca rac te rís ti ques pròpies d’u na de ter mi na da 

me to do lo gia d’en tre na ment de la for ça.

És a dir, sem bla que, d’u na ban da, l’en tre na -

ment de for ça rea lit zat a una ve lo ci tat de ter -

mi na da do narà guanys òptims a una ve lo ci tat 

si mi lar (Behm i Sale, 1993) i d’u na al tra, que 

cada es port ha d’es co llir els exer ci cis que, de

ma ne ra efi caç, con tri buei xin mi llor al de sen -

vo lu pa ment de la for ça es pe cí fi ca, evi tant així 

có rrer ris cos de so brecà rre gues i interferèn -

cies tècni ques, com a con se qüèn cia de la

rea lit za ció d’e xer ci cis la in ter ven ció mus cu lar 

dels quals s’a llun yi, de for ma sig ni fi ca ti va, de 

la que es de sen vo lu pa en el gest tècnic es pe -

cí fic de com pe ti ció.

A ni vell me tabò lic, vo lem no més dir que tot

mo vi ment com por ta una des pe sa energ èti -

ca que, a prio ri, és la cau sant de l’a lli be ra -

ment d’e ner gia, per què es pro duei xi l’ac -

tivació mus cu lar i es ge ne ri ten sió en el

mús cul. Per tant, l’es tu di del me ta bo lis me

energ ètic pre do mi nant en una de ter mi na da

ac ti vi tat fí si ca, sem pre serà una va ria ble de

con trol re lle vant per al de sen vo lu pa ment de 

qual se vol en tre na ment adre çat cap a un in -

cre ment de la for ça en l’es por tis ta. És a dir,

sen se ànim d’ob viar la im portància de l’en -

tre na ment de la ca pa ci tat res pi ratò ria i car -

dio vas cu lar, hi ha au tors com Hick son

(1980), Mar ci nik(1991) que han tro bat un

in cre ment del temps de tre ball a una ma tei -

xa potè ncia sen se que es pro duei xi un

 increment del con sum màxim d’o xi gen

( 

.
VO2màx), per la qual cosa pot ser rao na ble

pen sar que l’en tre na ment de re sistència en

el tennis pu gui anar orien tat cap a un in cre -

ment de la potè ncia mit ja na de co pe ja ment,

és a dir, cap a un in cre ment de la potè ncia

mit ja na de co pe ja ment i un aug ment del

temps en què s’es ti guin de sen vo lu pant

aquests ma jors va lors de potè ncia mit jan -

çant di fe rents me to do lo gies d’en tre na ment

de la for ça, sem pre que hi hagi un de sen vo -

lu pa ment adient del sis te ma car dio vas cu lar

com a ca pa ci tat de sus ten ta ció o de man te -

ni ment de la ca pa ci tat de tre ball.

Una ve ga da ex po sa da la nos tra pers pec ti -

va d’anà li si de la for ça en el tennis, de sen -

vo lu pa rem una me to do lo gia d’en tre na -

ment ba sant-nos en els cri te ris ex po sats

an te rior ment, i amb l’ob jec tiu d’in cre men -

tar la ve lo ci tat fi nal del cop a la pi lo ta i de

man te nir en el temps aquest aug ment

de ve lo ci tat, de ma ne ra que acon se guim

d’in cre men tar la potè ncia mit ja na de co pe -

ja ment del ten nis ta i, pa ral·le la ment, per -

me tem de man te nir aques ta potè ncia al

llarg de tot el par tit.

Metodologia d’entrenament
de la força en pista

Un dels pro ble mes fo na men tals amb què es 

tro ba un en tre na dor de tennis a l’ho ra de

rea lit zar un en tre na ment de for ça mb els

seus es por tis tes rau en el plan te ja ment d’e -

xer ci cis que per me tin de trans fe rir els

guanys de for ça de de ter mi nats mús culs al

gest tècnic es pe cí fic de com pe ti ció. És a

dir, no ser veix de res te nir va lors de for ça

màxi ma molt alts en un de ter mi nat exer ci ci

si no en puc apli car una part al meu gest es -

pe cí fic de compe tició.

Per fer-ho, fa ci li ta rem, en pri mer lloc, un

se guit de cri te ris que con si de rem de vi tal

im portància per què els guanys de for ça pu -

guin ser trans fe rits cap al gest es pe cí fic de

com pe ti ció, és a dir, per què s’in cre men ti la

for ça útil, o for ça que l’es por tis ta és ca paç

d’a pli car quan rea lit za els gests tècnics es -

pe cí fics de com pe ti ció (Ba di llo, 2000).

En pri mer lloc, s’ha de di fe ren ciar qui na

mena de ma ni fes ta cions de for ça són ne -

cess àries en l’es port del tennis. Aquest fet 

ens obli ga a ana lit zar la par ti ci pa ció mus -

cu lar de sen vo lu pa da en el tennis; di vi di -

rem el sis te ma mus cu loes quelè tic en

mem bre su pe rior i in fe rior, com a con se -

qüèn cia de la di fe ren cia ció en tre els sis -

temes energ ètics uti lit zats. D’a ques ta

 forma:

n En el mem bre su pe rior és ne cess ària una

mus cu la tu ra pre do mi nant ment ex plo si -

va, que ens per me ti d’augmentar la po -

tència mit ja na del cop.

n En el mem bre in fe rior és ne cess ària una 

mus cu la tu ra pre do mi nant ment re sis -

tent, que ens per me ti de des pla çar-nos

a un rit me de ter mi nat du rant tot el par -

tit, en ca ra que, a ve ga des, aques ta

mus cu la tu ra ha de ser ex plo si va per

per me tre’ns de rea lit zar ac cions a una

ve lo ci tat ele va da.

Per tant, la nos tra in ten ció és de sen vo lu -

par una ses sió pràcti ca d’en tre na ment de

la for ça en pis ta, que ens per me ti de tre ba -

llar la for ça ex plo si va en el mem bre su -

perior i la for ça re sistència en el mem bre

in fe rior, amb un tre ball pliomè tric de com -

pen sa ció en aquest úl tim i de po ten cia ció

en el pri mer.

Els exer ci cis d’aquesta ses sió es ta ran sub -

or di na des a dos cri te ris fo na men tals per a

l’entrenament de la for ça:

n La ve lo ci tat d’execució

n El ti pus d’exercici o la si mi li tud del ti -

ming neu ro mus cu lar amb el gest es pe cí -

fic de com pe ti ció.

Proposta d’intervenció

n Des ti na ta ris: ju ga dors de com pe ti ció de

16-17 anys.

n Orien ta ció de la càrre ga: exer ci cis que

op ti mit zen la for ça ex plo si va com a qua li -

tat fí si ca es pe cí fi ca i la for ça re sistència

com a qua li tat de sos te ni ment.

n Ti pus de Càrre ga (Se gons mo del ATR):

acu mu la ció

n Ubi ca ció: dis tri buï da al llarg de tota la

tem po ra da, tret de pe río des de com pe ti -

ció im por tants.



Metodologia
En l’aspecte me to dolò gic fo na men tem el

nos tre tre ball en el de sen vo lu pa ment de la

For ça Explo si va, tant en el mem bre su pe -

rior com en el mem bre in fe rior, atès que és

la ma ni fes ta ció que con si de rem prio rità ria

en aquest es port.

Tan ma teix, no ob viem la im portància del

tre ball de For ça Re sistència com a tre ball

me tabò lic i car dio vas cu lar com ple men ta ri.

Aquest fet es fo na men ta en la idea de prio -

rit zar, en eta pes an te riors, el de sen vo lu pa -

ment car dio vas cu lar i la ca pa ci tat oxi da ti va

mit jan çant un tre ball fo na men tal ment ae -

ròbic.

Pel que fa al con trol de la in ten si tat de la

càrre ga, po dem con cre tar que la di fi cul tat

d’ad qui si ció de ma te rial tec nolò gic, pel seu

ele vat cost, fa ne ces sa ri ar ti cu lar pro pos tes

de con trol de la in ten si tat al ter na ti ves, que

pu guin ser uti lit za des, en si tua cions de

camp, per l’en tre na dor i/o pre pa ra dor fí sic.

Par tint del fet que el tre ball de For ça

Explo si va es de sen vo lu parà, en la nos tra

pro pos ta, per la via de la ve lo ci tat d’e xe -

cu ció, és a dir, amb càrre gues lleu ge res,

el con trol de la in ten si tat el de sen vo lu pa -

rem per temps/ ve lo ci tat en els exer ci cis

que es de sen vo lu pen amb el pes cor po ral i 

per per cen tat ges de càrre ga/ve lo ci tat en

els exer ci cis en què s’u ti lit zin càrre gues

ad di cio nals.

Un dels as pec tes fo na men tals del nos tre

es tu di ra di ca en un prin ci pi bàsic de l’en -

trenament es por tiu: la in di vi dua lit za ció de

l’en trenament, atès que el pa tró de joc

de cada ten nis ta im pli carà con no ta cions di -

fe rents en els cri te ris que s’ex po sen per ela -

bo rar exer ci cis es pe cí fics de com pe ti ció

orien tats cap a l’in cre ment de la potè ncia

en el tennis:

n Si mi li tud neu ro mus cu lar amb els gests

es pe cí fics de com pe ti ció (an gles d’apli -

cació i ti ming neu ro mus cu lar).

n Si mi li tud en la ve lo ci tat d’execució de l’e -

xercici res pec te al gest es pe cí fic de com -

pe ti ció.

n Si mi li tud dels re que ri ments energ ètics.

n Inte gra ció del tre ball de les ha bi li tats

coor di na ti ves de su port tec ni cotà ctic

(són to tes les ac cions que fa ci li ten

l’optimització de les exe cu cions tècni -

ques es pe cí fi ques del joc).

n Sol·li ci tud del re flex miotà tic mit jan çant

mo vi ments que im pli quin fle xo-ex ten -

sions amb un breu pe río de de tran si ció

en tre to tes dues ac cions.

n Inte gra ció de la pre ci sió en el gest com a

ele ment de con trol de l’execució.

Exemple

d’aplicació pràctica

De sen vo lu pa rem una se qüèn cia d’exerci -

cis, en pro gres sió, orien tats a op ti mit zar la

par ti ci pa ció neu ro mus cu lar del mem bre in -

fe rior en l’impuls mecà nic fi nal de sen vo lu -

pat en el ser vei.

n Cal de rón (fi gu ra 1).

n Split Step (fi gu ra 2).

n Ti ming Step (fi gu ra 3).
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Resum
En aquest tre ball es pre sen ten al guns

mèto des es ta dís tics per quan ti fi car la

con duc ta tàcti ca dels equips de fut bol.

Pri mer, es pro po sa una anà li si de l’e -

fectivitat d’un equip, en te nent aques ta

com les pos si bi li tats d’aconseguir gol en 

fun ció d’altres va ria bles que pu guin ser

in fluents. Tam bé es pro po sa un mèto -

de per me su rar la qua li tat ofen si va i

 defensiva dels equips, el qual ens per -

met de de fi nir un cri te ri per a or de -

nar-les.

Introducció
En l’actualitat, és molt co mu na, per part

de tots els mit jans de co mu ni ca ció, la

pre sen ta ció d’algunes es ta dís ti ques per

ex pli car la con duc ta d’un equip en un de -

ter mi nat par tit. Les es ta dís ti ques es men -

ta des acos tu men a te nir al gu nes va ria -

bles poc in for ma ti ves, com per exem ple

el tant per cent del temps to tal de pos ses -

sió de pi lo ta d’un equip. És obvi que no

se ria as sen yat anar gai re més enllà, per -

què se ria in com pren si ble per a una gran

ma jo ria de l’audiència. No és menys cert, 

però, que l’aplicació de les tècni ques es -

ta dís ti ques, és a dir, l’anàlisi de da des en 

el fut bol és molt in te res sant i re la ti va -

ment mo der na.

Reep and Ben ja min (1968) plan te gen un

mo del es ta dís tic per ex pli car el nom bre de 

pas sa des en un par tit. Però no és fins a fi -

nal dels anys vui tan ta quan es tor na a re -

pren dre l’anàlisi de da des en el fut bol amb 

els tre balls d’Ali (1988) i Franks (1988),

en ca ra que des de 1970 el pro fes sor Dr.

Ian Franks es va de di car a l’anàlisi quan ti -

ta ti va en el fut bol, en con cret, en pro ces -

sos i tècni ques d’entrenaments en l’equip

olím pic ca na denc, des del 1980 fins al

1983. A par tir d’aquests anys apa rei xen

en la li te ra tu ra es ta dís ti ca nom bro sos es -

tu dis so bre les di fe rents apli ca cions

d’anàlisi de da des en fut bol. En aquest

tre ball pre sen tem al gu nes de les apli ca -

cions més in te res sants en tàcti ca.

Un dels as pec tes del fut bol que més pas -

sió ai xe ca en tre els afi cio nats i es pe cia -

lis tes és la dis cus sió so bre els sis te mes

de jocs uti lit zats pels en tre na dors i les

di ver ses tàcti ques de sen vo lu pa des al

llarg d’un par tit. Tam bé es pres ten molt

a la dis cus sió les ali nea cions pre sen ta -

des en un par tit, el quan i qui ha de ser

sub sti tuït. En de fi ni ti va, qual se vol pro -

cés en la pre sa de de ci sió d’un en tre na -

dor de fut bol és fàcil ment dis cu ti ble per

qual se vol per so na que pre sen ciï un par -

tit, en ca ra que ig no ri els fo na ments

bàsics de la tàcti ca en el fut bol. Però la

pre sa de de ci sió es men ta da, es basa en

al gu na con clu sió lògi ca i cohe rent? O so -

la ment es basa en un pro cés in tuï tiu i fo -

na men tat en l’experiència de l’en -

trenador o del ma teix/a afi cio nat/da que

pre sen cia el par tit? És evi dent que el

nos tre es port es fa cada any més cien tí -

fic. Des dels pre pa ra dors fí sics, pas sant

per un equip mèdic fins a arri bar a un

grup de psicò legs. Què en te nem per una

anà li si de da des que pu gui ser de gran

ajut a l’entrenador a l’hora de la pre sa de 

de ci sions? És evi dent que no n’hi ha

prou a pre sen tar el tant per cent de pos -

ses sió de pi lo ta, per què aques ta dada no 

és in for ma ti va so bre les tàcti ques o

 estratègies que fan ser vir els equips.

Tam poc no és una dada in te res sant el

nom bre de xuts a por ta si no va acom -

pan ya da per una al tra in for ma ció, com

ara el nom bre de pas sa des rea lit za des

fins arri bar al xut es men tat o des d’on i

com es va co men çar la ju ga da, si mit jan -

çant una re cu pe ra ció de la pi lo ta a
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Abstract

In this work we present some statistical

methods to quantify the tactical behaviour of

football teams. First we propose an analysis

of the effectivity of a team, taking into
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influence it. We also propose a method to

measure the offensive and defensive quality

of the teams, which permits us to define a
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l’equip con tra ri o mit jan çant una re cu -

pe ra ció per ju ga da d’estratègia. Les tar -

ge tes gro gues o ver me lles tam poc no

són una dada re lle vant del joc uti lit zat

per un equip, en ca ra que sí que és cert

que el nom bre de tar ge tes tre tes a un

equip pot in fluir-hi ne ga ti va ment en el

re sul tat fi nal del par tit. Un tre ball in te -

res sant en aquest sen tit va ser el de sen -

vo lu pat per Ali (1988). En de fi ni ti va,

qui nes se rien les va ria bles que s’han

d’observar du rant un par tit per treu re la

ma jor in for ma ció pos si ble de l’es -

til de joc d’un equip. En pri mer lloc, hem 

de plan te jar-nos una va ria ble ob jec tiu,

és a dir, una va ria ble els va lors de la

qual ens in di quin si un equip és més o

menys efi caç. Per fer-ho, si ana lit zem el

joc del fut bol, po dem con clou re que

l’objectiu fi nal i més im por tant en

aquest es port és mar car gol i, per tant,

qual se vol con junt d’estratègies o tàcti -

ques que de sen vo lu pi un equip van des -

ti na des a aques ta fi na li tat, o bé a im pe -

dir que et mar quin un gol. A par tir

d’aquesta pre mis sa po dem es ta blir que

el nos tre prin ci pal ob jec tiu serà quan ti fi -

car l’efectivitat de les tàcti ques d’un

equip a efec tes d’aconseguir gol. El pro -

ble ma se güent a re sol dre se ria com po -

dem quan ti fi car aques ta efecti vitat.

La for ma més sen zi lla se ria mit jan çant

per cen tat ges, és a dir, quin tant per cent

de xuts a por ta rea lit zats per un equip aca -

ben en gol. Però, de fet, el pro ble ma és

més com pli cat, per què hem de sot me tre a 

una anà li si si exis tei xen d’altres ti pus de

va ria bles que in fluei xen sig ni fi ca ti va ment

en la nos tra va ria ble ob jec tiu o de pen -

dent. De mo ment cal dir que la nos tra va -

ria ble ob jec tiu serà di cotò mi ca, és a dir,

que no més pren dos va lors. Quan un

equip pos seeix la pi lo ta no més es po den

pro duir dos es de ve ni ments, que acon se -

guei xin el gol o que no. L’efectivitat la

quan ti fi ca rem fent ser vir la pro ba bi li tat

d’aquests dos es de ve ni ments. Re cor dem

que una pro ba bi li tat es pot in ter pre tar

com un va lor en tre zero i un que mul ti pli -

cat per cent ens dóna un tant per cent, i

que en de fi ni ti va ens dóna el grau de pos -

si bi li tat d’ocurrència d’un es de ve ni ment

del qual te nim in cer te sa a cau sa del seu

carà cter alea to ri. Tan bon punt te nim cla -

ra ment iden ti fi ca da la nos tra va ria ble ob -

jec tiu ne ces si tem de ter mi nar qui nes se ran

les va ria bles ex pli ca ti ves, és a dir, ne ces si -

tem de fi nir un con junt de va ria bles que a

prio ri pen sem que po den in fluir en la pro -

ba bi li tat d’aconseguir gol i mo di fi car-la.

Po llard (1997) de mos tra que un con junt

pos si ble de va ria bles ex pli ca ti ves i per tant 

in fluents en el càlcul d’aquesta pro ba bi li -

tat són:

n La distància des del punt on es tro ba la

pi lo ta al cen tre de la por te ria, just abans

de fer-se el xut a por ta.

n La zona del camp on s’origina la re cu -

pe ra ció de la pi lo ta, (Po llard (1997)

di vi deix el te rreny de joc en sis zo nes

de la ma tei xa àrea tot al llarg del

camp).

n Distància de l’oponent més pro per al

pos seï dor de la pi lo ta.

n L’angle que for ma amb la lí nia de meta

la rec ta que uneix la pi lo ta amb el pal

més pro per abans d’ésser llan ça da.

n El nom bre de tocs que dóna a la pi lo ta el

llan ça dor abans de xu tar a la por te ria.

D’una anà li si rea lit za da so bre 489 pos -

ses sions de pi lo ta tan sols en 47 d’a -

questes es va acon se guir el gol, és a dir,

un per cen tat ge del 10% i es va com pro -

var que aques ta efec ti vi tat de pe nia de la

zona des d’on es llan ça va el xut a por ta.

Per això cal dis tin gir la pro ba bi li tat d’a -

con seguir gol, se gons la zona on es tro bi

la pi lo ta quan és re cu pe ra da per un equip 

que co men ça a rea lit zar les se ves tàcti -

ques ofen si ves.

Tan bon punt es pos seeix una mos tra amb 

tot aquest con junt d’informació, es rea lit -

za una anà li si de re gres sió lo gís ti ca, dis -

po ni ble en el pa quet in form àtic es ta dís tic

SPSS per a Win dows. Amb el con junt de

les pro ba bi li tats d’aconseguir gol d’un

equip, se gons la zona on es re cu pe ri la pi -

lo ta, un en tre na dor podrà uti lit zar de ter -

mi na des tàcti ques i es tratè gies de fen si ves 

per con tra res tar les pro ba bi li tats es men -

ta des. Tam bé pot ser vir per com pro var

qui na ban da és més for ta o més fe ble d’un 

equip en fun ció de l’efectivitat de la zona

en qües tió. Fins i tot pot suc ceir que les

va ria bles ex pli ca ti ves ex po sa des abans si -

guin sig ni fi ca ti ves i im por tants per a un

equip i per a un al tre no ho si guin, o tam -

bé que un equip tin gui va ria bles ex pli ca -

ti ves di fe rents de les d’un al tre equip a

cau sa de les di ferè ncies exis tents en tre

les tàcti ques i es tratè gies uti lit za des pels 

en tre na dors. Tot això serà trac tat a

la sec ció “Com me su rar l’efectivitat de la 

tàcti ca”.

A la sec ció “Parà me tres ofen sius i de fen -

sius” es pre sen ta un mo del es ta dís tic per

quan ti fi car la qua li tat ofen si va i de fen si va 

dels equips. En fun ció d’aquests parà me -

tres es pro po sa un cri te ri per or de nar els

equips al fi nal de lli ga.

Fi nal ment, a la sec ció “Altres apli ca cions

es ta dís ti ques” s’expliquen breu ment d’al -

tres apli ca cions in te res sants de l’esta -

dística.

Com mesurar l’efectivitat
de la tàctica

No hi ha dub te que el fut bol és l’es port

més fa mós del món. El fut bol pro fes sio -

nal ha es de vin gut en un gran ne go ci on es 

mouen grans quan ti tats de di ners i, tan -

ma teix, re sul ta di fí cil de creu re i sor pre -

nent que en ca ra no s’ha gin tin gut gai re

en comp te els es tu dis cien tí fics exis tents

so bre l’e fec ti vi tat de les es tratè gies i l’es -

til de joc, des d’un punt de vis ta ma temà -

tic i d’anà li si de da des pro vi nents del

 mateix joc. Han es tat molts els in tents

d’ob te nir con clu sions fia bles de les da des 

pro ce dents d’un par tit de fut bol, però la

ma jo ria es ba sa ven en la vi sió di rec ta del

par tit (la ma jo ria de la pre sa de de ci sions

rea lit za des per un en tre na dor du rant un

par tit són d’a quest ti pus). Les con clu -

sions es men ta des s’han pre sen tat en

mul ti tud de con gres sos i con ferè ncies, tot 

in ten tant d’a por tar so lu cions als en tre na -

dors dels equips de fut bol. Ali (1988)

pro po sa la so lu ció més ri go ro sa des del

punt de vis ta ma temà tic i que con ti nua

amb el tre ball de Po llard i Reep (1997).

Anàli si de la pos ses sió

de pi lo ta

La uni tat bàsi ca que uti lit za rem per rea -

lit zar l’anàlisi d’un equip és la pos ses sió

de pi lo ta. Una pos ses sió co men ça quan

un ju ga dor re cu pe ra la pi lo ta, in de pen -

apunts 71 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (92-99)

entrenament esportiu

93



dent ment de la for ma, i l’hi pas sa a un al -

tre ju ga dor del ma teix equip. El ju ga dor ha 

de te nir prou  con trol so bre la pi lo ta per -

què li per me ti d’enviar-la en qual se vol di -

rec ció. La pos ses sió de l’ equip con ti nuarà 

amb un se guit de pas sa des en tre ju ga dors 

del ma teix equip i fi na lit zarà quan es pro -

duei xi un dels es de ve ni ments se güents:

n La pi lo ta està fora de joc.

n Un ju ga dor de l’equip con tra ri toca la

pi lo ta (per una en tra da, in ter cep ció o

una pa ra da). S’exclou el cas que la di -

rec ció de la pi lo ta si gui can via da pel toc 

mo men ta ni d’un ju ga dor con tra ri.

n Si s’in com pleix al gu na de les re gles

del joc.

Cada pos ses sió d’un equip està for ma da

per di ver sos com po nents. Per exem ple,

pot ser-ne la cau sa una pas sa da llar ga en -

da vant des de mig camp. Per me su rar

l’efectivitat d’aquestes ju ga des cal quan ti -

fi car-les. En cada pos ses sió de pi lo ta po -

den do nar-se di fe rents cir cumstàncies,

ve gem-ne al gu nes.

Els gols

L’objectiu pri mor dial del fut bol i, per tant,

de la pos ses sió de la pi lo ta és acon se guir

gol. Po llard i Reep (1997) van com pro var

que de 6.000 pos ses sions d’equip so la -

ment 47 van aca bar en gol. Per tant, si els 

gols es co di fi quen com una va ria ble binà -

ria, prop del 99% de les pos ses sions de

pi lo ta no aca ben en gol.

Els xuts a por ta

Nor mal ment, un gol és pre ce dit per un xut 

a por ta, en te nent com a xut a por ta un in -

tent di rec te de mar car un gol per un ju ga -

dor que co pe ja el baló cap a la por te ria del 

con tra ri. De la ma tei xa for ma, no més el

8 % de les pos ses sions de pi lo ta aca ben

en xut a por ta, per tant, tam poc no se ria

una va ria ble apta per quan ti fi car-ne

l’efectiv itat. Tam bé pas sa que la pro ba bi -

li tat d’aconseguir gol va ria con si de ra ble -

ment de pe nent del punt des d’on es faci el 

xut a por ta. Per exem ple, si el xut a por ta

es rea lit za des de dins de l’àrea de pe nal

és 15 ve ga des més pro ba ble que s’obtin -

gui gol que no pas si el xut es fa des de

fora. Així doncs, sem bla lògic pon de rar

cada xut a por ta se gons la pro ba bi li tat

d’a conseguir gol des de la po si ció es men -

ta da.

Xuts a por ta pon de rats

En aquest cas co di fi ca rem els xuts a por -

ta mit jan çant dos va lors: 0 en el cas que

la pos ses sió de pi lo ta no pro duei xi un

xut a por ta i valdrà p si la pos ses sió de

pi lo ta aca ba en xut a por ta. Evi dent -

ment, p se ria un va lor apro xi mat de la

pro ba bi li tat d’a con se guir gol. Una es ti -

ma ció per al va lor de p es pot ob te nir

mit jan çant una anà li si de re gres sió lo -

gís ti ca ba sa da en les pos ses sions d’e -

quip que aca ben en xuts a por ta. Fins i

tot amb aques ta co di fi ca ció, tin dríem

que, de les pos ses sions de pi lo ta, en el

92% dels ca sos tin dríem un va lor de 0.

Per tant, sem bla lògic co di fi car les pos -

ses sions de pi lo ta que no aca ben en xuts 

a por ta. Per exem ple, po dem dis tin gir

en tre les pos ses sions de pi lo ta que són

re la ti va ment reei xi des (les que aca ben

en un cór ner) i les que són menys reei xi -

des (com pot ser la pèrdua de la pos ses -

sió sen se ha ver so bre pas sat la lí nia de

mig camp).

L’efectivitat

de la pos ses sió de pi lo ta

Per quan ti fi car la va ria ble efec ti vi tat, pri -

mer es clas si fi ca la pos ses sió de cada

equip en dues va ria bles, la zona on

s’origina i el ti pus de pos ses sió. El te rreny

de joc es di vi deix en sis zo nes de la ma tei -

xa am pla da. Una anà li si prèvia dels xuts a 

por ta sug ge reix que la pro ba bi li tat de mar -

car gol depèn de si la pos ses sió de pi lo ta

s’ha ori gi nat com a ju ga da d’es tratègia

(per exem ple, un lliu re di rec te) o de joc di -

rec te; aques ta in for ma ció binà ria es re pre -

sen ta com a “ti pus de pos ses sió”. Per a

una pos ses sió de ti pus j que co men ça a la

zona i, la pro ba bi li tat de mar car un gol pij

es pot apro xi mar per

pij = S pijk/nij.

On i = 1, ..., 6 se gons la zona (ve geu fi -

gu ra 1), j = 1 (si és joc di rec te) o j = 2

(ju ga da d’es tratè gia), pijk de no ta la k-èsi -

ma pos ses sió de pi lo ta de ti pus j ori gi na da 

a la zona i i és igual a la pro ba bi li tat apro -

xi ma da de mar car gol p de què la pos ses -

sió de pi lo ta si fi na lit za en un xut o 0 en

cas con tra ri. nij és el nom bre to tal de pos -

ses sions de pi lo ta que s’o ri gi nen a la zona

i de ti pus j.

Per tant, p51 = 0,014 sig ni fi ca ria que de

1.000 pos ses sions de pi lo ta que s’origi -

nen a la zona 5 en joc di rec te l’equip es pe -

ra ria d’obtenir 14 gols.

Si es te nen cal cu lats els va lors per a cada

pij se ria pos si ble as sig nar ca das cun

d’aquests a cada pos ses sió de pi lo ta ob -

ser va da, se gons el ti pus de pos ses sió i de

la zona on s’origini la pos ses sió de pi lo ta

se güent. Per exem ple, si al fi nal d’una

pos ses sió de pi lo ta, im me dia ta ment, la

con ti nua te nint el ma teix equip, que re cu -

pe ra la pi lo ta en joc di rec te en la seva

zona 4, ales ho res el va lor de l’esde -

veniment per a la pri me ra pos ses sió de pi -

lo ta hau ria de ser p42. Tan ma teix, si la

pos ses sió no es re cu pe ra, és a dir, si la pi -

lo ta pas sa a l’equip con tra ri en joc di rec te, 

ales ho res el va lor de l’esdeveniment per a

la pri me ra pos ses sió hau ria de ser –p31,

atès que la pos ses sió se güent se ria amb

l’equip con tra ri a la seva pròpia zona 3. El

sig ne ne ga tiu in di ca, doncs, que la pos -

ses sió ini cial de la pi lo ta fi na lit za amb la

pos ses sió dels con tra ris, el va lor pij se ria

la pro ba bi li tat es pe ra da que l’equip con -

tra ri mar qui des de la si tua ció en què van

re cu pe rar la pi lo ta.

En aquest mo ment, per a cada pos ses sió 

de pi lo ta es po dria as sig nar el va lor p o

qual se vol dels an te rior ment cal cu lats,

als quals ens re fe ri rem com a l’‘e fec ti vi -

tat pre li mi nar’. Fent ser vir aquests nous

va lors, el va lor mitjà de l’es de ve ni ment

per a les pos ses sions de pi lo ta ori gi na -

des en cada zona i se gons el ti pus, es

po drien cal cu lar fent ser vir les efec ti vi -

tats pre li mi nars en lloc dels xuts a por ta

pon de rats. Els nous va lors mit jans s’a -

no me na ran efec ti vi tats yij i se ran la nova 

es ti ma ció del va lor co rres po nent a una

pos ses sió de pi lo ta de ti pus j ori gi na da a 

la zona i.

Cada nova pos ses sió de pi lo ta es podrà

cal cu lar se gons un va lor de ter mi nat com

abans, mit jan çant ‘on’ i ‘com’ co men ça la

se güent pos ses sió de l’equip. Aquest va lor 

serà l’efectivitat, de fi nit an te rior ment, i
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sub sti tuirà l’efectivitat pre li mi nar. Aquest

pro cés ite ra tiu es con ti nua en cada es tat i

la nova efec ti vi tat mit ja na es cal cu la pre -

nent com a base les efec ti vi tats des de la

ite ra ció an te rior. Quan cap dels va lors yij

va ria més de 0,001 en una ite ra ció, ales -

ho res el pro cés aca ba i l’efectivitat ro man

cons tant.

L’e fec ti vi tat serà el nos tre va lor fi nal. Espe -

ci fi ca rem els dos usos dis tints que pos seeix

aques ta va ria ble. En pri mer lloc, l’e fec ti vi tat 

es pot uti lit zar per quan ti fi car l’es de ve ni -

ment es pe rat d’u na pos ses sió de pi lo ta de

ti pus j ori gi na da a la zona i. I en se gon lloc,

es pot usar per me su rar l’es de ve ni ment ac -

tual de la pos ses sió de pi lo ta, se gons l’e -

quip, la zona i el ti pus de pos ses sió se güent.

Per exem ple, si l’efectivitat y51 = 0,025,

ales ho res per cada 1.000 pos ses sions de

pi lo ta que ori gi nes en joc di rec te a la zona

5 s’espera d’aconseguir 25 gols més que

els con ce dits. Alter na ti va ment, una pos -

ses sió de pi lo ta que fi na lit za i és se gui da

per una re cu pe ra ció de pi lo ta en joc di rec -

te a la zona 5 hom li as sig na ria un pes de

y51 = 0,025.

En ter mes de pro ba bi li tat, l’efectivitat de

la pos ses sió de pi lo ta se ria la pro ba bi li tat

es ti ma da de mar car gol menys la pro ba bi -

li tat es ti ma da que ens mar quin un gol, ba -

sa da en l’esdeveniment de la pos ses sió.

Enca ra que l’efectivitat és menys fàcil

d’interpretar que un gol o un xut, té

l’avantatge de quan ti fi car i dis tin gir en tre

la gran va rie tat de pos ses sions frus tra des. 

De fet, el de sen vo lu pa ment de l’efectivitat 

té una con ne xió di rec ta amb mar car gol.

L’efectivitat es basa en l’estimació de la

pro ba bi li tat de mar car gol, la qual es basa 

en el fet de mar car un gol, mit jan çant una

anà li si de re gres sió lo gís ti ca.

La tau la 1 pro por cio na l’e fec ti vi tat en gols 

mar cats per cada 1.000 pos ses sions, se -

gons la zona on s’o ri gi ni i el ti pus de joc

ba sats en 5.844 pos ses sions de pi lo ta del 

Mun dial de Fut bol ce le brat a Mèxic el

1986.

Per a qual se vol zona, les pos ses sions ori -

gi na des en joc di rec te te nen més efec ti vi -

tat que no pas les ju ga des en es tratè gies.

Això és pre su mi ble ment un re flex del

temps ex tra que una ju ga da d’estratègia

pro por cio na a l’equip con tra ri per a si -

tuar-se en po si cions de fen si ves.

L’alta efec ti vi tat de la re cu pe ra ció de la pi -

lo ta a la zona 6 (1 gol per cada 13 pos ses -

sions) in di ca la im portància que els

equips hau rien de do nar a la re cer ca de la

pos ses sió en aques ta zona, mit jan çant

la pres sió en l’àrea de pe nal es men ta da.

Aques ta és una de les es tratè gies fo na -

men tals d’un es til de joc di rec te i agres siu.

Pot ser si gui sor pre nent que l’efectivitat, la 

va ria ble de l’esdeveniment de la pos ses sió 

de pi lo ta d’un equip, hagi de ser tan de -

pen dent del ti pus de pos ses sió i de la zona 

d’origen, els quals són com po nents ini -

cials de la pos ses sió.

És molt pos si ble que per a una pos ses sió 

s’ob tin gui que l’e fec te d’a quests com po -

nents ini cials si gui poc im por tant. La

ma jo ria de les pos ses sions són de molt

cur ta du ra da. De 23.000 pos ses sions

ana lit za des el 1958 a la pri me ra di vi sió
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1 2 3 4 5 6

Sentido del ataque

n FIGU RA 1.
Di vi sió del te rreny de joc en sis par cel·les.

ZONA

D’ORIGEN

NOM BRE

POS SES SIONS

JOC OBERT

NOM BRE

POS SES SIONS

EN ES TRATÈ GIES

EFEC TI VI TAT

EN JOC

OBERT

EFEC TI VI TAT

EN ES TRATÈ GIES

1 865 651  5,9 2,2

2 822 244  8,5 0,5

3 837 321  6,2 2,2

4 473 450 10,9 8,5

5 318 336 24,8 12,6

6 111 416 78,3 18,0

n TAULA 1.
Pos ses sions i efec ti vi tat de pos ses sions.

Sen tit de l’a tac



an gle sa tan sols en el 5% es van rea lit -

zar més de 4 pas sa des com ple tes. En el

mun dial de 1986 fins i tot es va arri bar a 

un 15%, car aquest es va ca rac te rit zar

per la con ser va ció de pi lo ta per part dels 

equips.

L’efectivitat dels xuts a por ta

La va ria ble ‘xuts pon de rats’ re que reix

va lors per a la pro ba bi li tat de mar car un

gol se gons les cir cumstàncies. Per es ti -

mar aques tes pro ba bi li tats es va rea lit -

zar una anà li si a par tir de 489 pos ses -

sions de pi lo ta que van aca bar en xut a

por ta. Es va acon se guir gol en tan sols

47 oca sions, cosa que dóna un per cen -

tat ge d’en cert del 9,6%, el qual és con -

sis tent amb una raó d’1 so bre 10 ja es -

ta blert per di ver sos au tors an te rior ment, 

on es re la cio na va la pro ba bi li tat d’a con -

se guir gol d’a cord amb la lo ca lit za ció del 

xut a por ta.

La fi gu ra 2 dis po sa una zona mar ca da

din tre de l’àrea de pe nal on són mar cats la 

ma jo ria dels gols. Aques ta zona està com -

pre sa en tre dues lí nies ima ginà ries que

for men un an gle de 45º amb la lí nia de

meta i te nen com a ori gen cada pal i una

lon gi tud de 16,38 me tres. La zona que da

tan ca da unint els punts fi nals d’aquestes

lí nies al lí mit de l’àrea de meta. La pro ba -

bi li tat de mar car d’un xut en aques ta zona

és de 0,189 (n = 206), com pa ra da amb

0,14 des fora (n = 278). Se n’exclouen

els pe nals.

És evi dent que la lo ca lit za ció del xut té

mol ta in fluèn cia en la pro ba bi li tat d’acon -

seguir gol. Es va ob ser var que exis tien

d’altres va ria bles que po drien in fluir en la

pro ba bi li tat d’aconseguir gol. Així, es

plan te ja el mo del se güent: la va ria ble de -

pen dent pren dos va lors, 1 si s’aconse -

gueix gol i 0 si no s’aconsegueix. Les va -

ria bles ex pli ca ti ves són:

n X1: se ria la distància en tre el punt mitjà

de la por te ria si tuat so bre la lí nia de gol

i el punt del xut a por ta;

n X2: se ria l’an gle en ra diants que for men

la rec ta que uneix el punt des d’on es

rea lit za el xut i el pal més pro per a la pi -

lo ta i la lí nia de gol;

n X3: val 0 si el ju ga dor rea lit za el xut

quan no més ha to cat una ve ga da la

 pilota i val 1 si l’ha to cat més d’u na

ve ga da abans de rea lit zar el xut a

 porta;

n X4: val 0 si rea lit za el xut a una

distància in fe rior a una iar da del de fen -

sor més pròxim i zero en cas con tra ri;

n X5: val 0 si la pos ses sió de pi lo ta s’ha

ori gi nat en joc di rec te i valdrà 1 si és

mit jan çant una ju ga da d’es tratè gia.

Amb aquest mo del és apro piat uti lit zar un

mo del de re gres sió lo gís tic. Es va rea lit zar

se pa ra da ment per a re ma ta des de cap i

xuts a por ta amb el peu.

Xuts a por ta amb el peu

Ana lit zant 410 xuts a por ta s’obté que la

va ria ble x3 no és sig ni fi ca ti va, des prés el

mo del fi nal que da com:

Y = 1,245-0,219x1-1,578 x2 +

0,947 x4 – 1,069 x5.

Per la qual cosa la pro ba bi li tat de mar car

es pot es ti mar mit jan çant la fór mu la:

P (Y = 1) = ey / (1+ ey).

Per tant, per a cada pos ses sió de pi lo ta

d’un equip amb va lors par ti cu lars per a

les va ria bles x’s es pot es ti mar la pro ba -

bi li tat d’a con se guir gol. Per exem ple,

su po sem un xut des de 14,56 me tres,

fron tal a por te ria amb un opo nent a

menys d’u na iar da i la pos ses sió del qual 

es va ori gi nar en joc di rec te, ales ho res el 

va lor de i = -3.328 i l’es ti ma ció de la

pro ba bi li tat se ria p= 0,35.

Aquest mo del tam bé per met d’al tres in -

ter pre ta cions. Per exem ple, ob ser vant el 

coe fi cient de la pri me ra va ria ble, exp

(0,219) = 1,24, in di ca que per cada

iar da que ens acos tem a por ta la pro ba -

bi li tat de mar car gol aug men ta en un

24%. De for ma si mi lar, exp (0,947) =

2,58, sig ni fi ca que un ju ga dor que té el

seu opo nent a més d’u na iar da aug -

mentarà més del do ble la pro ba bi li tat de 

fer gol.

Anàli sis si mi lars es po den rea lit zar per a

les re ma ta des i els llan ça ments des del

punt de la pena màxi ma.

Aplicació en tàctica

L’e fec ti vi tat tam bé es pot uti lit zar per

quan ti fi car l’ac tual es de ve ni ment de pos -

ses sió de pi lo ta d’un equip, com s’ha

des crit a la sec ció “Anàli si de la pos ses -

sió de la pi lo ta”. Per tant, per as sig nar

l’e fec ti vi tat d’u na es tratè gia par ti cu lar,

es pot cal cu lar la mit ja na de les efec ti vi -

tats de to tes les pos ses sions ba sa des en

les es tratè gies es men ta des. Així es po den 

com pa rar di fe rents es tratè gies. Com a

exem ple sim ple, su po sem un equip que

està en la zona 6. Hi ha dues es tratè gies

bàsi ques: xu tar a por ta o rea lit zar una

pas sa da en curt. Uti lit zant les da des del

mun dial de 1986, els xuts a por ta van te -

nir una efec ti vi tat de 21,7 i les pas sa des

en curt 3,5. Fent ser vir un test no pa -

ramè tric (ja que la dis tri bu ció dels va lors

d’e fec ti vi tat no se gueix una nor mal)

aques tes di ferè ncies co rres po nents a

la zona 6 eren cla ra ment sig ni fi ca ti ves

(p < 0,01).

Paràmetres ofensius
i defensius

Ca rac te rís ti ques del mo del

Una de les me su res ac cep ta da per la

RFEF i la LFP per clas si fi car els equips

em pa tats a punts és la di ferè ncia en tre els 

gols acon se guits i els en cai xats, tot afa vo -

rint, en cas d’i gual tat, el qui més gols hagi 

acon se guit. La jus ti fi ca ció d’a quest cri te ri

de pre sa de de ci sió és el fet de pre miar el
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n FIGU RA 2.
Zona de l’àrea amb més pro ba bi li tat de gol.



joc ofen siu a efec tes de mi llo rar la qua li tat 

de l’es pec ta cle. Però, real ment, aquest

cri te ri està fo na men tat en una cer ta lògi -

ca? Des del punt de vis ta ma temà tic es

pot rea lit zar una or de na ció d’e le ments si

ens ba sem en un nom bre real per a la

com pa ra ció. Per exem ple, els com po -

nents d’un equip de fut bol po den ser or de -

nats per la seva al ça da, des del més baix

fins al més alt. La di fi cul tat ra di ca quan

vo lem or de nar ele ments d’un con junt

com pa rant al ma teix temps dues o més

ca rac te rís ti ques. L’or de na ció ac tual, es ta -

bler ta pel re gla ment ofi cial del fut bol, s’a -

no me na Le xi cogr àfi ca, és a dir, pri mer

 ordenem per la ca rac te rís ti ca que con si -

de rem  més im por tant, (en el nos tre cas,

el nom bre de punts acon se guits) i en cas

d’em pats s’or de nen els equips se gons la

di ferè ncia de gols a fa vor, i si no va ment hi

ha em pat el que més gols hagi acon se guit. 

No se ria es trany tro bar equips que no pu -

guem or de nar, és a dir, que no pu guem

de ci dir quin és mi llor, per què em pa ten en

tots aquests cri te ris. Aquest cri te ri pot

pre sen tar fins i tot al guns dub tes so bre la

qua li tat dels equips pel que fa a les se ves

re ferè ncies ofen si ves i de fen si ves. No obli -

dem que el fut bol es basa en dos blocs

tàctics, prin ci pis ofen sius i prin ci pis de -

fen sius, i que rea lit zar-los a la per fec ció

re dun da en la mi llo ra de la qua li tat de

l’es pec ta cle. Per tant, se ria in te res sant

crear un al tre cri te ri d’or de na ció on els

em pats si guin “gai re bé im pos si bles” i

que, a més a més, si gui un cri te ri que tin -

gui en comp te i va lo ri en jus ta me su ra,

tant el joc ofen siu com el joc de fen siu.

El mo del ma temà tic

El cri te ri que es pro po sa a con ti nua ció està

ba sat en el tre ball de Di xon i Co les, 1997.

La hipò te si de par ti da és que el nom bre de

gols mar cats per un equip com a lo cal i

com a vi si tant se gueix lleis de pro ba bi li tat

de Pois son, les mit ja nes de les quals es de -

ter mi nen per qua li tats ofen si ves i de fen si -

ves. La tau la 2 pre sen ta una apro xi ma ció

de la pro ba bi li tat del nom bre de gols acon -

se guits a casa pels equips de la Pre mier

Lea gue en la tem po ra da 1994-1995.

Rea lit zant un con trast no pa ramè tric de

bon dat d’ajust no po dem re but jar la hipò -

te si que els per cen tat ges es men tats són

apro xi mats als co rres po nents d’una llei de 

Pois son. Els tants per cent es pe rats de la

llei de Pois son són cal cu lats uti lit zant una

apro xi ma ció a la mit ja na amb les da des

que te nim, en el nos tre cas la mit ja na val:

x = 1,41 gol/par tit.

De la ma tei xa for ma po dem fer amb els

gols dels equips vi si tants, re pre sen tats a

la tau la 3.

En aquest se gon cas, el nom bre mitjà de

gols per par tit acon se guits pels equips vi -

si tants és de:

y = 1,075.

A la tau la 4 es pre sen ten els per cen tat -

ges dels di fe rents re sul tats. Així po dem

es tu diar es ta dís ti ca ment si els nom bres

de gols mar cats pels equips lo cals són

in de pen dents dels nom bres de gols mar -

cats pels equips vi si tants. Al fi nal s’a rri -

ba a la con clu sió que no te nim prou

evidè ncia es ta dís ti ca com per re but jar la 

in de pendència en tre aques tes dues va -

ria bles.

Així, per exem ple, en el 8,2% dels par tits

el re sul tat fi nal va ser d’em pat a zero i en

el 4,5% el re sul tat fi nal va ser de 3 a 1.

En de fi ni ti va, i des prés d’a ques ta anà li si

prèvia, es pot rea lit zar el mo del es ta dís tic
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NOMBRE

DE GOLS %

% ESPERATS

DE POISSON

0 33,4 34,10

1 36,4 36,68

2 19,5  19,70 

3  7,9  7,00

Més de 4  2,8  2,52

n TAULA 3.
Nom bre de gols acon se guits pels vi si tants.

NOMBRE

DE GOLS %

% ESPERATS

DE POISSON

0 22,6 24,41

1 33,5 34,42

2 25   24,26

3  13,1 11,40

Més de 4   5,8   5,51

n TAULA 2.
Per cen tat ges de gols d’e quips lo cals.

VISITANT

0 1 2 3 Més de 4

LOCAL

0  8,2 7,4 4,5 1,4 0,4

1  10,3 12,7 6,4 2,7 0,6

2  8,2  9,1 4,8 1,9 0,5

3  4,2  4,5 2,3 1,2 0,4

Més de 4  1,6  1,8 1,1 0,6 0,1

n TAULA 4.
% de re sul tats en la tem po ra da 1994-1995.



se güent. En un par tit en tre els equips i i j,

siguin:

n Xij = Nom bre de gols mar cats pel lo cal i

quan s’en fron ta al j.

n Yij = Nom bre de gols mar cats pel vi si -

tant j quan s’en fron ta a l’i.

Els per cen tat ges d’a ques tes va ria bles po -

den ser apro xi ma des per lleis de pro ba bi li -

tat de Pois son, la mit ja na de les quals,

que en de fi ni ti va se ria el nom bre mitjà de

gols per par tit, de pendrà dels parà me tres

ofen sius i de fen sius de cada equip. Així,

l’e quip i tindrà dos parà me tres, un d’o fen -

siu (ai) i un al tre de de fen siu (bi). De tal

ma ne ra, que el parà me tre ofen siu me su ra

la raó “d’a tac” i el parà me tre de fen siu la

raó de “de fen sa”. El nom bre mitjà de gols

mar cats per l’e quip i com a lo cal quan

s’en fron ta a l’e quip j (mij) dependrà dels

paràmetres anteriors segons el model

mij = ai bj g.

On g > 0 és un parà me tre que ens per -

met de te nir en comp te l’a van tat ge de ju -

gar a casa. Fent ser vir el ma teix rao na -

ment, po dem mo de lar el nom bre mitjà

de gols mar cats per l’e quip j com a vi si -

tant quan s’en fron ta a l’e quip i (dij) de la

for ma se güent:

dij = aj bi.

Aquests parà me tres, a prio ri, són des co -

ne guts i cal cal cu lar-los se gons que es va

de sen vo lu pant la com pe ti ció. Els mèto des 

es ta dís tics per ob te nir-los són for ça com -

ple xos com per de sen vo lu par-los aquí,

així que fem es ment dels tre balls de Di xon 

i Co les (1997) i Di xon i Ro bin son (1998)

per veure’ls de forma més àmplia.

Orde na ció pa ramè tri ca

Ba sant-nos en els parà me tres ofen sius i

de fen sius cal cu lats an te rior ment po dem

cons truir un cri te ri d’or de na ció en tre

equips. Fi xem-nos que per a un equip

qual se vol l’i deal és que tin gui el seu parà -

me tre ofen siu com més alt mi llor i el seu

parà me tre de fen siu com més baix mi llor.

Així po dem de fi nir la raó de qua li tat de l’e -

quip i com el quo cient en tre el paràmetre

ofensiu i el defensiu:

Ci = ai / bi.

Per tant, un equip serà mi llor que un al -

tre, com més gran si gui la seva raó de

qua li tat. Re sul ta cu riós que si or de nem

la clas si fi ca ció fi nal d’u na lli ga, per

exem ple la clas si fi ca ció fi nal de la tem -

po ra da 1994-1995 de la Pre mier Lea -

gue, se n’ob té una al tra de di fe rent de la

que es va ob te nir (ve geu tau la 5). Enca -

ra que en aque lla tem po ra da no mo di fi -

ca d’u na ma ne ra im por tant la clas si fi ca -

ció (en el nos tre exem ple so la ment es

veuen afec ta des les po si cions de se na i

on ze na), pot do nar-se el cas que en al -

gu nes tem po ra des hi hagi em pats a

punts en tre el quart clas si fi cat i el cin -

què i de ci dir quin dels dos és mi llor és

una de ci sió en què hi ha en joc molts mi -

lions de dòlars, atès que el quart lloc té

dret a ju gar la Cham pions Lea gue men -

tre que el cin què no més juga la Copa de

la UEFA; de la ma tei xa ma ne ra pot pas -

sar per als llocs de des cens.

Altres aplicacions
estadístiques

Din tre del fut bol hi ha molts tòpics. Per

exem ple, acos tu ma a dir-se que amb deu
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EQUIP ATAC DEFENSA

POSICIÓ

FINAL

POSICIÓ

 REAL

Black burn R. 1,73 0,534 1 1

Man ches ter U. 1,869 0,402 2 2

Not ting ham 1,46 0,658 3 3

Li ver pool 1,448 0,561 4 4

Leeds U. 1,51 0,583 5 5

New cast le U. 1,659 0,578 6 6

Tot teham H. 1,622 0,775 7 7

Queen’s P.R. 1,497 0,717 8 8

Wim ble don 1,281 0,732 9 9

Sout hamp ton 1,446 0,772 10 11

Chel sea 1,238 0,658 11 10

Arse nal 1,235 0,527 12 12

Shef field W. 1,387 0,698 13 13

West Ham 1,192 0,649 14 14

Ever ton 1,177 0,667 15 15

Coventry 1,115 0,669 16 16

Man ches ter C. 1,232 0,728 17 17

Aston Vi lla 1.278 0,527 18 18

n TAULA 5.
Pun tua cions de la tem po ra da 1994-1995 de la Pre mier Lea gue.



ju ga dors es juga mi llor que amb onze,

quan un ju ga dor és ex pul sat. És obvi que

aquest axio ma di fi cul ta un dels prin ci pis

bàsics del fut bol per acon se guir la vict òria

en un par tit, que no és al tre que as so lir la

su pe rio ri tat numè ri ca allà on es tro bi la pi -

lo ta. Està de mos trat es ta dís ti ca ment que

una ex pul sió afec ta ne ga ti va ment  l’e quip

in frac tor (ve geu Rid der et al., 1994). En

aquest tre ball es mo de la l’e vo lu ció del

mar ca dor d’un par tit de fut bol en ter mes

de va ria bles es ta dís ti ques, com ara el mi -

nut en què un ju ga dor és ex pul sat, el nom -

bre de gols acon se guits per l’e quip abans

de l’ex pul sió, el nom bre de gols acon se -

guits des prés de l’ex pul sió es men ta da. A

part d’a ques tes va ria bles, se n’es tu dien

al gu nes de re la ti ves la con duc ta dels

equips en di fe rents par tits i di fe ren ciant

amb quins equips s’enfronten. El model es 

dissenya sota unes determinades supo -

sicions, com ara:

n Els dos equips van acon se guint gols se -

gons la llei de pro ba bi li tat de Pois son en 

ter mes de temps i de for ma in de pen -

dent l’un de l’al tre, és a dir, el nom bre

de gols mar cats per un equip és in de -

pen dent del nom bre de gols mar cats per 

l’al tre. Aques ta su po si ció, que a prio ri

sem bla irreal, està con tras ta da es ta dís -

ti ca ment. Però en ca ra més, tam bé s’ha

con tras tat que els in ter vals de temps

en tre gols són in de pen dents i que les in -

ten si tats de mar car un gol no són

constants tot al llarg d’un partit.

n La in ten si tat de mar car gol d’un equip

amb 11 ju ga dors no més depèn de l’e -

quip al qual s’en fron ta, però ro man

cons tant al llarg d’un par tit en ca ra que

depèn d’u na fun ció del temps en el

partit.

n Des prés d’u na tar ge ta ver me lla, la in -

ten si tat de mar car gol va ria, atès que

l’e quip pas sa a te nir deu ju ga dors, i a

par tir d’a quest ins tant es mo di fi quen

les con di cions im po sa des a la hipò -

tesi 2.

Un al tre dels tòpics usuals en el fut bol és

l’a van tat ge ini cial que pos seei xen els

equips lo cals per ju gar a casa. Clar ke and

Nor man (1984) van ana lit zar aques ta si -

tua ció. En el seu tre ball van mo de lar l’ha -

bi li tat d’un equip i l’a van tat ge de ser lo cal

de la forma següent:

wij = ui – uj + hi + eij.

On wij pot pren dre tres va lors {–1,0,1} si

l’e quip lo cal perd, em pa ta o guan ya l’e -

quip j, res pec ti va ment. La va ria ble ui

quan ti fi ca l’ha bi li tat de l’e quip lo cal i, la

va ria ble uj quan ti fi ca l’ha bi li tat de l’e quip

vi si tant j. La va ria ble hi quan ti fi ca l’e fec te

de l’a van tat ge de ser lo cal per a l’e quip i.

Fi nal ment, en tots els mo dels de re gres sió 

s’in tro dueix una va ria ble ano me na da error 

alea to ri de mit ja na nul·la, que en aquest

cas ve re pre sen ta da per eij. Una de les su -

po si cions d’a quest mo del és que l’a van -

tat ge de ser lo cal i l’habilitat dels equips

romanen constants tot al llarg d’una

temporada.

Aquest mo del va ser apli cat a par tits de

fut bol de la lli ga an gle sa des de la tem po -

ra da 1981-1982 fins a la tem po ra da

1990-1991; en to tal van ser 920 equips i 

20.306 par tits. Els re sul tats van de mos -

trar que l’a van tat ge de ser lo cal va ria d’u -

na tem po ra da a una al tra i que en al gu nes

tem po ra des hi ha equips amb avan tat ges

de ser lo cal ne ga ti ves. Es va de duir d’a -

quest tre ball que no hi ha di ferè ncies sig -

ni fi ca ti ves per a l’a van tat ge de ser lo cal

en tra les di fe rents ca te go ries, que l’any in -

flueix de ma ne ra im por tant en el coe fi -

cient es men tat i el ti pus de club tam bé in -

flueix en de ter mi nar l’a van tat ge de ser

local, però no de manera tan determinant

com la temporada.

Conclusions

El nos tre ob jec tiu en aquest tre ball ha es -

tat pre sen tar di ver sos mèto des quan ti ta -

tius per ex pli car, en ten dre mi llor i con tra -

res tar la con duc ta tàcti ca dels equips de

fut bol. De les nos tres xe rra des amb al guns 

en tre na dors i pre pa ra dors fí sics d’e quips

de pri me ra lí nia a ni vell na cio nal, arri -

bem a la con clu sió que la ma jo ria eren

escèptics so bre la uti li tat de l’anà li si de

da des avan ça da per a la mi llo ra de la qua -

li tat dels seus equips,  ba sant-se en els

as pec tes qua li ta tius d’a quest es port. És

evi dent que un dels fac tors més im por -

tants en el fut bol d’a vui dia és l’ha bi li tat

de sor pren dre el con tra ri amb un gest

tècnic o tàctic que no es pu gui con tra res -

tar, però no és menys cert que a me su ra

que avan ça un par tit o una tem po ra da,

aques ta ha bi li tat va dis mi nuint per di ver -

ses raons i la con duc ta dels equips es fa

menys sor pre nent i per tant més cons tant

i fàcil de quan ti fi car. Si pos seïm les ei nes

ne cess àries per con èi xer mi llor la con duc -

ta es men ta da hau rem co men çat a gua -

nyar el par tit abans que la pi lo ta es ti gui

ro dant pel te rreny de joc. En aquest tre ball 

hem de sen vo lu pat al gu nes de les apli ca -

cions més im por tants de l’anà li si de da des 

avan ça da apli ca da al fut bol, com ara l’es -

tu di de l’e fec ti vi tat d’un equip en fun ció de

va ria bles ex pli ca ti ves que po den in fluir sig -

ni fi ca ti va ment en la pro ba bi li tat d’acon -

seguir gol. Tam bé s’ha de sen vo lu pat un

mèto de per ex pli car, mit jan çant parà me -

tres, la con duc ta ofen si va i de fen si va dels

equips.
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Resum 
En el pre sent tre ball s’aborda l’observació

del llan ça ment des d’una do ble pers pec ti -

va: la si tua ció en què es pro dueix l’acció

en el joc i el re sul tat d’aquesta.

Sem bla evi dent que l’observació de si tua -

cions com ple xes com les que es pro duei -

xen en els es ports col·lec tius re que reix

una es truc tu ra ció i un con trol ade quat (M. 

Co lás i L. Buen dia, 1994), igual com la

seva va lo ra ció quan ti ta ti va en es ta blir uns 

cri te ris pre vis (J. Antón, 2000 b). Per

avan çar en el de sen vo lu pa ment d’un sis -

te ma d’observació vàlid per a l’handbol

s’ha cen trat l’anàlisi del joc so bre una do -

ble re ferè ncia: la si tua ció ob tin gu da per fi -

na lit zar i el re sul tat acon se guit en l’acció

de llan ça ment.

Per a la si tua ció de fi nal s’ha de fi nit un

sis te ma de ca te go ries que con tem pla qua -

tre fac tors: la distància, l’angle, el con trol

mo tor del llan ça dor i el ni vell d’oposició.

En el re sul tat no no més s’ha con si de rat la

fór mu la di cotò mi ca de gol-no gol; les di -

ver ses con se qüèn cies en el joc dels llan -

ça ments que no acon se guei xen gol han

es tat sis te ma tit za des en di ver ses ca te go -

ries per a po der fer-ne l’observació.

El sis te ma de sen vo lu pat es va apli car als

sis pri mers clas si fi cats del mun dial de

Fran ça 2001, i se n’ha rea lit zat una pos -

te rior anà li si es ta dís ti ca, des crip ti va i in fe -

ren cial, dels re gis tres.

Introducció

La in ves ti ga ció dels jocs es por tius col·lec -

tius és un camp d’e nor me di fi cul tat i en

una edat ini cial de de sen vo lu pa ment. A la

com ple xi tat de fenò mens in te rre la cio nats

en un te rreny de joc s’hi afe geix la di fi cul tat 

d’en lla çar allò que hom ha per ce but amb

la in ten cio na li tat de qui ho rea lit za. És en -

ca ra un in tent est èril pre ten dre de rea lit zar

es tu dis que as so lei xin ve ri tats uni ver sals,

cau sa-efec te, que ex pli quin la to ta li tat del

que s’es de vé. Estem d’a cord amb en R.

Mar tín i C. Lago (2001, p. 8) quan afir men 

que la nos tra tas ca prin ci pal avui és for -

mu lar teo ries es pe cials apli ca bles a

camps li mi tats de da des que tin dran un

carà cter re la tiu a les con di cions de la in -

ves ti ga ció i a la pers pec ti va amb què s’a -

bor da, sen se ex treu re’n lleis ab so lu tes ni

de sau to rit zar es tu dis rea lit zats des d’al tres

pers pec ti ves o ex pli ca cions del joc.

La me to do lo gia ob ser va cio nal, el carà cter

cien tí fic de la qual es tro ba ava lat (M. T.

Angue ra, 1997; M. P. Co lás, i L. Buen dia, 

1994) es mos tra com un ins tru ment ne -

ces sa ri i ade quat als jocs es por tius

col·lec tius atès que per met: re gis trar com -

por ta ments en con texts na tu rals, es pon ta -

neï tat en la con duc ta i ela bo rar ins tru -

ments ad hoc, com hem fet en aquest es -

tu di (R. Mar tín, i C. Lago, 2001).

El marc teò ric so bre l’anàlisi dels jocs es -

por tius col·lec tius ofe reix, per raons ja

 esmentades, una àmplia gam ma de pers -

pec ti ves. Són di ver sos els in tents d’or -

ganització d’aquestes, com ara el rea lit zat 

per A. Are ces, i A. Va les, (1996); en tre les 

se ves con clu sions es tro ba la ne ces si tat

d’abordar l’activitat com pe ti ti va des d’una 

pers pec ti va qua li ta ti va, pròpia de les cièn -

cies psi colò gi ques i so ciolò gi ques, que es

com ple men ta re cí pro ca ment amb l’ob ser -

vació quan ti ta ti va que ofe rei xen les anà li -
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Abstract

In this work we deal with the observation of

shooting from a double perspective: the

situation in which the action is produced

during the game and its result.

It seems evident that the observation of

complex situations like those produced in

collective sports, requires a structure and an

adequate control (Colas M and Buendía L,

1994) as well as a quantitative evaluation to

establish previous criteria (Antón J. 2000b). To 

advance in the development of a system of

observation valid for handball, we have

concentrated the analysis of the game on a

double reference: the situation obtained to

finalize and the result achieved in the action of 

shooting.

For the situation of finalisation we have

defined a system of categories which

considers four factors: distance, angle, motor

control of the shooter and the level of

opposition. In the result we have considered

not only the dichotomic formula of goal/no

goal, the different consequences in the game

of the shots that are not goals have been

systematised into various categories for their

observation.

The developed system was applied to the first

six teams classified in the World Cup in France 

2001, and we made a later statistical analysis

descriptive and inferential of the records.

Key words

Shoot, Finalisation, Handball, Collective

sports, Qualitative observation



sis de fo na ment biolò gic i bio mecà nic. J.

Gar gan ta, (2000) afe geix a aques ta idea

unes lí nies d’evolució de l’anàlisi del joc

en fut bol que ani rien des d’allò que és

quan ti ta tiu a allò que és qua li ta tiu, del ju -

ga dor a l’equip, del pro duc te a l’organit -

zació, de les da des aï lla des a l’anàlisi de

se qüèn cies, i de les ac cions tècni ques a

les uni tats tàcti ques.

En hand bol són di ver sos els in tents d’u na 

apro xi ma ció a la rea li tat del joc que

obeei xen di fe rents pers pec ti ves i apor ten

un es forç pràctic de sis te ma tit zar-ne i or -

de nar-ne l’ob ser va ció. No fa rem referèn -

cia a la mul ti tud d’ob ser va cions amb

con tin gut di vers que hi ha; hem se lec cio -

nat apor ta cions que pro po sen idees no -

ves pel que fa a la me to do lo gia ob ser va -

cio nal. G. La sie rra, (1993) in ten ta de

des xi frar les in ten cions del ju ga dor a par -

tir de les ac cions vi si bles en el joc; aquest 

ob jec tiu li exi geix la sis te ma tit za ció en

ca te go ries i l’ordena ció en es ca les des -

crip ti ves que re la cio nin els di fe rents ni -

vells d’anà li si. J. L. Antón, (1996,

2000a), en el seu ob jec tiu de po der ex -

pli car i va lo rar el ren di ment dels equips

en com pe ti ció, de sen vo lu pa una me to do -

lo gia d’ob ser va ció on ca te go rit za i or ga -

nit za les ac cions que con si de ra re lle vants 

en el ren di ment del joc. Pos te rior ment, fa 

un pas més (J. L. Antón, 2000b) en un

in tent d’es ta blir un per fil de ren di ment

per a l’al ta com pe ti ció, i per fer-ho com -

ple ta un pro cés mixt d’ob ser va ció qua li -

ta ti va i quan ti fi ca ció d’allò que ha ob ser -

vat, tot cer cant cons tants per a l’al ta

com pe ti ció. J. Álva ro, (1996, 1999)

amb el ma teix ob jec tiu i el de tro bar un

mèto de d’a va lua ció i de sen vo lu pa ment

es pe cí fic de la con di ció fí si ca en hand -

bol, i per ana lo gia amb al tres es ports d’e -

quip, igual com J. Pino, (1999) a la seva

tesi so bre fut bol, pro po sa l’or ga nit za ció

de l’ob serva ció en Uni tats de Com pe ti ció, 

de fi ni des com el pe río de des de la pos -

ses sió de pi lo ta per part d’un equip i la

se güent, uni tats que con si de ra sig ni fi ca -

ti ves i de més fàcil trac ta ment que abor -

dar glo bal ment l’e nor me quan ti tat de da -

des d’un par tit com plet. F. Sán chez

(1999) rea lit za una al tra apor ta ció en en -

ten dre la ne ces si tat de re co llir en l’ob ser -

va ció se qüèn cies d’ac cions agru pa des,

en lloc d’ac cions aï lla des, si es pre tén d’a -

va luar la con duc ta d’un equip en compe -

tició.

Pel que fa a la si tua ció de fi nal, in clo sa en

la ma jo ria dels es tu dis ja es men tats, des ta -

quem al guns tre balls re lle vants que l’a bor -

den de for ma es pe cí fi ca. En un es tu di so bre 

fut bol J. Pino, J. Ci ma rro, i N. Gusi, (1998)

uti lit zen cinc va ria bles on s’in clouen di men -

sions es pa cials (orien ta ció, si tua ció,

distàncies) i per so nals (nom bre de ju ga -

dors, ac ció dels de fen sors). Ens sem bla

molt in te res sant l’a por ta ció en bàsquet de

D. Cár de nas, M. Mo re no, i D. Pin tor,

(1996) que pro po sa la uti lit za ció d’un sis te -

ma gràfic de se gui ment i re la cio na el ren di -

ment de cada ac ció de fi nal amb l’ac tua ció

de fen si va de l’o po nent, pro pos ta que s’en ri -

queix en in clou re una es ca la de va lo ra ció de 

l’o po si ció en el llan ça ment a cis te lla que

con tem pla el grau d’o po si ció or ga nit zat en

una es ca la or di nal de ca te go ries.

Una al tra lí nia d’in ves ti ga ció és la que

en tén que el re sul tat de l’ac ció de fi nal no 

pot ser va lo ra da no més des de la pers -

pec ti va de la seva in fluèn cia im me dia ta

en el mar ca dor. Pino (1999), a la seva

tesi ja ci ta da, su pe ra la sim ple di vi sió en -

tre gol o no-gol uti lit zant set ca te go ries:

surt per la lí nia de fons, sor ti da per la lí -

nia de ban da, in ter cep ció, fal ta, fora de

joc, gol, i d’al tres; en vo lei bol P. L. Ro drí -

guez, i J. A. Mo re no (1996), i molt re -

cent ment Ro me ro (2001), uti lit zen una

ava lua ció qua li ta ti va-quan ti ta ti va, on

l’ob ser va ció del re sul tat de les ac cions se 

sis te ma tit za en una àmplia gam ma de

ca te go ries a les quals as sig nen un va lor

quan ti ta tiu.

El llan ça ment en hand bol, ha es tat ob jec -

te d’ob ser va ció i anà li si, pro fu sa ment,

des de di fe rents pers pec ti ves en aquest

es port; n’hi ha prou de lle gir les anà li sis

de les dues úl ti mes olim pía des rea lit za des 

per J. D. Ro mán, (1997, 2000a i b) per

en ten dre que el llan ça ment és el punt de

re ferè ncia fo na men tal d’a ques tes; se’n

va lo ra l’e ficà cia i la dis tri bu ció per zo nes,

po si cions, i fase del joc. Igual ment és des -

ta ca ble que el llan ça ment en hand bol ha

es tat ob jec te d’es tu di cien tí fic des de di fe -

rents pers pec ti ves en te sis re cents. J. L.

Antón (1992) es tu dia l’e fec te de di fe rents 

va ria bles de l’en tre na ment apli ca des al

llan ça ment de 7 me tres on in clou, en el

seu mèto de ob ser va cio nal, di ver ses ca -

te go ries per de fi nir la si tua ció prèvia a

l’ac ció en fun ció del llan ça dor i l’o po si -

ció del por ter, en ca ra que man té una

anà li si del re sul tat no més en dues ca -

tegories: gol o no-gol. L. J. Chi ro sa,

(1998) es tu dia l’efec te de dos mèto des

d’en tre na ment di fe rents en la im pul sió

del llan ça ment en salt en hand bol, tesi

de clar fo na ment bio mecà nic. J. A. Pá -

rra ga, (1999) cen tra el seu es tu di en la

in cidè ncia del mo ment en què apa rei xen 

els es tí muls vi suals so bre la pre ci sió

(efec te) del llan ça ment i en els parà me -

tres bio mecà nics del llan ça ment en salt

ver ti cal, es tu di ex pe ri men tal que par teix

d’u na hipò te si sig ni fi ca ti va per al nos tre

tre ball: la va ria ció de la si tua ció ex ter na

afec ta els parà me tres pro pis de l’ac ció.

G. To rres (1999) ana lit za la rea li tat del

trac ta ment me to dolò gic de l’en sen ya -

ment-en tre na ment del llan ça ment en

salt amb cai gu da des de l’ex trem, apli -

cant un se guit de tècni ques d’in -

vestigació so ciolò gi ques per aple gar les

opi nions d’ex perts, en tre na dors i ju ga -

dors, i on s’in clou el seu as pec te tàctic.

Objectius i hipòtesi

Els ob jec tius del tre ball res po nen a la se -

qüèn cia se güent: dis sen yar un sis te ma

de ca te go ries per a l’observació de les

 situacions de fi nal i el re sul tat del llan ça -

ment, apli ca ció del dis seny a l’alta com -

pe ti ció, rea lit za ció d’un trac ta ment

 descriptiu i in fe ren cial dels re gis tres, va -

lo ra ció de la va li de sa i fia bi li tat del sis te -

ma com a mo del ini cial per al seu pos te -

rior de sen vo lu pa ment.

Pa ral·le la ment, pre te nem de com pro var

les hipò te sis se güents:

n Els equips de màxim ni vell te nen una

con duc ta si mi lar en les si tua cions de fi -

nal d’atac or ga nit zat, en igual tat numè -

ri ca.

n Els equips de màxim ni vell te nen un

per fil si mi lar en el re sul tat del llan ça -

ment en atac or ga nit zat, en igual tat

numè ri ca.

n L’anàlisi de les si tua cions de fi nal

d’atac or ga nit zat en igual tat numè ri ca
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és un ins tru ment fia ble de va lo ra ció del

ni vell dels equips.

n La si tua ció de fi nal és una si tua ció com -

ple xa, re sul tat de di ver sos fac tors re lle -

vants in te rre la cio nats en tre ells i que

per me ten de va lo rar-ne la ido neïtat.

n El re sul tat de l’ac ció de llan ça ment està

al ta ment re la cio nat amb la si tua ció de

fi nal.

Sistema de categories
per a l’observació
de la situació de final

El sis te ma de ca te go ries de sen vo lu pat

con tem pla qua tre di men sions de la si -

tua ció de llan ça ment: an gle de tir,

distància a por te ria, con trol mo tor i ni -

vell d’o po si ció. Per a la di vi sió en ca te -

go ries de cada di men sió es van con si de -

rar di fe rents cri te ris:

n Angle de tir. Es va ca te go rit zar en base a

dos cri te ris: la si tua ció al camp i la do -

minà ncia ma nual de l’in di vi du. La si tua -

ció al camp res pec te a l’an gle de tir es

dis tri bueix de for ma ra dial a la por te ria, la 

no men cla tu ra i cri te ris uti lit zats són els

co rres po nents als llocs es pe cí fics (a ex -

cep ció del de pi vot) de fi nits en hand bol

que es dis tri buei xen així. La do minà ncia

ma nual di fe ren cia el pos si ble punt de sor -

ti da de la pi lo ta per a ju ga dors es que rrans 

i dre tans en la ma tei xa si tua ció.

n Distància a por te ria. Es va di vi dir en

tres ca te go ries en fun ció de les zo nes de 

por te ria i cop franc sen ya lit za des al

camp, i la re ferè ncia és el su port del

peu del ju ga dor, en el cas que el ju ga dor 

rea lit zi una ac ció en salt es con si de ra on 

va rea lit zar l’últim su port.

n Con trol mo tor. Es con si de ren tres cri -

te ris per ca te go rit zar el grau de di fi cul -

tat mo triu que con di cio na el llan ça -

ment im me diat: l’e qui li bri cor po ral,

l’orien tació cor po ral res pec te a por te -

ria (di rec ció de l’ac ció) i la re cep ció o

pre sa de con tac te amb la pi lo ta (en te -

nem que pot obli gar a ajus tos d’a ten -

ció i mo tors).

n Ni vell d’oposició. Els cri te ris uti lit zats

per a aques ta di men sió van ser: dis -

tància al llan ça dor, si tua ció res pec te de 

la lí nia de llan ça ment (lí nia ima ginà ria

en tre pi lo ta i por te ria en una trajec tòria

di rec ta) i l’acció que rea lit za.

Es van es ta blir tres ca te go ries per a cada

di men sió en base als cri te ris de fi nits an te -

rior ment:

Angle de llan ça ment

n Angle am pli: ju ga dors en zona del cen -

tral, ju ga dors dre tans en zona de la te ral

es que rre o es que rrans en zona de la te -

ral dret.

n Angle re duït: ju ga dors dre tans en zona

de la te ral dret, es que rrans en zona de

la te ral es que rre, dre tans en zona d’ex -

trem es que rre, es que rrans en zona

d’extrem dret.

n Angle mí nim: ju ga dors dre tans en zona

d’ex trem dre ta o es que rrans en zona d’ex -

trem es que rra.

Distància a por te ria

n Pròxim a 6 m. El cri te ri uti lit zat és que

en tre el ju ga dor i la zona de 6 me tres no 

exis tei xi es pai ma te rial per a un al tre ju -

ga dor.

n Entre 6 i 9 m. El ju ga dor es tro ba a la

zona de cop franc i exis teix es pai en tre

ell i la zona de por te ria per a un al tre ju -

ga dor.

n Més de 9 m. El ju ga dor es tro ba fora de

la zona de cop franc.

Con trol mo tor

n Con trol cor po ral. El ju ga dor es tro ba

equi li brat en su port o des pla ça ment

(man té la ver ti cal o la mo di fi ca lleu ge -

ra ment de for ma con tro la da); l’orien -

tació és cap a por te ria o dia go nal; la re -

cep ció és neta, no mo di fi ca l’acció.

n Con trol dis mi nuït. Es tro ba equi li brat

en salt, o lleu ge ra ment de se qui li brat en

su port o des pla ça ment (pèrdua de la

ver ti cal sen se risc de cai gu da, pos si bi li -

tat de nou ree qui li bri); l’orientació a

por te ria és la te ral a distància en tre 6 i 9

me tres o més, o és d’esquena en zona

pròxi ma a 6 m (tal com es va de fi nir an -

te rior ment); la re cep ció re que reix una

cla ra mo di fi ca ció de l’acció ini cia da o

no s’aconsegueix en la pri me ra ac ció.

n Alta di fi cul tat en el con trol. Els ca sos

en què s’associen dues o més si tua -

cions de les an te riors, o es pro duei xen

al gu nes de les se güents: l’orientació és

d’esquena es tant allun yat; exis teix

pèrdua de la ver ti ca li tat amb risc de cai -

gu da sen se con trol.

Ni vell d’oposició

n No exis teix opo si ció. No hi ha de fen -

sors en lí nia de llan ça ment i la

distància els im pe deix d’a rri bar-hi; es

tro ben allun yats del ju ga dor i la dis -

tàn cia els im pe deix d’ac tuar so bre ell;

sí que hi ha de fen sor en lí nia de llan -

ça ment, però es tro ba de se qui li brat

per po der in ter ve nir o es tro ba rea lit -

zant una al tra ac ció.

n Opo si ció mit ja na. Hi ha un de fen sor en

lí nia de llan ça ment en ac ció de blo cat ge

o amb pos si bi li tat de rea lit zar-lo; hi ha

un de fen sor en lí nia de llan ça ment ac -

tuant cap al de fen sor amb pos si bi li tat de 

po sar-s’hi en con tac te; hi ha com a mí -

nim un de fen sor fora de lí nia de llan ça -

ment, l’està re cu pe rant o amb pos si bi li -

tat de re cu pe rar-la; com a mí nim hi ha

un de fen sor fora de lí nia de llan ça ment,

tan cant an gle en si tua cions d’an gle re -

duït o mí nim; hi ha un de fen sor fora de la 

lí nia de llan ça ment, pel cos tat con tra ri

del braç exe cu tor, con tac ta amb el llan -

ça dor sen se im pe dir-ne l’ac ció.

n Opo si ció màxi ma. Hi ha més d’un de -

fen sor en lí nia de llan ça ment en ac ció

de blo cat ge o amb pos si bi li tat de rea lit -

zar-lo; hi ha un de fen sor en lí nia de llan -

ça ment en ac ció de blo cat ge o amb

 possibilitat de rea lit zar-lo i un al tre o

d’al tres en ac ció cap al ju ga dor amb

pos si bi li tat de con tac tar-hi; hi ha com a 

mí nim un de fen sor en con tac te clar

amb el ju ga dor, en lí nia de llan ça ment o 

fora d’a ques ta, pel cos tat del braç exe -

cu tor, i en di fi cul ta l’ac ció.

Sistema de categories
per a l’observació
del resultat del llançament

En el de sen vo lu pa ment del sis te ma de ca -

te go ries s’intenta de con tem plar les con -

se qüèn cies en el joc de ma ne ra que exi -
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gei xi el me nor grau pos si ble d’inter -

pretació en l’observador.

n Gol. S’assenyala la con se cu ció de gol

en el joc.

n No-gol. No s’assenyala la con se cu ció

de gol.

o Oca sió cla ra de gol. Tots els llan ça -

ments que no acon se guei xen gol, però 

en què l’e quip ata cant re cu pe ra la

pos ses sió de pi lo ta en cla ra oca sió de

gol o s’a con se gueix aques ta amb una

pas sa da; o s’as sen ya la llan ça ment de

7 m. S’en tén per oca sió cla ra de gol

aque lla si tua ció en la qual el ju ga dor

amb pi lo ta es tro ba prop de 6 m sen se 

opo si ció o en tre 6 i 9 m orien tat a por -

te ria sen se opo si ció.

o Man te ni ment de la pos ses sió. Tots els 

llan ça ments que no acon se guei xen

gol, però l’equip con ti nua en pos ses -

sió de la pi lo ta sen se que es pro duei xi

una cla ra oca sió de gol (de fi ni da a la

ca te go ria an te rior); o s’assenyala cop

franc a fa vor.

o Pèrdua de la pi lo ta. Els llan ça ments

que no acon se guei xen gol i la pi lo ta la

re cu pe ra l’equip de fen sor, la re cu pe -

ra ció de la pi lo ta no és im me dia ta o el

pos si ble ini ci del con traa tac es veu di -

fi cul tat. Es con cre ta en els ca sos se -

güents: llan ça ment fora de ban da o

pa ra da i fora de fons; la pi lo ta que da

allun ya da de qui la re cu pe ra, que rea -

lit za un des pla ça ment am pli (su pe rior

a tres pas ses) per fer-ho; pi lo ta al pal,

pa ra da o blo cat ge i el re bot és per a

l’equip de fen sor; la con ti nuï tat és im -

pe di da per fal ta de l’equip que ha llan -

çat; exis teix time out ar bi tral.

o Con traa tac en con tra o pos si bi li tat

cla ra de rea lit zar-lo. Els llan ça ments

que no acon se guei xen gol i la pi lo ta la

re cu pe ra l’e quip de fen sor, que rea lit za 

con traa tac o, si no el rea lit za, hi ha

una pos si bi li tat cla ra de rea lit zar-lo,

com es con cre ta en els ca sos se -

güents: pa ra da i la pi lo ta que da a

l’àrea o en pos ses sió del por ter; llan -

ça ment fora i la pi lo ta pot ser re cu pe -

ra da ràpi da ment, sen se ne ces si tat

d’un des pla ça ment am pli per fer-ho;

pa ra da i la pi lo ta surt de fons, que da

pròxi ma i el por ter la pot re cu pe rar

sen se rea lit zar un des pla ça ment am -

pli; pi lo ta al pal, pa ra da o blo cat ge i la

pi lo ta que da en pos ses sió d’un de fen -

sor sen se que l’e quip que ha llan çat li

faci una fal ta de for ma im me dia ta; fal -

ta tècni ca as sen ya la da en con tra de

l’e quip ata cant, la pi lo ta és dei xa da al

te rra pel pos seï dor. En cap cas no exis -

teix time out ar bi tral.

Procés d’observació

L’ob ser va ció es va apli car a un par tit de

cada un dels sis pri mers equips clas si fi -

cats en el mun dial de Fran ça 2001; es

van uti lit zar par tits de la fase fi nal del

tor neig, no es va rea lit zar una se lec ció

aleatò ria de la mos tra per què no els van

re trans me tre tots. L’ob ser va ció es va

rea lit zar uti lit zant el ví deo, es va per me -

tre als ob ser va dors la pa ra da d’i mat ge i

les re pe ti cions d’aques ta que con si de -

res sin ne cess àries. So la ment es va ana -

lit zar un equip en cada vi sua lit za ció, una 

ob ser va ció per dia, al ter nant quin ze mi -

nuts d’ob ser va ció amb cinc de des cans;

to tes les ob ser va cions es van rea lit zar en

una set ma na. D’a ques ta ma ne ra es va

con tro lar qual se vol ti pus de can sa ment o 

de sen tre na ment dels ob ser va dors. Es

van con si de rar úni ca ment els ca sos ob -

ser vats en la fase d’a tac or ga nit zat, en

igual tat numè ri ca, set con tra set, amb la

pi lo ta en joc (però no els llan ça ments de

set me tres o cop franc fora de temps). No 

es van ana lit zar els temps de joc ad di cio -

nals (pròrro gues).

Prèvia ment, es va sot me tre els ob ser va -

dors, dos en tre na dors en ac tiu, a un en tre -

na ment teò ric i pràctic. Aquest pe río de va 

ocu par dues set ma nes, fins acon se guir la

con fian ça exi gi da. Aques ta es va cal cu lar

pri mer so bre l’elecció de les si tua cions

ob ser va des, amb la fór mu la (nom bre me -

nor/nom bre ma jor) * 100 pro po sat per

Angue ra (1997, p. 88) que va ob te nir un

100 %; pos te rior ment, es va cal cu lar la

con fian ça en tre ob ser va dors per a cada

di men sió, se gons la fór mu la nom bre

d’acords/nom bre d’acords + nom bre de

de sa cords (Angue ra 1997, p. 86; Ro me -

ro 2001, p. 61) i es va tro bar per a to tes

per so bre de 0,85; fi nal ment, es va cal cu -

lar la coin cidè ncia en to tes les va ria bles

de cada cas i el re sul tat es va re duir a

0,712, ni vell que en te nem su fi cient en

aquest es tu di atès el nom bre tan am pli de 

ca te go ries im pli ca des.

La re co lli da de da des es va rea lit zar amb

una grae lla d’observació for ma da per un

en cap ça la ment per a da des ge ne rals

(data, ob ser va dor, fase de la com pe ti ció,

equips, re sul tat, equip ob ser vat); dis tri -

buï des en lí nia, una ca se lla per al nú me ro 

del ju ga dor que llan ça i una al tra per a ca -

das cu na de les ca te go ries de fi ni des; un

apar tat fi nal per a in cidè ncies re lle vants

que pu guin afec tar l’observació.

L’anàlisi es ta dís ti ca es va rea lit zar amb el

pro gra ma SPSS 10.0.

Anàlisi descriptiva
dels resultats

En la dis tri bu ció de les da des apa rei xen

mo des molt de fi ni des en les di fe rents di -

men sions que ca rac te rit zen la si tua ció

de fi nal (tau la 1): an gle de tir am pli,
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ANGLE DE TIR DISTÀNCIA A PORTERIA CONTROL MOTOR NIVELL D’OPOSICIÓ

FREQ. % FREQ. % FREQ. % FREQ. %

Mí nim 2   1,2 Més de 9 m  50 29,9 De se qui li brat   5 3,0 Màxi ma 39 23,4

Re duït 42  25,1 Entre 6 i 9  83 49,7 Dis mi nuït  37 22,2 Mit ja na 108 64,7

Ampli 123  73,7 Pro per  a 6 m  34 20,4 Control 125 74,9 Cap 20 12,0

To tal 167 100,0 To tal 167 100,0 To tal 167 100,0 To tal 167 100,0

n TAULA 1.
Dis tri bu ció de fre qüèn cies en les di men sions de la si tua ció de fi nal.



73,7 %; distància en tre 6 i 9 me tres,

49,7 %; con trol cor po ral, 74,9 % i opo -

si ció mit ja na, 64,7 %. S’ha quan ti fi cat

el va lor fi nal de la si tua ció, se gons un

cri te ri d’i do neï tat; per fer-ho es van as -

sig nar va lors d’un a tres a les ca te go ries

de cada di men sió i es va rea lit zar la

suma en cada cas, en l’anà li si de les da -

des la dis tri bu ció apa reix igual ment con -

cen tra da en els va lors 9 i 10, que su po -

sen un 65,8 % (fi gu ra 1). Això sig ni fi ca

que els va lors ex trems pre do mi nants en

unes di men sions (an gle de tir i con trol

mo tor) es com pen sen amb els d’al tres

(dis tància a por te ria i grau d’o po si ció),

ve geu tau la 1.

És de des ta car l’existència de ca te go ries

amb una apa ri ció mí ni ma: an gle de tir mí -

nim un 1,2 %, ju ga dor de se qui li brat un

3 %, va lors mí nim i màxim de la si tua ció

re sul tant, un 3,6 i un 2,4 %.

Si ob ser vem la dis tri bu ció per equips (tau -

les 2 a 6) com pro vem que, a ex cep ció de

Rús sia en la di men sió distància a por te ria

(pre do mi ni de la ca te go ria de més de

9 m), les mo des coin ci dei xen amb els ma -

tei xos va lors amb tendències molt for tes,

ve geu tau la 7.

L’anà li si del re sul tat del llan ça ment re -

flec teix un 41,3 % de gols. Dels que no

es trans for men en gol, les da des es con -

cen tren en la ca te go ria con traa tac en

con tra o pos si bi li tat cla ra de rea lit zar-lo

un 46,85 %, su po sa un 25,5 % del to tal 

de llan ça ments (Fi gu ra 2). En la com pa -

ra ció en tre equips les tendències són

molt si mi lars (tau la 8).

Anàlisi correlacional
dels resultats

Es van rea lit zar co rre la cions bi la te rals per

a va ria bles no-paramètriques fent ser vir la 

pro va Tau_b de Ken dall i Rho de Spear -

man. (Tau les 9 i 10).

Es van tro bar co rre la cions ne ga ti ves

molt for tes (ni vell 0,001) en tre la

distància a por te ria i l’an gle de tir i el

con trol mo tor, i po si ti va amb el grau d’o -

po si ció. Igual com en tre l’an gle de tir i el

con trol mo tor. A me nor ni vell (0,01),

exis teix co rre la ció ne ga ti va en tre l’an gle

de tir i el grau d’o po si ció. No hi ha d’al -

tres co rre la cions en tre els fac tors de la

si tua ció.

Ana lit zant la co rre la ció en tre els fac tors i

la va lo ra ció fi nal de la si tua ció tro bem una 

co rre la ció molt alta i po si ti va (ni vell

0,001) amb la distància a por te ria i el

grau d’oposició; me nor sig ni fi ca ció (0,01) 

amb el con trol mo tor; però no era així amb 

l’angle de tir.

Exis teix co rre la ció sig ni fi ca ti va (ni vell

0,01) en tre el re sul tat del llan ça ment i

el va lor fi nal de la si tua ció de llan ça -

ment. Tan ma teix, no més se’n va tro bar

amb una di men sió de les qua tre, el grau

d’o po si ció.

Igual ment es va bus car co rre la ció amb al -

gu nes va ria bles aple ga des en l’ob ser va ció:

equip, fase, ri val, clas si fi ca ció, re sul tat, i

ju ga dor. No se’n van tro bar, ni tan sols a

un ni vell de sig ni fi ca ció 0,5.

Conclusions

A la llum dels re sul tats, po dem va li dar les

hipò te sis plan te ja des a l’i ni ci d’a quest tre -

ball i rea lit zar les afir ma cions se güents,

apli ca bles a la po bla ció en es tu di: hi ha

una con duc ta si mi lar en tre els equips de

màxim ni vell en les va ria bles es tu dia des,

és fia ble la uti lit za ció de l’ins tru ment de -

sen vo lu pat per a la  valoració del ni vell

dels equips, es pot va lo rar la si tua ció de

joc ob jec te d’es tu di a par tir de ca te go ries
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n FIGURA 1.
Dis tri bu ció de fre qüèn cies del va lor fi nal de la si tua ció de fi nal.

FRANÇA SUÈCIA IUGOSLÀVIA EGIPTE ESPANYA RÚSSIA

Mínim 2,7  0,0 0,0  0,0 3,7 0,0

Reduït 21,6  28,6 31,0  40,0 25,9 0,0

Ampli 75,7  71,4 69,0  60,0 70,4 100,0

n TAULA 2.
Per cen tat ges per equip de les ca te go ries de la
di men sió an gle de tir.

FRANÇA SUÈCIA IUGOSLÀVIA EGIPTE ESPANYA RÚSSIA

Més de 9 m 32,4  25,0 20,7 28,0 25,9 25,9

Entre 6 i 9 59,5  42,9 48,3  56,0 48,1 48,1

Proper a 6 m 8,1 32,1 31,0  16,0 25,9 25,9

n TAULA 3.
Per cen tat ges per equip de les ca te go ries de la
di men sió distància a por te ria.

FRANÇA SUÈCIA IUGOSLÀVIA EGIPTE ESPANYA RÚSSIA

De se qui li brat 0,0  3,6 6,9 8,0 0,0 0,0

Dis mi nuït 16,2 25,0 27,6  20,0 33,3 9,5

Con trol 83,8 71,4 65,5  72,0 66,7 90,5

n TAULA 4.
Per cen tat ges per equips de les ca te go ries de la
di men sió con trol mo tor.



ob ser va bles de les di fe rents di men sions

que la con fi gu ren, re sul tat i si tua ció es

tro ben al ta ment re la cio nats.

Par tint de la con fir ma ció d’a ques tes

hipò te sis, ema nen in te res sants con clu -

sions apli ca bles a la rea li tat del pro cés

d’en sen ya ment-apre nen tat ge, o a al tres

ac ti vi tats im pli ca des en l’en tre na ment

de l’hand bol:

n Es pot ana lit zar una si tua ció de joc si

n’es truc tu rem co rrec ta ment l’observa -

ció, cosa que ens per met:

o Pro gres sar en la for ma ció de la ca pa -

ci tat tàcti ca re la cio nant la pre sa de

de ci sions amb ín dexs de fi nits i ob ser -

va bles, no so la ment amb con cep tes

abs trac tes.

o Aug men tar, fo ca lit zar i fer més es pe cí -

fic el feed back que el ju ga dor pot uti -

lit zar.

o Ma ni pu lar els di fe rents fac tors que

con for men la si tua ció per crear si tua -

cions pe dagò gi ques.

o Va lo rar les ac cions en fun ció del seu

ajus ta ment a la si tua ció, i no no més

del re sul tat, que so vint es veu mo di fi -

cat per l’ac ció im me dia ta ment pos te -

rior d’al tres par ti ci pants.

o Ca rac te rit zar cada si tua ció i re la cio -

nar-la amb l’ac ció uti lit za da per re sol -

dre-la, cosa que pos si bi li ta iden ti fi car

l’ob jec tiu de la nos tra in ter ven ció: mi -

llo rar la de ci sió so bre qui na ac ció uti -

lit zar o l’e xe cu ció de l’ac ció uti lit za da

se lec cio na da co rrec ta ment.

o Clas si fi car les si tua cions i rea lit zar

una anà li si dels re sul tats més ajus -

tada.

n Ava luar el ni vell d’un equip en base al

va lor, ava lua ció quan ti ta ti va, o al ti -

pus, qua li ta ti va, de les si tua cions de

fi nal acon se gui des, és un cri te ri més

es ta ble i fia ble de la seva eficà cia

tàcti ca.

n És fac ti ble es ca lar el re sul tat del

 llançament de for ma més ajus ta -

da; això aug men ta la sen si bi li tat de

l’a va lua ció i amb això les pos si bi li tats 

de feed back per a ju ga dor i entre -

nador.

n Com pa rar re sul tats del llan ça ment i les

si tua cions acon se gui des (eficà cia tàcti -

ca) ofe reix d’al tres pers pec ti ves d’anà li -

si del ren di ment d’un equip o d’un ju -

gador.
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Contraatac (27,5 %)

Pèrdua (10,2 %)

Possessió (15,6 %)
Ocasió (5,4 %)

Gol (41,3 %)

n FIGURA 2.
Re sul tat del llan ça ment.

VALOR FRANÇA SUÈCIA IUGOSLÀVIA EGIPTE ESPANYA RÚSSIA

7 5,4  3,6 0,0 8,0 0,0 4,8

8 29,7  7,1 10,3 32,0 14,8 23,8

9 35,1 42,9 51,7 36,0 37,0 33,3

10 24,3 28,6 27,6 8,0 40,7 28,6

11 2,7 10,7 10,3 16,0 7,4 4,8

12 2,7  7,1 0,0 0,0 0,0 4,8

n TAULA 6.
Per cen tat ges per equips del va lor úl tim de la si -
tua ció de fi nal.

FRANÇA SUÈCIA IUGOSLÀVIA EGIPTE ESPANYA RÚSSIA

Contraatac 27,0 28,6 27,6 28,0 25,9 28,6

Pèrdua 10,8 14,3 3,4 20,0 7,4 4,8

Possessió 21,6 3,6 17,2  20,0 11,1 19,0

Ocasió 0,0 3,6 10,3 0,0 11,1 9,5

Gol 40,5 50,0 41,4 32,0 44,4 38,1

n TAULA 8.
Per cen tat ges per equip del re sul tat del llan ça ment.

ANGLE

DE TIR AMPLI

DISTÀNCIA

A PORTERIA

ENTRE 6 i 9 m

CONTROL

CORPORAL

OPOSICIÓ

MITJANA

SITUACIONS

DE VALOR

9 i 10

França 75,7 59,5 83,8 48,6 59,4

Suècia 71,4 42,9 71,4 75 71,5

Iugoslàvia 69 48,3 65,5 79,3 79,3

Egipte 60 56 72 48 68

Espanya 70,4 48,1 66,7 85,2 77,7

Rússia 100 38,1

(>9 = 52,4)

90,5 52,4 61,9

n TAULA 7.
Per cen tat ges d’a pa ri ció de les ca te go ries que cons ti tuei xen la moda en cada di men sió.

FRANÇA SUÈCIA IUGOSLÀVIA EGIPTE ESPANYA RÚSSIA

Màxi ma 43,2  7,1 10,3 36,0 3,7 38,1

Mitjana 48,6  75,0 79,3 48,0 85,2 52,4

Cap 8,1  17,9 10,3  16,0 11,1 9,5

n TAULA 5.
Per cen tat ges per equips de les ca te go ries de la
di men sió ni vell d’o po si ció.
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CORRELACIONS

Equi p Fase

Cla ssi fi-

cació Ri val

Ni vell

del

ri val RESULTA JUGADOR

Angle

de tir

Dis tàn cia

a

por te ria

Con trol

mo tor

Gra u

d’o po-

sició

Si tua ció

de llan ça-

men t

Resultat

llan ça-

men t

Equi p Coe fi cien t de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

1,000**

,         

167**

-,858**

,000**

167**

1,000**

,   

167**

,559**

,000**

167**

,410**

,000**

167**

,955**

,000**

167**

,131**

,091**

167**

,074**

,340**

167**

-,043**

,584**

167**

-,017**

,831**

167**

,066**

,396**

167**

,042**

,586**

167**

-,001**

,994**

167**

Fase Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

-,858**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

-,858**

,000**

167**

-,858**

,000**

167**

,052**

,508**

167**

-,898**

,000**

167**

-,178**

,021**

167**

,002**

,981**

167**

-,012**

,883**

167**

,071**

,363**

167**

-,058**

,454**

167**

-,013**

,870**

167**

,011**

,884**

167**

Cla ssi fi ca ció Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

1,000**

,         

167**

-,858**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

,559**

,000**

167**

,410**

,000**

167**

,955**

,000**

167**

,131**

,091**

167**

,074**

,340**

167**

-,043**

,584**

167**

-,017**

,831**

167**

,066**

,396**

167**

,042**

,586**

167**

-,001**

,994**

167**

Ri val Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

,559**

,000**

167**

-,858**

,000**

167**

,559**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

-,499**

,000**

167**

,587**

,000**

167**

,225**

,003**

167**

-,047**

,548**

167**

-,010**

,900**

167**

-,054**

,485**

167**

-,046**

,552**

167**

-,084**

,282**

167**

-,048**

,538**

167**

Ni vell

del ri val

Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

,410**

,000**

167**

,052**

,508**

167**

,410**

,000**

167**

-,499**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

,382**

,000**

167**

-,159**

,040**

167**

,148**

,057**

167**

-,075**

,333**

167**

,073**

,351**

167**

,059**

,446**

167**

,099**

,205**

167**

,048**

,542**

167**

RESULTA Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

,955**

,000**

167**

-,898**

,000**

167**

,955**

,000**

167**

,587**

,000**

167**

,382**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

,078**

,316**

167**

,067**

,388**

167**

-,036**

,642**

167**

-,024**

,761**

167**

,056**

,470**

167**

,039**

,613**

167**

,008**

,918**

167**

JUGADOR Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

,131**

,091**

167**

-,178**

,021**

167**

,131**

,091**

167**

,225**

,003**

167**

-,159**

,040**

167**

,078**

,316**

167**

1,000**

,         

167**

-,008**

,915**

167**

,119**

,126**

167**

-,045**

,561**

167**

,079**

,307**

167**

,081**

,301**

167**

,119**

127**

167**

Angle

de tir

Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

,074**

,340**

167**

,002**

,981**

167**

,074**

,340**

167**

-,047**

,548**

167**

,148**

,057**

167**

,067**

,388**

167**

-,008**

,915**

167**

1,000**

,         

167**

-,465**

,000**

167**

,284**

,000**

167**

*-,208**

,007**

167**

,139**

,074**

167**

,025**

,749**

167**

Dis tàn cia

a por te ria

Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

-,043**

,584**

167**

-,012**

,883**

167**

-,043**

,584**

167**

-,010**

,900**

167**

-,075**

,333**

167**

-,036**

,642**

167**

,119**

,126**

167**

-,465**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

-,406**

,000**

167**

,522**

,000**

167**

,566**

,000**

167**

,093**

234**

167**

Con trol

mo tor

Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

-,017**

,831**

167**

,071**

,363**

167**

-,017**

,831**

167**

-,054**

,485**

167**

,073**

,351**

167**

-,024**

,761**

167**

-,045**

,561**

167**

,284**

,000**

167**

-,406**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

-,166**

,032**

167**

,242**

,002**

167**

-,007**

,926**

167**

Gra u

d’opo si ció

Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

,066**

,396**

167**

-,058**

,454**

167**

,066**

,396**

167**

-,046**

,552**

167**

,059**

,446**

167**

,056**

,470**

167**

,079**

,307**

167**

-,208**

,007**

167**

,522**

,000**

167**

-,166**

,032**

167**

1,000**

,         

167**

,730**

,000**

167**

,242**

,002**

167**

Si tua ció

de llan ça men t

Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

,042**

,586**

167**

-,013**

,870**

167**

,042**

,586**

167**

-,084**

,282**

167**

,099**

,205**

167**

,039**

,613**

167**

,081**

,301**

167**

,139**

,074**

167**

,566**

,000**

167**

,242**

,002**

167**

,730**

,000**

167**

1,000**

,         

167**

,201**

,009**

167**

Re sul ta t

llan ça men t

Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

-,001**

,994**

167**

,011**

,884**

167**

-,001**

,994**

167**

-,048**

,538**

167**

,048**

,542**

167**

**,008**

,918**

167**

,119**

,127**

167**

,025**

,749**

167**

,093**

,234**

167**

-,007**

,926**

167**

,242**

,002**

167**

,201**

,009**

167**

1,000**

,         

167**

** La co rre la ció és sig ni fi ca ti va al ni vell 0,05 (bi la te ral)

** La co rre la ció és sig ni fi ca ti va al ni vell 0,01 (bi la te ral).

n TAULA 9.
Pro va co rre la cio nal Rho de Spear man.
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CORRELACIONS

Equi p Fase

Cla ssi fi-

cació Ri val

Ni vell

del

ri val RESULTA JUGADOR

Angle

de tir

Dis tàn cia

a

por te ria

Con trol

mo tor

Gra u

d’o po-

si ció

Si tua ció

de llan ça-

men t

Resultat

llan ça-

men t

Equi p Coe fi cien t de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

1,000   

,         

167   

-,758**

,000   

167   

1,000**

,         

167   

,372**

,000   

167   

,297**

,000   

167   

,894**

,000   

167   

,101   

,075   

167   

,065   

,341   

167   

-,035   

,591   

167   

-,014   

,835   

167   

  ,055   

,403   

167   

,033   

,600   

167   

-,001   

,982   

167   

Fase Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

-,758**

,000   

167   

1,000   

,         

167   

-,758**

,000   

167   

-,758**

,000   

167   

,047   

,506   

167   

-,848**

,000   

167   

  -,148**

,022   

167   

,002   

,981   

167   

-,011   

,882   

167   

,070   

,361   

167   

-,056   

,453   

467   

-,012   

,869   

167   

,010   

,883   

167   

Cla ssi fi ca ció Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

1,000**

,         

167   

-,758**

,000   

167   

1,000**

,         

167   

,372**

,000   

167   

,297**

,000   

167   

,894**

,000   

167   

,101   

,075   

167   

,065   

,341   

167   

-,035   

,591   

167   

-,014   

,835   

167   

 ,055   

,403   

167   

,033   

,600   

167   

-,001   

,982   

167   

Ri val Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

,372**

,000   

167   

-,758**

,000   

167   

372**

,000   

167   

1,000**

,         

167   

-,369**

,000   

167   

391**

,000   

167   

,164**

,004   

167   

-,042   

,540   

167   

   -,009   

,890   

167   

-,047   

,483   

167   

-,039   

,557   

167   

   -,068   

,279   

167   

-,040   

,527   

167   

Ni vell

del ri val

Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

,297**

,000   

167   

0,47   

,506   

167   

,297**

,000   

167   

-,369**

,000   

167   

1,000**

,         

167   

,226**

,001   

167   

  -,123**

,037   

167   

,135   

,057   

167   

-,066   

,330   

167   

  ,065   

,352   

167   

,052   

,449   

167   

,082   

,208   

167   

,038   

,558   

167   

RESULTA Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

,894**

,000   

167   

-,848**

,000   

167   

,894**

,000   

167   

,391**

,000   

167   

,226**

,001   

167   

1,000   

,         

167   

,064   

,294   

167   

,063   

,385   

167   

-,032   

646   

167   

-,022   

,764   

167   

,051   

,470   

167   

,034   

,610   

167   

,008   

,907   

167   

JUGADOR Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

,101   

,075   

167   

-,148**

0,22   

167   

,101   

,075   

167   

,164**

,004   

167   

-,123**

,037   

167   

,064   

,294   

167   

1,000   

,         

167   

-,008   

,902   

167   

,091   

,137   

167   

-,037   

,555   

167   

,072   

,248   

167   

,070   

,233   

167   

  ,088   

,134   

167   

Angle

de tir

Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

,065   

,341   

167   

,002   

,981   

167   

,065   

,341   

167   

-,042   

,540   

167   

,135   

,057   

167   

,063   

,385   

167   

-,008   

,902   

167   

1,000   

,         

167   

-,439** 

,000   

167   

,278**

,000   

167   

-,199**

,008   

167   

,126   

,073   

167   

,023   

,749   

167   

Dis tàn cia

a por te ria

Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

-,035   

,591   

167   

-,011   

,882   

167   

-,035   

,591   

167   

-,009   

,890   

167   

-,066   

,330   

167   

-,032   

,646   

167   

,091   

,137   

167   

-,439**

,000   

167   

1,000   

,   

167   

-,380**

,000   

167   

,489**

,000   

167   

,509**

,000   

167   

,083   

,220   

167   

Con trol

mo tor

Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

-,014   

,835   

167   

,070   

,361   

167   

-,014   

,835   

167   

-,047   

,483   

167   

,065   

,352   

167   

-,022   

,764   

167   

-,037   

,555   

167   

,278**

,000   

167   

-,380**

,000   

167   

1,000**

,         

167   

-,158**

,032   

167   

,220**

,002   

167   

-,007   

,926   

167   

Gra u

d’opo si ció

Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

,055   

,403   

167   

-,056   

,453   

167   

,055   

,403   

167   

-,039  

,557  

167  

,052   

,449   

167   

,051   

,470   

167   

,072   

,248   

167   

-,199**

,008   

167   

,489**

,000   

167   

-,158*

,032   

167   

1,000   

,         

167   

682**

,000   

167   

,215**

,002   

167   

Si tua ció

de llan ça men t

Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

,033   

,600   

167   

-,012   

,869   

167   

,033   

,600   

167   

-,068   

,279   

167   

,082   

,208   

167   

,034   

,610   

167   

  ,070   

,233   

167   

,126   

,073   

167   

,509**

,000   

167   

,220**

,002   

167   

,682**

,000   

167   

1,000   

,         

167   

,171**

,009   

167   

Re sul ta t

llan ça men t

Coe fi cient de co rre la ció

Sig. (bi la te ral)

N

-,001   

,982   

167   

,010   

,883   

167   

-,001   

,982   

167   

-,040   

,527   

167   

,038   

,558   

167   

,008   

,907   

167   

,088   

,134   

167   

,023   

,749   

167   

,083   

,220   

167   

-,007   

,926   

167   

,215**

,002   

167   

,171**

,009   

167   

1,000   

,         

167   

** La co rre la ció és sig ni fi ca ti va al ni vell 0,05 (bi la te ral)

** La co rre la ció és sig ni fi ca ti va al ni vell 0,01 (bi la te ral).

n TAULA 10.
Pro va co rre la cio nal Tau_B de Ken dall.
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Jor di Alumà i Mas vi dal l’au tor de la nos tra por -

ta da, és pos si ble ment l’ar tis ta que mun dial ment

ha de di cat més obra al tema es por tiu. Nas cut a

Bar ce lo na l’any 1924, en el si d’u na fa mí lia d’ar -

tis tes –l’a vi Alumà era di bui xant-litò graf, l’a vi

Mas vi dal era es cul tor i el pare, en Jo sep Alumà,

era pin tor i des ta cat car te llis ta– la qual cosa tin -

gué, sens dub te, gran im portància en la seva vo -

ca ció ar tís ti ca.

Es va ini ciar en la pin tu ra el 1937, en ple na Gue rra 

Ci vil, en els ta llers del Co mis sa riat de Pro pa gan -

da de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya. Allí tin gué l’o -

por tu ni tat de con tem plar el que fer d’ar tis tes com

Be ni ga ni, Font se ré, Bo fa rull i, es pe cial ment,

Anto ni Cla vé, els mu rals, car tells i pin tu res del

qual va ren te nir una gran in fluèn cia en la seva

con cep ció ar tís ti ca. És a fi nals dels anys qua ran -

ta, quan va co men çar a en din sar-se en les tècni -

ques del re tau le, que ha con reat fins l’ac tua li tat.

Du rant una pri me ra èpo ca, va de di car la seva pro -

duc ció so bre fus ta al tema re li giós, amb re tau les

de cla ra in fluèn cia gòti ca, en els quals des ta ca ven 

abun dants fons dau rats i pla te jats. Des de 1953

és pro fes sor de pin tu ra i po li cro mia de l’Esco la

d’Arts Apli ca des i Ofi cis Artís tics de Bar ce lo na.

L’any 1956, des prés d’u na ex po si ció a la Sala Pa -

rés de les se ves úl ti mes obres d’art re li giós, la

qual va cons ti tuir un èxit, Alumà de ci deix aban do -

nar aques ta temà ti ca i, bus cant nous ho rit zons

més am plis, vol adap tar la tècni ca del re tau le a

d’al tres si tua cions pict òri ques. Viat ja a Anvers i

allí ini cia el camí de l’es truc tu ra ció geomè tri ca,

que serà pe cu liar en la seva pin tu ra. Con fi gu ra les 

com po si cions so bre un sis te ma de lí nies que des -

com po nen el tema en com par ti ments, sen se que

això faci per dre uni tat al con junt. Aquests sis te -

mes li neals són fran ca ment rec ti li nis quan es trac -

ta de re pre sen tar pai sat ges, i són més corbs quan 

apa reix la fi gu ra hu ma na. El co lor l’u ti lit za ge ne -

ral ment en to na li tats apa ga des, es ta blint gra da -

cions suaus en tre els di fe rents com par ti ments.

Aquests efec tes els acon se gueix gràcies a l’ús de

pin tu ra a l’ou, tècni ca uti lit za da pels grans mes -

tres re ta blis tes del se gle XIV. Tam bé vi si ta di fe -

rents ciu tats d’Estats Units i de Ca nadà; Pa rís,

Lon dres i Gi ne bra.

1965 és un any im por tant per a Alumà: Obté el Pri -

mer Pre mi en la I Bie nal del De por te en Las Be llas

Artes ce le bra da a Bar ce lo na, amb una obra ano -

me na da Sprint; que des ta ca va pel mo vi ment i la

ve lo ci tat de dos ci clis tes en la llui ta pel triomf. És

el pri mer con tac te amb el món de l’es port, que ja

no aban do narà mai. És im pos si ble rea lit zar un in -

ven ta ri ex haus tiu de la tas ca ar tís ti ca de Jor di

Alumà, de di ca da al tema es por tiu. Úni ca ment faré 

re ferè ncia dels grans pro jec tes pict òrics i es men -

ta ré les se ves ac ti vi tats en al tres ves sants ar tís ti -

ques, tot dins el camp de l’es port.

El 1967, Joan Anto ni Sa ma ranch, ales ho res

res pon sa ble de l’es port es ta tal, li va en ca rre gar 

vuit grans mu rals des ti nats a de co rar l’e di fi ci de

la De le ga ción Na cio nal de De por tes a Ma drid.

Neix així l’a no me na da “Sui te Olím pi ca”, que

serà la pri me ra d’al tres dues es de vin gu des més 

en da vant. El leit mo tiv d’a ques ta són els es ports 

olím pics, agru pats d’a cord amb les se ves ca -

rac te rís ti ques co mu nes (es ports aquà tics, de

llui ta, atl ètics, etc.). Dues de les obres van es tar 

ex po sa des a Ciu tat de Mèxic du rant els Jocs

Olím pics de 1968. La “II Sui te Olím pi ca” pre -

sen ta da l’any 1984 a Bar ce lo na, va es tar ex po -

sa da el ma teix any a Los Ánge les en el curs dels 

Jocs ce le brats en aque lla ciu tat. Són vint re tau -

les, que re pre sen ten di fe rents si tua cions es por -

ti ves oco rre gu des en dis tints es ports. El 1992,

amb mo tiu dels Jocs de Bar ce lo na, no po dia fal -

tar la “III Sui te Olím pi ca”. Aquest cop, les més

de vint-i-cinc fus tes unei xen,, en cada com po si -

ció, la fi gu ra, ge ne ral ment d’un únic es por tis ta

amb un mo tiu de la Bar ce lo na ar tís ti ca -romà ni -

ca, gòti ca, mo der nis ta, nou cen tis ta o gau di nia -

na– amb dós en per fec ta har mo nia. 

Mol tes de les pin tu res de les “sui tes” han es tat re -

pro duï des com obra gràfi ca. Una d’a ques tes és la

que fi gu ra en la nos tra por ta da, pro ce dent de la

“III Sui te” la qual for ma va part d’u na car pe ta de sis 

li to gra fies, amb què la Ge ne ra li tat ob se quia va a

les per so na li tats que van as sis tir als Jocs de Bar -

ce lo na. Com es pot veu re, una gàrgo la de la Ca te -

dral de Bar ce lo na acom pan ya a una es por tis ta

que prac ti ca la gimnàsti ca rít mi ca. 

El 1981 ha via ex po sat, a la Sala Pa rés, Sím bols

Olím pics, re tau le de gran for mat que, du rant molts 

anys va fi gu rar en lloc pree mi nent  en el des patx

del Pre si dent del CIO. En ell es re pre sen ten els

clàssics anells olím pics, en vol tats i en tre lla çats

per un re mo lí de cir cum ferè ncies de di fe rents mi -

des i gra da cions de co lor, que pro por cio nen el

sen tit de mo vi ment, de pro fun di tat, de mul ti pli ci tat

i d’uni versalitat que té l’Olim pis me.

Prèvia una es ta da a Grècia, l’any 1988 pin ta nou

grans mu rals so bre el Nai xe ment de l’Olim pis me

des ti nats a de co rar el Château de Vidy, seu del

CIO a Lau san ne. En aquests pla fons, es po den

veu re imat ges clàssi ques del déu Zeus, de dees -

ses, de pai sat ges d’Olím pia i, fins i tot, d’un ca vall

de Troia de pau, per què en el seu ven tre acull at -

le tes en lloc de sol dats.

Amb mo tiu dels Jocs Olím pics de Na ga no, rea lit za 

un con junt de re tau les que cons ti tuei xen una ve ri -

ta ble “Sui te de la neu”.

Enmig d’a ques ta gran quan ti tat d’o bres perta -

nyents a les se ries es men ta des, Alumà ha rea lit -

zat nom bro sos di bui xos i pin tu res so bre fus ta i al -

tres su ports, molts dels quals tam bé han es tat ori -

gen de li to gra fies i car tells des ti nats a anun ciar o

com me mo rar es de ve ni ments es por tius. Cal des -

ta car el re tau le que, per encàrrec de la Se cre ta ria

Ge ne ral de l’Esport de la Ge ne ra li tat de Catalu -

nya, pin ta l’any 1989 en ho me nat ge al bar ce lonès

Luci Mi ni ci Na tal, guan ya dor de la cur sa de

quàdri gues en la 227 Olim pia da de l’an ti gor, l’any

129 de la nos tra era. En el te rreny del dis seny, ha

es tat el crea dor de in nom bra bles me da lles i lo go -

tips. Entre aquests úl tims he d’es men tar la idea no 

re co ne gu da (!) del que fou lo go tip de la Copa del

Món de Fut bol de 1982. 

Ara bé, tot el que he des crit és úni ca ment una pe -

ti ta part de l’o bra d’en Jor di Alumà: la de di ca da a
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La nos tra por ta da

Qui és Jordi Alumà?

§ RAMON BALIUS I JULI

Jor di Alumà



l’es port. Ja he as sen ya lat que aques ta era úni ca

al món, per la quan ti tat i so bre tot per la qua li tat,

en ca ra que l’ar tis ta no vol ser co ne gut ex clu si va -

ment com el pin tor de l’es port. Fent jus tí cia a la

seva tra ject òria ar tís ti ca, he d’a ca bar l’ex pli ca ció

so bre qui és en Jor di Alumà, dei xant constància

d’al guns dels grans rep tes ar tís tics ac cep tats i bri -

llant ment acon se guits fins avui:

Rea lit za ció, el 1974, dels pla fons so bre el Nai xe -

ment de la Di pu ta ció, per a la de co ra ció del Saló

de l’Arxiu de Comp tes del Pa lau de la Ge ne ra li -

tat de Ca ta lun ya. El 1980 guan ya el pres ti giós

Pre mi de Di buix Yngla da-Gui llot, pre lu di de l’ex -

po si ció ce le bra da un any des prés sota el tí tol, La

clos ca de Bar ce lo na. Són tren ta-cinc mu rals i

vint-i-vuit di bui xos pre pa ra to ris, que do nen una

vi sió inè di ta del pai sat ge de Bar ce lo na. És l’any

1986 quan pre sen ta, a Bar ce lo na, una mos tra

ano me na da Re fle xions so bre Gau dí, ba sant-se

en les for mes i co lors del tan ho me nat jat ar qui -

tec te. Aques ta col·lec ció li va obrir les por tes del

Japó, país on el gau di nis me està molt arre lat.

En el 2000, en l’ex po si ció in ti tu la da Mi ra da de

lluny-Mi ra da de prop, una re no va da clos ca

de Bar ce lo na –per mi rar de lluny– s’en fron ta a

uns in sec tes mag ni fi cats –per mi rar de prop– En

tota l’o bra con ven cio nal d’en Jor di Alumà, és ca -

rac te rís ti ca i in comp ta ble la presè ncia d’enig -

màtics i es ti lit zats ros tres fe me nins, molts cops

com a únics pro ta go nis tes.

Ara que arri bo al fi nal del ar ti cle, m’a do no que po -

dia ha ver es crit mol tís sim més so bre Alumà i la

seva obra. Qui em lle gei xi, si no ho sa bia, podrà

sa ber quel com so bre qui és en Jor di Alumà i si, a

més a més, con tem pla la nos tra por ta da, co men -

çarà a ad mi rar-lo.

la nostra portada
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L’esport a la biblioteca

L’esport també pot inspirar poesia

§ RAMON BA LIUS I JULI 

Narcís Comadira, literat i pintor

Des prés de pu bli car en aquest es pai d’Apunts, un

ar ti cle de di cat a ana lit zar i glos sar el Lli bre dels

poe mes es por tius de Fe rran Solé i Forc, vaig tra -

me tre aquest meu tre ball a Nar cís Co ma di ra. El

mo tiu fou que aquest co ne gut i ex cel·lent ar tis ta

ha via rea lit zat per aquest lli bre uns bo nics, sen zills

i en cer tats di bui xos es por tius, es pe cial ment ade -

quats a les ca rac te rís ti ques de l’o bra. Co ma di ra va 

te nir l’a ma bi li tat de con fir mar-me la re cep ció del

meu es crit, in for mant-me que no ha via co ne gut

l’au tor i que els di bui xos els ha via fet a pe ti ció de

Mercè Azúa, dis sen ya do ra gràfi ca del lli bre. Em

deia, a més, que li ha via agra dat un ar ti cle meu so -

bre poe sia i tennis que acom pan ya va la car ta i m’o -

fe ria un poe met (sic.) seu es crit a Lon dres, on es

par la de tennis i de la mort. És clar que la no ti cia

em va in te res sar. Vaig lo ca lit zar el poe ma en el lli -

bre La Lli ber tat i el Te rror –Poe sia 1970-1980, la

lec tu ra del qual em va pro por cio nar dos poe mes

més de tí tol i/o temà ti ca es por ti va.

Nar cís Co ma di ra  (Gi ro na, 1942), és un ar tis ta po li -

facè tic. Va es tu diar Fi lo lo gia i es va lli cen ciar en

Hist òria de l’Art en la Uni ver si tat de Bar ce lo na. Allí

va con èi xer Ga briel Fe rra ter i José M. Val ver de,

que el van im pac tar pro fun da ment i que al ho ra el

van in fluir en la va lo ra ció de poe tes com Foix i,

molt es pe cial ment, Car ner. Entre 1971 i 1973 fou

lec tor en la Uni ver si tat de Lon dres, on va apro fun -

dir en la poe sia an glo sa xo na con tem porà nia. La

seva obra poè ti ca, que va ini ciar-se dins la na rra ti -

va, va evo lu cio nar cap un cert clas si cis me, el qual,

se gons Da vid Cas ti llo, té un gran pes es pe cí fic

dins la poe sia ca ta la na que en tron ca amb la “gran

tra di ció de Ver da guer, Ma ra gall, Sa ga rra, Riba i

Foix, fins arri bar a Ga briel Fe rra ter”. En una nota

de au tor del lli bre es men tat, ens diu: “La meva poe -

sia és va ria da, di ver sa i dis per sa. No vo lunt ària -

ment. Surt així i em li mi to a dei xar-la sor tir. [...] De -

ma no po der ser di vers i dis pers: i els crí tics que s’hi 

per din. [...] Faig poe sia per què l’es ti mo i per què en

sé, sim ple ment. [...] mai he vol gut ser un poe ta ca -

talà sinó, sim ple ment un ca talà poe ta”. Des dels

anys sei xan ta fins a l’ac tua li tat, ha pu bli cat nom -

bro sos lli bres de poe mes i úl ti ma ment pe ces tea -

trals i al gun vo lum de pro ses.

Des de sem pre ha com pa gi nat la vo ca ció li terà ria

amb la pin tu ra, in te res sant-se es sen cial ment per

les for mes. El seu traç és fort, els seus vo lums són

con tun dents i els co lors vius, tot dins d’u na gran

sim pli ci tat. Fi gu res geomè tri ques, mol tes ve ga des

de ti pus ar qui tect ònic, na tu res mor tes, ge ne ral -

ment ve ge tals, i pai sat ges, són temà ti ques fre -

qüents en tre les se ves obres.

La Lli ber tat i el Te mor. Poe sia 1970-1980, és, com

in di ca el sub tí tol, un re cull de l’o bra pu bli ca da du -

rant els anys as sen ya lats, en set lli bres: Amic de

plor… (1970), El verd jar dí (1972), Un pas seig pels

bu le vards ar dents (1974), Les ciu tats (1976), Des -

de sig (1976), Te rra na tal (1978) i Àlbum de fa mí lia

(1980).

El poe ma que em va re co ma nar Nar cís Co ma di ra

està in ti tu lat Gol ders Green  Cre ma to rium i, se -

gons m’ex pli ca, és un “clar ho me nat ge a Car ner

[re cor deu el poe ma Law Tennis], dins un con text

molt tràgic, doncs par la de mort”. Fa el re trat li te ra ri 

d’un parc ta na to ri i cre ma to ri de Lon dres, amb el

con trast de jar dins i ca ses veï nes, amb les cridò -

ries dels in fants i dues noies ju gant al tennis da rre -

ra d’un fi lat. No sé per què no he po gut sos treu re’m 

d’u na imat ge que m’ha sor git en lle gir aquest poe -

ma de Co ma di ra: un camp nazi d’ex ter mi ni i el con -

tra punt d’u na pis ta de tennis pro pe ra. És una si tua -

ció ima ginà ria, en ca ra que no pro ba ble, però sí

pos si ble, te nint en la re ti na i en la memò ria les tètri -

ques i ma ca bres his to ries reals que hem co ne gut

so bre aque lles cir cumstàncies im pen sa bles i, es -

pe rem, que irre pe ti bles. Gol ders Green Cre ma to -

rium, per tany al lli bre Les ciu tats, pu bli cat el 1976. 

En 1970 Nar cís Co ma di ra va pre sen tar el lli bre

Amic de plor..., dins del qual va in clou re el so net La 

bi ci cle ta. Té molt poc d’es por tiu, úni ca ment el nom

del poe ma. En ell un ci clis ta en jo gas sat cir cu la per

un camí de sert a tra vés dels prats. La mo no to nia el 

sub mer geix en un en dor mis ca ment amb un som ni

erò tic (??), del qual des per ta brus ca ment en una

cor ba pe ri llo sa, en front d’u na fal sa vi sió flo ral (?)

que li sem bla me ra ve llo sa, d’un raig de sol apa re -

gut sob ta da ment i d’u na bot zi na so ro llo sa. Pos si -

ble ment les con se qüèn cies de l’in ci dent, va ren im -

pe dir-li jeu re’s sa tis fet en un prat.

Club de golf va es tar pu bli cat l’any 1978 en el lli -

bre Te rra na tal. Es un poe ma des crip tiu, tant de

les ca rac te rís ti ques na tu rals d’un camp de golf

com del ta rannà del gol fis tes. De for ma un xic sa -

tí ri ca s’a na lit za el seu fí sic, l’es forç més aviat me -

su rat que rea lit zen i fins i tot el seu  ves tua ri (el

con fort del cash me re). No hi fal ta una nota re fe ri -

da a las sen yo res que pre nen ver muts en tau les

so lità ries i a la cli ma to lo gia, que in si nua te unes

con di cions pri vi le gia des i clas sis tes, gràcies a

una cam pa na d’ai re fi o de vi dre (!!) que pre ser va

del temps in cert i que fa ci li ta l’ai xo pluc. Aques tes

con di cions no es tro ben en tre la gent del po ble

que  no juga al golf.

Tres poe mes ben di fe rents que te nen en tre ells un

ele ment comú: el nom d’un es port. En un d’ells –La 

bi ci cle ta– úni ca ment  és un tí tol; en un al tre –Gol -

ders Green Cre ma to rium– el tennis és un epí leg; i

per úl tim –El camp de golf– l’es port és pro ta go nis ta 

prin ci pal.
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Xi ri mo ia, ca rba sa i tassa. Acrí li c.

Pera i uten si lis. Acrí li c.

Nar cís Co ma di ra
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GOLDERS GREEN CREMATORIUM

No hi pen sis més en el xa rol dels cot xes
ni en les flors de co lors amun te ga des,
bons re cords i ru ti nes de pa rents. 
El foc te naç es va em pas sant cadà vers
i no hi fa res que el sol des per ti el món
i can tin els ocells i lluï el cel.
Si el pàl.lid fu me rol dalt de la to rre 
se’t que da pres a dins i se’t fa un nus, 
vés més de pre sa, mira a l’al tre ban da
on hi haurà ca ses amb els seus jar dins,
cridò ries d’in fant, fres seig de bran ques
i da rre ra el fi lat, com cada dia,
dues noies de blanc ju gant al tennis

LA BICICLETA

Un ma ti net de març, en bi ci cle ta,
ana va pels ca mins, en jo gas sat,
i el brun zir de les ro des mu si que ta
feia com les abe lles pel sem brat.

Ah! Si una flor tro ba va, tan gros se ta,
per ex treu re’n el nèctar per fu mat...
Dut per les ales de la bi ci cle ta
la col pi ria amb mon fi bló cro mat.

I, de cop, una cor ba pe ri llo sa
i una flor que m’a par me ra ve llo sa
i un raig de sol que treu el cap, alat.

Ah! Si aque lla bot zi na so ro llo sa
no ha gués mos dol ços som nis es tron cat...
Ara, sa doll, jau ria en qual que prat.

CLUB DE GOLF

Una cam pa na d’ai re fi
en vol ta els tu ro nets, les du nes,
bosc i ges pa per fec ta..
Tí mi des flors bos ca nes, ro ma ní per fu mat,
or quí dies car no ses vo re gen tots els camps.
So bre l’her ba tan ben ta lla da pet gen
les sa ba tes ro bus tes dels sen yors
que es mouen len ta ment, se guint 
tra ject òries que ells co nei xen: ju guen
De dos en dos, en un racó o un al tre, 
dis tants, equi li brats, me su ren
l’es forç i el cop, la in ten ció i el dub te,
Fi gu res quie tes de pell as so le lla da,
els mem bres ja una mica fa ti gats 
sota el con fort del cash me re
i el sol ma ti nal. 
Pre ci sió i de ses ma.
Les sen yo res, al club, pre nen ver muts llar guís sims
en tau les so lità ries. –Ah! No tro bes
que co men ça a fer sol de bon temps?

Molt lluny, aquí, fora de la cam pa na
de vi dre que els pre ser va, 
el temps sem pre és in cert i cos ta ai xo plu gar-se.


