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La revista Apunts

L’existència de gran quantitat de revistes científiques, diaris i demés publicacions relatives a l’activitat física i

l’esport, convida a reflexionar sobre els  objectius i els continguts de la nostra revista de cara a prendre

consciència i perfilar els seus trets característics i personalitzadors.

Està clar que la revista Apunts. Educació Física i Esports és el resultat d’un conjunt d’actuacions de les

institucions, dels seus successius directors i demés col·laboradors. Per dir-ho així, la revista no és fruit d’una

decisió arbitrària, feta en un moment determinat per una persona en particular. Més aviat s’ha anat fent; s’ha anat

definint i perfilant amb uns trets que actualment la caracteritzen.

En aquest sentit i en primer lloc, aquesta revista és una revista multidisciplinar de ciències de l’activitat física i

l’esport. Des del seu inici es va voler que fos un vehicle d’expressió de totes les ciències i disciplines interessades

en aquell àmbit i així ho ha vingut essent des d’aleshores. Així, de ser una revista centrada en la medicina de

l’esport va passar a ser una revista amb un subtítol: “Educació Física i Esports”,  que ho vol denotar. Potser el repte 

actual, però, és que de la multidiciplinarietat es passi a la interdisciplinarietat. En aquest sentit, seria interessant

que els autors orientessin els seus articles tenint en compte l’existència de diverses perspectives d’estudi i el seu

eventual interès en una temàtica concreta. 

Més enllà de la necessitat teòrica d’aquesta obertura intel·lectual hi ha, però, una necessitat pràctica. En efecte,

aquesta revista és una revista plantejada com a un servei als professionals de l’activitat física i l’esport i a aquests

els interessa que els articles no es composin de discursos tancats i dirigits a alimentar el cos teòric d’una ciència,

sinó oberts i dirigits a facilitar una pràctica professional. Per aquesta raó, els blocs temàtics d’aquesta revista, tot i

reconèixer en primer lloc l’existència de les ciències aplicades que poden tractar temes bàsics relacionats amb

l’activitat física i l’esport, estan majoritàriament orientats a àmbits professionals concrets.

Els científics i els tècnics són els dos grans grups que han de proporcionar el gros dels articles de la revista. Està

clar. Això no obstant, degut especialment a la presència i rellevància de l’esport en la societat actual, molts

pensadors, escriptors, artistes i demés professions que defineixen gran part dels trets d’una cultura, s’han

sensibilitzat pels temes esportius i, o bé els han referit com a continguts d’interès, o bé els han utilitzat com a

metàfores per als seus discursos. Sigui com sigui, l’activitat física i l’esport  formen part de la cultura en la mesura

que els individus concrets els han experienciat i ho volen manifestar. Potser, en aquest sentit, els esportistes són

el col·lectiu que més àmpliament podrien donar a conèixer aquesta vivència individualitzada de la pràctica

esportiva i podrien donar-nos-ho a conèixer amb una producció artística. De fet, ho fan en cada actuació, perquè

fer esport ja és un art; cada actuació, cada gest o cada configuració esportives són art. Jo diria que, per això,

aquesta revista és una publicació sensible a les instantànies i a les obres gràfiques, escultòriques i d’altre tipus

que els artistes o els mateixos esportistes ens ofereixen.
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Potser una dimensió crítica i un repte actual de la revista Apunts. Educació Física i Esports és convertir-se en un

fòrum de diàleg sobre temes generals que afecten tots els científics, professionals i artistes pel que fa al fet,

socialment tan rellevant, que és l’esport. Entre aquests temes apareixen les qüestions ètiques relatives a l’esport

de competició com a tema destacat, però n’hi ha molts d’altres. En tot cas, els blocs “Esport, Ciència i Cultura” i

“Dóna i Esport” volen ser espais oberts a aquell diàleg. Cal dir en aquest sentit que, de cara a donar vitalitat a la

revista, serà bo que aquest temes siguin d’actualitat, que no evitin el debat o la polèmica i que toquin tot allò que

pugui servir a prendre consciència de la realitat de l’esport d’avui i a orientar l’actuació dels lectors.

Per tot el que acabo de dir, crec que es por afirmar que la revista Apunts és una revista de cultura esportiva. Una

revista de sabers científics i tècnics, d’art i de reflexió sobre les qüestions rellevants que afecten tots els qui es

relacionen, d’alguna manera, amb l’activitat física i l’esport. 

JOSEP ROCA I BALASCH
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Tendències o direccions de l’esport
contemporani en funció
dels motius de la pràctica.
Un estudi empíric entre els estudiants
de la Universitat d’Oviedo

§ JOSÉ A. CECCHINI ESTRADA
Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca. INEF-Ma drid.
Doc tor en Cièn cies de l’Edu ca ció.
Ca tedr àtic d’E.U.
Uni ver si tat d’Ovie do 

§ ANTONIO MÉNDEZ JIMÉNEZ
Doc tor en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Espor t. Uni ver si tat de Gra na da.
Lli cen cia t en Edu ca ció Fí si ca. INEF-Ma drid. 
Pro fe ssor de Se cun dària

§ JOSÉ MUÑIZ FERNÁNDEZ
Doc tor en Psi co lo gia. 
Ca tedr àtic-Degà de la Fa cul tat de Psi co lo gia.
Uni ver si tat d’Ovie do

Re su m

Les in ves ti ga cions des crip ti ves so bre els

mo tius que por ten els jo ves a prac ti car

l’esport, de sen vo lu pa des ma jo rità ria ment

als Estats Units i a paï sos anglòfons, com

ara Gran Bre tan ya, Austràlia i el Ca nadà,

han mos trat de for ma con sis tent una es -

truc tu ra mul ti fac to rial. La ma jo ria s’em -

marquen din tre de la pers pec ti va cog ni ti -

vo so cial i es re col zen en el con cep te de

mo ti va ció d’assoliment. A par tir d’aquests

re sul tats, el nos tre ob jec tiu ha es tat ana lit -

zar l’estructura ‘mo ti va cio nal’ sub ja cent,

amb l’objecte de de ter mi nar les tendències 

més acu sa des de l’esport con tem po ra ni.

Els jo ves sot me sos a en ques ta, 2.689, són 

es tu diants de la Uni ver si tat d’Oviedo

(1.440 ho mes i 1.249 do nes). Tots ells

van res pon dre qües tio na ri dis sen yat amb

aques ta fi na li tat. Els re sul tats evi den cien

una do ble es truc tu ra bi po lar que sem bla

res pon dre a la ‘bi na rit za ció’ de dos cri te ris: 

com pe ti ció (C) i mes trat ge (M). La seva

presè ncia o absència ori gi na un ar bre di -

cotò mic de qua tre bran ques. Aquests qua -

tre sub grups mos tren, a més a més, unes

pe cu lia ri tats de ri va des de les di ferè ncies

de gène re, ti pus d’activitat i in ten si tat de la 

mo ti va ció vers l’esport. Fi nal ment, es dis -

cu tei xen els re sul tats i se n’extreuen al gu -

nes con clu sions. 

Introducció

L’extensa in ves ti ga ció des crip ti va so bre

mo tius de par ti ci pa ció en les ac ti vi tats fi -

si coes por ti ves ha evi den ciat una sòli da

es truc tu ra mul ti fac to rial, en la qual, raons 

tan di ver ses com la sa lut, la con di ció fí si -

ca, l’esbargiment, la mi llo ra de les ha bi li -

tats es por ti ves, l’amistat, l’aprovació so -

cial, el de sig de vèncer o la re la xa ció, en -

tre d’altres, sem blen ser de ter mi nants

(Alder man, 1978; Sapp i Hau bens tric ker, 

1978; Gill i d’altres, 1983; Gould i Horn,

1984; Gould i d’altres, 1985; Bak ker i

d’altres, 1993; Ashford i d’altres, 1993;

Lá za ro i d’altres, 1993; Buo na ma no i

d’al tres, 1995; Ale xan dris i Ca rroll,

1997, Cec chi ni i d’altres, 2002. 

La ma jor part de les in ves ti ga cions ac -

tuals de la psi co lo gia ‘mo ti va cio nal’ rea -

lit za des en l’àmbit es por tiu s’em mar quen 

dins la pers pec ti va cog ni ti vo so cial, i es

re col zen en el con cep te de mo ti va ció

d’as so li ment, in ter pre tat com l’es forç i la 

per sistència dels es por tis tes per a acon -

se guir una ac tua ció reei xi da en si tua -

cions com pe ti ti ves i la pos te rior ava lua -

ció de l’èxit o fracàs. La mo ti va ció d’as -

so li ment és l’e le ment comú de les teo ries 

‘mo ti va cio nals’ con tem porà nies més im -

por tants: au toe ficà cia (Ban du ra, 1977,

atri bu cions (Wei ner, 1979), fi tes d’as so -
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Abstract

Re search into the mo ti ves that lead young

peo ple to prac ti ce sport has been ca rried out in

En glish-speaking coun tries, mainly in the Uni ted 

Sta tes and the Uni ted King dom, Aus tra lia and

Ca na da. It has con sis tently shown a fra me work

with va rious fac tors. The ma jo rity can be pla ced

wit hin the fra me of so cial re cog ni tion and are

ba sed on the con cept of achie ve ment

mo ti va tion. Star ting from the se re sults our

ob jec ti ve has been to analy se the un derl ying

mo ti va tio nal struc tu re with the aim of

de ter mi ning the most pro mi nent ten den cies in

con tem po rary sport. The young peo ple po lled

were 2689 stu dents at the Uni ver sity of Ovie do

(1440 men and 1249 wo men). They all

ans we red ques tion nai res drawn up for our

pur po se. The re sults re vea led a dou ble bi po lar

struc tu re that would ap pear to res pond to the

bi na ri sa tion of two cri te ria: com pe ti tion (C) and

mas tery(M) or ex per ti se. Their pre sen ce or

ab sen ce gi ves rise to a di cho tomy, which could

be li ke ned to a tree with a bi fur ca ted trunk and

four bran ches. The four sub-groups show,

mo reo ver, cer tain spe cial cha rac te ris tics ari sing

from dif fe ren ces in sex, type of ac ti vity and

strength of mo ti va tion to prac ti se sport. Fi nally

the tre sults are dis cus sed and some

con clu sions are drawn.

Key words

Sports prac ti ce, Achie ve ment mo ti va tion,

Sport

Pràcti ca es por ti va, Mo ti va ció d’assoliment, 
Esport
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li ment (Ames, 1984, 1992; Ames i

Archer, 1988; Duda, 1992; Dweck,

1986; Elliott i Dweck, 1988; Maehr i

Bras kamp, 1986; Maehr i Ni cholls,

1980; Ni cholls, 1984, 1989; Ro berts,

1984. 

Un prin ci pi fo na men tal de la teo ria de fita

d’assoliment sos té que els in di vi dus

s’impliquen en con texts d’assoliment per

tal de de mos trar com petè ncia o ha bi li tat.

Tan ma teix, sem bla ser que en con texts de 

no as so li ment ope ra rien d’altres fi tes. Ni -

cholls (1984, 1989) va de mos trar l’e -

xistència de dues con cep cions d’ha bilitat

que es ma ni fes ten en con texts d’as -

soliment: la con cep ció d’habilitat in di fe -

ren cia da de l’esforç, que ha es tat in ter pre -

ta da com a mi llo ra i la con cep ció d’ha bi -

litat di fe ren cia da de l’esforç, in ter pre ta da

com a ca pa ci tat. Cada con cep ció d’habili -

tat es posa de re lleu en una orien ta ció de

fita d’assoliment dis tin ta. Així, els in di vi -

dus orien tats a la tas ca uti lit zen la con -

cep ció in di fe ren cia da d’habilitat per jut jar

la com petè ncia de mos tra da i es preo cu -

pen per l’aprenentatge o do mi ni de la tas -

ca. En con trast, els sub jec tes orien tats al 

jo uti lit zen la con cep ció di fe ren cia da

d’habilitat per jut jar la com petè ncia de -

mos tra da, i es preo cu pen del ren di ment

dels al tres i de de mos trar una ha bi li tat su -

pe rior als al tres amb el mí nim es forç (Ni -

cholls, 1984, 1989). 

En con se qüèn cia, la per so na im pli ca da

en la tas ca, en uti lit zar cri te ris d’autore -

ferència comp ta amb més pos si bi li tats

de mi llo rar la pròpia com petè ncia per ce -

bu da. Deci i Ryan (1985); Ryan (1982)

van sug ge rir que les va ria cions en com -

petè ncia per ce bu da es tro ben vin cu la -

des a pro ces sos psi colò gics con se qüents 

amb can vis en la mo ti va ció in trín se ca.

En con cret, la mo ti va ció in trín se ca aug -

men ta pre su mi ble ment quan s’in cre -

men ta la com petè ncia per ce bu da (Deci i 

Ryan, 1985). Així, la im pli ca ció en la

tas ca com por ta el re qui sit de con di cions 

per en co rat jar la mo ti va ció in trín se ca.

En con trast, la prin ci pal preo cu pa ció de

la per so na orien ta da al  jo és ob te nir ju -

di cis fa vo ra bles res pec te de la seva ha -

bi li tat, més que no pas l’a pre nen tat ge i

la mi llo ra del ni vell tècnic pre sent. La

per so na se sent com pe tent quan es com -

pa ra fa vo ra ble ment amb els al tres.

Aques ta de pendència de la com pa ra ció

so cial re dueix la pro ba bi li tat d’aug men -

tar la com petè ncia per ce bu da i, doncs,

li mi ta l’o por tu ni tat de mi llo rar la mo ti va -

ció in trín se ca (Duda i d’al tres, 1995).

D’al tra ban da, emer geix una re la ció sig -

ni fi ca ti va en tre l’o rien ta ció a la tas ca i la

tendència a per ce bre el joc es por tiu com 

a in te res sant i di ver tit (Cec chi ni i d’al -

tres, 2001). L’o rien ta ció en la tas ca,

tam bé co rre la cio na ne ga ti va ment amb

l’a vo rri ment (Cer ve lló, Escar tí i Ba la gué, 

1999). 

Tant en in ves ti ga cions pas sa des com en

les més re cents, els ba rons han in for mat

de ni vells més alts d’orientació vers el  jo

(en la com pe ti ció) que no pas les do nes.

Aques tes ho han fet de ni vells més grans

d’orientació vers la tas ca que els ho mes, i

en con se qüèn cia s’ha sug ge rit que el pro -

cés de so cia lit za ció té un pa per de ter mi -

nant en l’adquisició de fi tes d’assoliment

(Whi te i Duda, 1994; Whi te i Zell ner,

1996; Whi te, Ka vus sa nu i Guest, 1998).

A més a més, sem bla que hi ha una evi -

dència con si de ra ble que per met afir mar

que els ba rons i les do nes te nen di fe rents

pa trons de mo ti va ció d’assoliment i que

aques tes mo ti va cions són con sis tents tant 

amb l’orientació de fita per so nal com amb 

les per cep cions del cli ma ‘mo ti va cio nal’

creat pels al tres sig ni fi ca tius (Carr, Wei -

gand i Hus sey, 1999). 

En el marc de la teo ria del di ver ti ment

es por tiu, els re sul tats de l’es tu di de

Scan lan i Lewt hwai te (1986) van re ve -

lar un con junt de fonts de múl ti ples fa ce -

tes de di ver ti ment que es tro ben en tre

les di men sions in trín sec-ex trín sec i as -

so li ment-no as so li ment; anà lo ga ment,

el di ver ti ment dels llui ta dors, sub jec tes

de l’es tu di, es ta va re la cio nat ín ti ma -

ment amb les se ves per cep cions d’ha bi -

li tat i les per cep cions dels adults sig ni fi -

ca tius (pa res, en tre na dor...). 

En re sum, pocs mo dels teò rics ex pli ca -

tius han abor dat la mo ti va ció per a la

pràcti ca fi si coes por ti va des d’u na pers -

pec ti va glo bal tot in cloent-hi al ho ra els

mo tius d’as so li ment i no as so li ment 

(afi lia ció, sen sa cions de ri va des del mo -

vi ment, po der...) in de pen dent ment de

les va ria bles que els de ter mi nen com ara 

edat, sexe, ti pus d’es port, etc. Tot i re -

con èi xer que la com pe ti ti vi tat i, en ge ne -

ral, les si tua cions d’a va lua ció, han cons -

ti tuït en torns ex traor di na ris d’anà li si de

la mo ti va ció en l’es port, que po sen a

pro va el ren di ment in di vi dual (cam pio -

nats es por tius, clas ses d’e du ca ció fí si -

ca, es co les es por ti ves...), cal  apro fun dir 

en les lí nies d’in ves ti ga ció que in clouen

con texts no com pe ti tius, per com pren -

dre a fons el con junt de les tendències

de l’es port (Ashford et al., 1993). En

aquest con text, for mu lem la hipò te si

que les di rec cions o tendències de l’es -

port con tem po ra ni res po nen a la ‘bi na -

rit za ció’ de dos cri te ris: com pe ti ció (C) i

mes trat ge (M). La seva presè ncia o

absència ori gi na un ar bre di cotò mic de

qua tre bran ques. Aquests qua tre sub -

grups mos tren, a més a més, unes pe cu -

lia ri tats de ri va des de les di ferè ncies de

gène re, ti pus d’ac ti vi tat i in ten si tat de la

mo ti va ció cap a l’es port. 

Mèto de 

Qües tio na ri 

Te nint en comp te que la fi na li tat d’aquest

tre ball és ana lit zar els prin ci pals mo tius

de pràcti ca fi si coes por ti va, amb l’objecte

de de li mi tar les tendències més acu sa des

o re lle vants de l’esport, vam re co llir, en

for ma de mo tius, els fac tors que ex pli quen 

el com pro mís amb l’activitat fí si ca

d’aquelles in ves ti ga cions que vam con si -

de rar més afins i ade qua des a la po bla ció

ob jec te d’estudi i al con text so cio cul tu ral

on s’implementa. Aquests mo tius són:

“per man te nir-me en for ma fí si ca (te nir

una bona con di ció fí si ca, es tar fí si ca ment

bé, es tar en for ma)”, “per mi llo rar les me -

ves ha bi li tats (apren dre amb eficà cia nous 

mo vi ments, pro gres sar i mi llo rar el meu

ni vell es por tiu)”, “per hi gie ne i sa lut per -

so nal (es tar sa, pre ve nir ma lal ties)”, “per -

què m’entreté (és di ver tit, emo cio nant,

agra da ble)”, “per es tar amb amics o co -

nèixer-ne al tres de nous (col·la bo rar, coo -

pe rar amb els amics)”, “per què m’agrada

com pe tir (de mos trar que puc ser mi llor

que els al tres, su pe rar el ren di ment dels

al tres, guan yar)”, “per què em re la xa (em

tran quil·lit za, em per met de dis mi nuir la

ten sió dels es tu dis i dels exà mens), i “per
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gas tar ener gia (alli be rar frus tra cions, te nir 

al gu na cosa a fer)”. El qües tio na ri in clou,

per tant, aquests 8 grans mo tius en es ca -

les de ti pus Lic kert de tres punts (1= Molt 

im por tant, 2 = Una mica im por tant,

3 = Gens im por tant). 

Altres va ria bles me su ra des 

A més a més, per po der rea lit zar pos te rior -

ment anà li si de con trast, vam in clou re

21 es ports o grups d’esports i 6 va ria bles

que me su ren la in ten si tat de la mo ti va ció:

in terès per l’esport (1= Molt; 4 = Poc),

vo lum de pràcti ca es por ti va (1= Més de

3 ho res a la set ma na: 3 = 1 hora a la set -

ma na), re gu la ri tat (1= En to tes les èpo -

ques de l’any per un igual, 2 = Més
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HOMES D.T. DONES D.T.

MOS TRA

COM PLE TA D.T.

Per man te nir-me en bona for ma fí si ca 1,43 ,61 1,36 ,52 1,40 ,58

Per què m’entreté 1,36 ,59 1,61 ,68 1,48 ,65

Per què em re la xa 1,65 ,70 1,55 ,63 1,61 ,67

Per hi gie ne i sa lut per so nal 1,83 ,72 1,72 ,71 1,78 ,72

Per es tar amb els  meus amics o con èi xer-ne al tres de nous 1,74 ,72 2,01 ,77 1,86 ,75

Per mi llo rar les me ves ha bi li tats 1,89 ,75 1,98 ,74 1,94 ,75

Per gas tar ener gia 2,11 ,80 1,95 ,78 2,04 ,79

Per què m’agrada com pe tir 2,15 ,84 2,76 ,57 2,43 ,79

n TAULA 1.
Va lo ra ció mit ja na dels mo tius de pràcti ca es por ti va.

MO TIUS DE PRÀCTI CA ES POR TI VA 

ESPORTS N ESBAR JO COM PE TI CIÓ AMISTAT

FORMA

FÍSICA SALUT

DES PE SA

D’ENERGIA HABILITAT RELAXACIÓ

Bàsquet 542 –163 –245 –226 +53 +71 +46 –5 +71

Hand bol 93 –49 –164 –154 +169 +124 +39 –13 +144

Fut bol 916 –164 –296 –139 +62 +82 +77 +15 +108

Vo lei bol 247 –111 –95 –171 +70 +169 +138 –18 +111

Golf 82 –159 –221 –163 –1 +181 -32 –141 +36

Esports de ra que ta 583 –115 –94 –126 +30 +17 +38 +55 +36

Llui ta, Judo, Ka ra te, Arts mar cials 189 +13 –105 +83 –123 -10 +26 –268 –90

832 –48 –9 –42 +19 +22 +10 +67 +66

Pi ra güis me, rem 115 –107 –82 –35 –21 -127 +36 –41 +31

Pa ti nat ge 166 +23 +94 –4 –29 -8 +1 –105 -71

Surf, surf de vela, ala del ta 146 –46 –122 –213 +21 +85 -6 –112 +46

Hí pi ca 53 –16 +225 –144 +70 +33 -183 +132 –87

Esquí 354 +3 +28 +1 –11 +33 -52 0 +12

Esports de vela i es ports nàu tics 91 +60 –80 –73 0 +29 +52 –41 –38

Mun tan yis me, al pi nis me 390 +56 +160 –3 +37 –27 +44 +61 –118

Atle tis me 365 +45 +53 +49 –112 –128 +95 –44 –35

Na ta ció 1.003 +52 +153 +131 –12 –43 +9 +90 –21

Ae ròbic 265 +158 +385 +236 –166 –47 –178 +38 –16

Jòguing-fú ting 432 +125 +138 +158 –103 –96 –26 +113 –28

Gimnàsti ca de man te ni ment 459 +248 +275 +237 –113 –118 –135 +58 +30

Ioga 39 +192 +190 +138 +164 –98 +20 +162 –176

n TAULA 2.
Di ferè ncia de rang mitjà dels mo tius de pràcti ca es por ti va. Pro va de Krus kal-Wa llis. 

Ci clis me (ci clo tu ris me, bi ci cle ta tot te rreny, etc.)



a l’estiu), in fluèn cies de l’esport so bre

l’estudi i el tre ball (1 = Po si ti va, 2 = Ne -

ga ti va, 3 = Indi fe rent, 4 = No ho sé), par -

ti ci pa ció en pro gra mes es por tius univer -

sitaris (1 = Sí, 2 = No), i par ti ci pa ció

en com pe ti cions uni ver sità ries (1 = Sí,

2 = No). 

Par ti ci pants 

El qües tio na ri es va ad mi nis trar a un to tal

de 2.689 es tu diants de la Uni ver si tat

d’Oviedo (1.440 ho mes i 1.249 do nes)

que prac ti quen l’esport, bé en pro gra mes

or ga nit zats o bé de ma ne ra lliu re, sols o

amb amics. Per ela bo rar la mos tra to tal

vam rea lit zar un mos treig alea to ri i es tra ti -

fi cat d’acord amb el cam pus, cen tre, curs

i sexe. Amb un ni vell de con fian ça del

95% l’error és de 1,27 per al con junt de la 

mos tra. 

Pro ce di ment 

El tre ball de camp, per a l’obtenció de da -

des, va ser rea lit zat en tre els me sos de

març i abril del 2001 per deu en ques ta -

dors for mats a aquest efec te.

Anàli si de les da des 

Hem uti lit zat es ta dís tics des crip tius, per

de ter mi nar la im portància dels mo tius,

anà li si fac to rial de com po nents prin ci pals

amb ro ta ció va ri max, per es tu diar l’es -

tructura ‘mo ti va cio nal’, mi ni mit zant el

nom bre de va ria bles amb sa tu ra cions al -

tes, i anà li si d’eixos prin ci pals sen se fer

ro ta cions, per iden ti fi car sub con junts de

for ma bi po lar. Amb l’objecte de se lec cio -

nar els es ta dís tics més ade quats per cor -

relacionar els as pec tes in ten sius i se lec -

tius de la mo ti va ció vers l’esport, vam rea -

lit zar pro ves de qua li tat de l’ajustament.

Con cre ta ment, l’estadístic de Kol mo go -

rov-Smirnov i el ni vell de sig ni fi ca ció de

Li llie fors, per de ter mi nar si la di ferè ncia

en tre la fun ció de dis tri bu ció em pí ri ca de

les va ria bles i la fun ció de dis tri bu ció es -

pe ra da sota hipò te si de nor ma li tat és es -

ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti va. Els re sul tats

ens por ten a re but jar la hipò te si de nor -

ma li tat, i, en con se qüèn cia, es van uti lit -

zar pro ves no pa ramè tri ques. La pro va de

Krus kal-Wallis ens va per me tre de con -

tras tar la dis tri bu ció de la va ria ble de pen -

dent (fac tors ‘mo ti va cio nals’) als k grups

(in ten si tat de la mo ti va ció). Els ca sos dels 

grups s’ordenen en sèries sim ples, tot

sub sti tuint cada ob ser va ció pel seu rang

(a la tau la 5 es re cull la mit ja na de les di -

ferè ncies de rang). 

Re sul tats 
Importància dels mo tius 

La tau la 1 mos tra la va lo ra ció mit ja na

dels mo tius de pràcti ca fi si coes por ti va

per als ba rons, les do nes i la mos tra

com ple ta. To tes les raons que es pro po -

sen són im por tants ex cep te el gust per la 

com pe ti ció. Com pa rar ac tua cions, as so -

li ments i ren di ments no són dis po si cions 

a ac tuar que in te res sin a una ma jo ria

d’univer sitaris. Els tres mo tius més im -

por tants són “per man te nir-me en bona

for ma fí si ca”, “per què m’en tre té” i “per -

què em re la xa”. Per als ba rons el més

im por tant és la di ver sió, per a les do nes

el man te ni ment de la con di ció fí si -

ca. L’ho me su pe ra la dona en els mo tius

re la cio nats amb la  millora de les ha bi li -

tats (t = 3,20, p <,001), la com pe ti -

ció (t = 22,65, p < ,001), la di ver sió

(t = 10,38, p< ,001), i l’a mis tat

(t = 9,63, p < ,001), men tre que la

dona su pe ra el baró en la res ta: for ma

 física (t = –2,79, p< ,01), re la xa ció

(t =  –3.15, p< ,01), sa lut (t = –4,36,

p < ,001), i des pe sa d’e ner gia (t=  –5,43, 

p < ,001). 

La tau la 2 re cull les di ferè ncies so bre el

rang mitjà dels mo tius de pràcti ca es por ti -

va en un to tal de 21 es ports o grups d’es -

ports. El pes dels mo tius “per què m’en tre -

té”, “per què m’a gra da com pe tir” i “per què 

m’a gra da es tar amb els amics o con èi -

xer-ne al tres de nous”, és més im por tant

en els que prac ti quen es ports d’e quip (fut -

bol, bàsquet, hand bol i vo lei bol), golf i es -

ports de ra que ta (tennis, pàdel, etc.). Els

úl tims llocs els ocu pen els que prac ti quen

ioga, gimnàsti ca de man te ni ment, aerò -

bic, jòguing-fú ting i na ta ció. En ge ne ral,

als es ports en què s’es ta blei xen in te rac -

cions amb com panys i ad ver sa ris (tas ques 

so cio mo trius, Par le bas 1988), el pes d’a -

ques ta mena de mo tius és sig ni fi ca ti va -

ment més im por tant que als es ports en els 

quals aques tes in te rac cions no es do nen

(tas ques psi co mo trius).

En els mo tius “per man te nir-me en bona

for ma fí si ca”, “per hi gie ne i sa lut per so -

nal” i “per gas tar ener gia” suc ceeix jus ta -

ment el con tra ri. Són, en aquest cas, les

tas ques psi co mo trius les que els con ce -

dei xen sig ni fi ca ti va ment més impor -

tància, men tre que en el pol opo sat se si -

tuen els es ports d’equip. 

Els es ports de llui ta, judo, ka ra te i, en ge -

ne ral, les arts mar cials, són els que ator -

guen més im portància a la mi llo ra de les

ha bi li tats. Els prac ti cants de ioga, tan ma -

teix, xi fren la re cer ca de la re la xa ció com

la cau sa més re lle vant, mo tiu es pe cial -

ment va lo rat, tam bé, per mun tan yencs i

al pi nis tes. 

Estruc tu ra fac to rial dels mo tius 

L’anà li si fac to rial de com po nents prin ci -

pals amb ro ta ció va ri max re cull un to tal

de 3 fac tors que ex pli quen el 66,1% de la

va riàn cia (tau la 3). El pri mer va ser eti -

que tat com a sa lut/for ma fí si ca/ha bi li -

tat/des pe sa d’e ner gia i in clou aquest ti pus 

de raons: te nir una bona con di ció fí si ca,

es tar en for ma, es tar sa, pro gres sar i mi -

llo rar el ni vell es por tiu i gas tar l’ex ce dent
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COMPONENT

1 2 3

Per man te nir-me en bona

for ma fí si ca

,71

Per mi llo rar les me ves ha bi li tats ,65

Per hi gie ne i sa lut per so nal ,63

Per gas tar ener gia ,44

Per què m’en tre té ,80

Per es tar amb els  meus amics

o con èi xer-ne al tres de nous

,77

Per què em re la xa ,78

Per què m’a gra da com pe tir –,54

Ei gen va lue 2,91 1,49 1,08

Per cen tat ge de va riàn cia 33,9 18,7 13,5

n TAULA 3.
Ma triu de com po nents amb ro ta ció per a la
mos tra com ple ta.



d’e ner gia. El se gon fac tor l’hem re to lat di -

ver sió/amis tat i in clou ítems d’a fi lia ció i

en tre te ni ment. Re la cio na, per tant, les ne -

ces si tats d’a fi lia ció a les ac ti vi tats ‘au to -

tel·lú ri ques’ del joc i l’en tre te ni ment. L’úl -

tim fac tor l’hem ano me nat re la xa ció, que

uneix aquest mo tiu i el co rre la cio na po si ti -

va ment amb la sa lut i la hi gie ne per so nal i 

ne ga ti va ment amb la com pe ti ció. En

aquest cas, la re cer ca de la re la xa ció s’o -

po sa a l’ex ci ta ció, al de se qui li bri emo cio -

nal i a l’estrès que com por ta la com pa ra -

ció amb el ren di ment dels al tres. 

Per ex pli car la con fi gu ra ció de les co rre la -

cions en el con junt de les va ria bles ob ser -

va des hem rea lit zat una anà li si fac to rial

d’ei xos prin ci pals sen se ro ta ció (tau la 4).

Aques ta anà li si mos tra tres fac tors que,

pos te rior ment, hem en creuat amb les va -

ria bles in de pen dents que apa rei xen a la

tau la 5. L’es ta dís tic de con trast és la

suma de rangs, que es ta bleix la dis tri bu -

ció de les va ria bles de pen dents en cada

un dels grups. 

Al pri mer fac tor les pun tua cions més bai -

xes, en ca rre gar el pes dels mo tius, ex -

pres sen en tu sias me cap a l’es port, men tre 

que les més al tes sub rat llen un sen ti ment

crí tic cap a aquell. Com po dem ob ser var,

el pes dels mo tius és sig ni fi ca ti va ment

més alt en els ba rons (c2 =145.47,

p < ,001), en els es tu diants dels pri mers

cur sos (c2 = 45.82, p < ,001), i és di -
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FACTOR

1 2 3

Per man te nir-me en bona

for ma fí si ca ,24 ,41 –,05

Per què em re la xa ,19 ,19 ,29

Per hi gie ne i sa lut per so nal ,27 ,56 ,17

Per mi llo rar les me ves ha bi li tats ,53 ,20 –,23

Per què m’a gra da com pe tir ,50 –,18 –,38

Per què m’en tre té ,54 –,40 ,30

Per es tar amb els  meus amics

o con èi xer-ne al tres de nous ,48 –,26 ,13

Per gas tar ener gia ,22 ,16 ,01

n TAULA 4.
Ma triu fac to rial de com po nents sen se ro ta ció
per a la mos tra com ple ta.

FACTOR

N 1 2 3

Sexe

  Hom e

  Dona

1.440

1.249

-181

+181

+192

–192

+133

–133

Cur s

  1r

  2n

  3r

  4t

  5è

  6è

926

717

609

331

112

29

–158

–13

–73

+164

+22

+62

+36

+1

–9

–79

149

+201

+209

+85

+37

–21

–63

–247

Estu dis

  Cièn cies

  Me di ci na-Infer me ria

  Econò mi ques-Empre sa rials

  Hu ma ni tats

1.201

203

549

771

–60

+148

–59

–26

+133

–199

+110

–43

+38

–171

+99

+35

Inte rès per l’e spor t

  Molt

  Bas tant

  Re gu lar

  Poc

1.360

1.035

261

60

–572

–101

+110

+545

+34

+15

–24

–22

+14

–155

–72

+216

Vo lum de pràcti ca es por ti va

  Més de 3 h per set ma na

  2-3 h per set ma na

  1 h per set ma na

862

1.011

710

–285

+83

+204

–16

–11

+27

+147

–51

–91

Re gu la ri tat de la pràcti ca

  En to tes les èpo ques de l’any per un igual

  Més a l’es tiu

1.060

1.343

–119

+118

–11

+12

+94

–93

Par ti ci pa ció en pro gra mes or ga nit zats per la

ma tei xa Uni ver si tat 

  Sí

  No

1.016

1.691

–94

+93

+48

–48

+35

–34

Par ti ci pa ció en com pe ti cions uni ver sità ries

  Sí

  No

488

2.150

–179

+178

+95

–94

+119

–119

Influèn cies acadè mi ques

  Po si ti va

  Ne ga ti va

  Indi fe ren t

  No ho sé

1.281

291

780

364

–156

+4

+54

+101

–162

–244

+187

+35

–46

+107

+14

–74

Esports

  Bàsquet 

  Hand bol 

  Fut bol

  Vo lei bol

  Golf

  Esports de ra que ta en ge ne ral

  Llui ta, Judo, Arts mar cials

  Ci clis me (ci clo tu ris me, bi ci cle ta tot te rreny, etc.)

  Pi ra güis me, rem

  Pa ti nat ge 

  Surf, surf de vela, ala del ta

  Hí pi ca

  Esquí

  Esports de vela i es ports nàu tics

  Mun tan yis me, al pi nis me

  Atle tis me 

  Na ta ció

  Aerò bic 

  Jòguing-Fú ting

  Gimnàsti ca de man te ni ment 

  Ioga

542

93

916

247

82

583

189

832

115

166

146

53

354

91

390

365

1.003

265

432

459

39

–195

–69

–170

–94

–233

–88

–134

+6

–117

+3

–77

+112

–6

–49

+124

–71

+137

+233

+160

+249

+302

+244

+212

+250

+181

+234

+147

–108

+71

–27

–82

+93

–25

+15

+10

–46

–118

–90

–282

–191

–326

–156

+83

+136

+145

+32

+153

–16

+147

–15

–16

–50

+149

–272

–4

+84

–130

+82

–90

–160

–69

–32

–154

n TAULA 5.
Rang mitjà dels fac tors. Pro va de Krus kal-Wa llis.



rectament pro por cio nal: al grau d’in terès

vers l’es port (c2 = 360,44, p < ,001), al

vo lum de pràcti ca es por ti va (c2 =185,99, 

p <,001), i a la seva re gu la ri tat

(c2 =  69,69, p < ,001). Veiem tam bé

que el ni vell de mo ti va ció és su pe rior en

aquells que par ti ci pen en pro gra mes or ga -

nit zats per la ma tei xa uni ver si tat

(c2 = 36,32, p < ,001), els que s’ins -

criuen en com pe ti cions uni ver sità ries

(c2 = 83.39, p <,001), i els que te nen

una vi sió més po si ti va de les in fluèn -

cies de l’es port so bre la vida acadè mi ca

(c2 = 51,74, p <, 001). Per es ports, els

pri mers llocs els ocu pen golf, bàsquet i

fut bol, men tre que en el pol opo sat se si -

tuen ioga, gimnàsti ca de man te ni ment i

aerò bic. 

El se gon fac tor mos tra la bi po la ri tat sa -

lut/for ma fí si ca/ha bi li tat/re la xa ció/des pe -

sa d’e ner gia, d’u na ban da (pol po si tiu), i

di ver sió/amis tat/com pe ti ció, d’al tra ban da 

(pol ne ga tiu). De ma ne ra que aquest fac tor 

sem bla dis cri mi nar en tre els que bus quen

d’es tar sans com a con se qüèn cia d’u na

bona con di ció fí si ca i de la mi llo ra del ni -

vell es por tiu en un am bient re la xat i no

com pe ti tiu, da vant dels que in ten ten de di -

ver tir-se prac ti cant l’es port amb amics i

com pa rant les se ves ca pa ci tats amb al tres.

Vam ob ser var que es tro ben més a prop

del pol po si tiu, i, per tant, mos tren un

rang sig ni fi ca ti va ment in fe rior (tau la 5),

les do nes (c2 = 162.64, p < ,001),

els es tu diants de me di ci na i in fer me ria

(c2 = 47,63, p < ,001), els que no par ti -

ci pen en com pe ti cions uni ver sità ries

(c2 = 24,60, p < ,001), i els que prac ti -

quen gimnàsti ca de man te ni ment, aerò -

bic, jòguing-fú ting, ioga i at le tis me (tas -

ques psi co mo trius). Men tre que es tan

més a prop del pol ne ga tiu els ho mes, els

que par ti ci pen en com pe ti cions uni ver -

sità ries i els que prac ti quen es ports d’e -

quip (bàsquet, fut bol, hand bol i vo lei bol),

golf i es ports de ra que ta (tennis, pàdel,

etcètera). 

El ter cer fac tor mos tra la di co to mia en tre

di ver sió/re la xa ció (pol po si tiu), i com pe -

ti ció/ha bi li tat (pol ne ga tiu). En el pri mer

cas, el que es per se gueix és di ver tir-se,

en tre te nir-se prac ti cant l’es port d’u na

for ma re la xa da i no com pe ti ti va, men -

tre que en el se gon cas el que es bus ca

és la con se cu ció d’as so li ments es por tius

gràcies a la mi llo ra de les ha bi li tats i el

ni vell tècnic.

Són més a prop del pol po si tiu les do nes

(c2 = 78,79, p < ,001), els es tu -

diants dels úl tims cur sos (c2 = 40,16,

p < ,001), els alum nes de me di ci na i

 infermeria (c2= 17,59, p < ,001), els

que de di quen menys temps a fer es port

(c2 = 46,65, p < ,001), els que s’e xer ci -

ten més es porà di ca ment (c2 = 42,65,

p < ,001), els que no par ti ci pen en com -

peticions uni ver sità ries (c2 = 39,28,

p < ,001), i els que prac ti quen hí pi ca,

aerò bic, ioga, ex cur sio nis me i al pi nis me.

Men tre que són més a prop del pol ne ga tiu 

els ho mes, els es tu diants dels pri mers

cur sos, els que man te nen una ac ti vi tat

més re gu lar i li de di quen més temps, els

que par ti ci pen en com pe ti cions uni -

versitàries i els que prac ti quen golf, surf,

surf de vela, judo, ka ra te, llui ta, fut bol i

hand bol. 

Dis cus sió i con clu sions 

L’anàlisi d’eixos prin ci pals sen se ro ta ció

sem bla mos trar, en prin ci pi, dues grans

tendències: es port-competició i es port-no

com pe ti ció. En un cas (fac tor 2), di ver sió i 

amis tat s’uneixen en una pràcti ca de baix

ni vell com pe ti tiu que no mos tra diferèn -

cies sig ni fi ca ti ves, en la in ten si tat de la

mo ti va ció, amb aquells que, en el pol opo -

sat, per se guei xen mi llo rar l’estat de sa lut i 

de for ma fí si ca, uti lit zant les se ves ener -

gies en el de sen vo lu pa ment de l’habilitat

mo triu, en un am bient re la xat i no com pe -

ti tiu. En el se gon cas (fac tor 3), la com pe -

ti ció va lli ga da a la mi llo ra de les ha bi li tats 

mo trius i a una in ten si tat ‘mo ti va cio nal’

més gran. S’utilitza més temps i es forç en

el per fec cio na ment del ni vell tècnic amb

l’objecte d’incrementar el ren di ment es -

por tiu. Men tre que, a l’altre ex trem, tro -

bem una ac ti vi tat re la xa da i no com pe ti ti -

va que úni ca ment per se gueix di ver tir-se,

en tre te nir-se amb una pràcti ca que li per -

me ti d’eliminar la ten sió dels es tu dis i dels 

exà mens. 

Aques ta do ble es truc tu ra bi po lar sem bla

res pon dre a la ‘bi na rit za ció’ de dos cri te -

ris: com pe ti ció (C) i mes trat ge (M). La

seva presè ncia o absència, ori gi na un ar -

bre di cotò mic de qua tre bran ques.

Aquests qua tre sub grups te nen, a més a

més, unes pe cu lia ri tats de ri va des de les

di ferè ncies de gène re, ti pus d’ac ti vi tat i in -

ten si tat ‘mo ti va cio nal’, i que den dis tri -

buïts de la for ma se güent (fi gu ra 1): 

I. Cons ti tuït per aquells que bus quen de

di ver tir-se en un am bient re la xat, tran quil, 

no com pe ti tiu, que els per me ti d’a lli be rar

ten sions i, en me nor me su ra, mi llo rar la

seva hi gie ne i sa lut per so nal. Està for mat

ma jo rità ria ment per do nes, que de di quen

menys temps a fer es port i de ma ne ra més 

apunts 72 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (6-13)

ciències aplicades

11

Alta i mitjana intensitat motivacional

MESTRATGE

IV. Alta intensitat competitiva
     Habilitat

II. Condició física
    Habilitat
    Salut
    Despesa d’energia

III. Esbarjo
     Amistat
     Baixa intensitat competitiva

I. Esbarjo
   Relaxació
   Amistat
   Salut

COMPETICIÓ

H
o

m
e

NO COMPETICIÓ

NO MESTRATGE

Mitjana i baixa intensitat motivacional
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n FIGU RA 1.
Re pre sen ta ció es que màtica de les ten dèn cies de l’e spor t con tem po rani.



es porà di ca. Prac ti quen, fo na men tal ment, 

ac ti vi tats fi si coes por ti ves en so li ta ri o que, 

com a molt, dis co rren de for ma pa ral·lela, 

sen se cap mena d’in te rac ció amb els al -

tres (tas ques psi co mo trius), com ara aerò -

bic, ioga o ac ti vi tats a la na tu ra. 

II. For mat per aquells que vo len, d’u na

ma ne ra més de ci di da, mi llo rar el seu es -

tat de be nes tar fí sic i men tal, la seva con -

di ció fí si ca i el seu ni vell de mes trat ge per -

so nal. És a dir, re cull una al tra di rec ció de

la mo ti va ció d’èxit: la que va orien ta da a

de mos trar un bon do mi ni de la tas ca ma -

tei xa; mi llo rar les ha bi li tats, apren dre

amb eficà cia nous mo vi ments, in cre men -

tar la seva ca pa ci tat fí si ca. És un grup,

tam bé, ma jo rità ria ment fe me ní, a qui no li 

agra da com pe tir, que de di ca més temps

que l’an te rior a fer es port i que prac ti ca,

de ma ne ra prio rità ria, ac ti vi tats de caràc -

ter psi co mo tor: gimnàsti ca de man te ni -

ment, aerò bic, jòguing-fú ting o at le tis me.

III. Com post pels que vo len prac ti car l’es -

port amb els amics, fo na men tal ment es -

ports d’e quip, en què guan yar i per dre for -

ma part de la seva lògi ca in ter na, però en

els quals el de sig im pe riós de vict òria se

su pe di ta a l’èxit d’al tres ob jec tius més re -

lle vants. És una ac ti vi tat es por ti va de baix 

ni vell com pe ti tiu, que no es preo cu pa de

la mi llo ra sis temà ti ca de les ha bi li tats per

com pe tir i que no li de di ca sig ni fi ca ti va -

ment més temps que l’an te rior a l’ac ti vi tat 

es por ti va set ma nal. Està for mat per una

ma jo ria de ba rons que s’im pli quen en ac -

ti vi tats so cio mo trius. 

IV. El cons ti tuei xen els es por tis tes cla ra -

ment orien tats cap a la mo ti va ció d’as so li -

ment: per se guei xen mi llo rar el seu ni vell

es por tiu i el seu ni vell de com petè ncia per

en fron tar-se amb èxit a la com pe ti ció, i,

així, re sis tir la com pa ra ció amb els al tres.

Per fer-ho, de di quen més temps i es forç

que els grups an te riors i prac ti quen d’u na

for ma més re gu lar. Està for mat ma jo rità -

ria ment per ba rons que de sen vo lu pen ac -

ti vi tats so cio mo trius. 

En ge ne ral, els re sul tats sem blen con fir -

mar aques ta hipò te si. Lògi ca ment, això

que es pre sen ta són tendències, pre dis po -

si cions o apro xi ma cions, atès que, en

bona lògi ca, són pos si bles to tes les com -

bi na cions, que ser vei xin per de li mi tar

àmbits d’actuació. 

Les ac ti vi tats no com pe ti ti ves sem blen in -

te res sar a una im men sa ma jo ria, men tre

que la com pe ti ció preo cu pa un nom bre re -

duït, sig ni fi ca ti va ment mas cu lí. Aquests

re sul tats són cohe rents amb els de Pei ró

(1987), Ashford, Bidd le i Gou das (1993), 

i Mar kland i Hardly (1993). 

Les tas ques so cio mo trius com por ten pro -

ces sos de co mu ni ca ció i de con tra co mu -

ni ca ció, i en con se qüèn cia són con sis -

tents amb els mo tius di ver sió, amis tat i

com pe ti ció, men tre que les psi co mo trius

o ac ti vi tats mo trius fe tes en so li ta ri, es tan

més re la cio na des amb la mi llo ra de la for -

ma fí si ca, el be nes tar i la des pe sa d’e -

nergia. 

És sig ni fi ca tiu que si guin, en ge ne ral, els

prac ti cants d’Arts mar cials els que ator -

guin més im portància a la mi llo ra de les

ha bi li tats mo trius. Aques ta cir cumstància 

és con se qüèn cia, en bona me su ra, de les

re com pen ses ex trín se ques que aques tes

fe de ra cions ofe rei xen, en for ma de cin tu -

rons, i que san cio nen un cert ni vell de

com petè ncia. Com tam bé ho és el que

prac ti cants de ioga, ex cur sio nis me i al pi -

nis me afir min que la raó prin ci pal per la

que fan es port és la re cer ca de la rela -

xació. 

Les di ferè ncies de gène re són con sis tents

amb el pes dels mo tius, la dis tri bu ció fac -

to rial, la in ten si tat ‘mo ti va cio nal’ i el ti pus

de tas ca mo triu prac ti ca da. 
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Aspectes ludicoculturals en la concepció
del cos

§ CAR MEN TRI GUE ROS CER VAN TES
Doc to ra en Edu ca ció Fí si ca.
De par ta ment de Didà cti ca de l’Expressió Mu si cal, Plàsti ca i Cor po ral.
Uni ver si tat de Gra na da

Resum
Les di fe rents con cep cions del cos al llarg 

de la hist òria han es tat mar ca des pels

as pec tes cul tu rals, so cials, edu ca tius,

po lí tics i d’idees de cada èpo ca, i així ha

que dat re flec tit en nom bro sos es tu dis.

Aques tes cul tu res del cos tam poc no

han res tat al mar ge de la in fluèn cia dels

as pec tes lú dics, fo na men tal ment ens re -

fe rim als jocs de tra di ció oral, que pro -

gres si va ment s’han anat adap tant a les

cir cumstàncies so cials im pe rants i que

al ho ra han con di cio nat la con cep ció del

cos, és per això que en aquest ar ti cle

ana lit zem la re per cus sió dels as pec tes

lu di co cul tu rals, per rea lit zar pos te rior -

ment unes re fle xions so bre el que això

ha su po sat i su po sa pel que fa a l’edu -

cació dels nens i ne nes de la nos tra so -

cie tat ac tual.

Introducció

“El cos és ob jec te i sub jec te de la cons truc -

ció cul tu ral”. (Her nán dez Álva rez, 1996,

p. 51)

Par tint d’aquesta cita hem d’entendre el

cos com a ob jec te in te grat i de pen dent de

la cul tu ra on es tro bi im mer git. Ens tro ba -

rem so cie tats en les quals la con cep ció del 

cos serà o ha es tat ra di cal ment di fe rent en 

fun ció de parà me tres re li gio sos, la bo rals,

est ètics, fi losò fics, edu ca tius, etc., és a

dir, del con junt de sig ni fi cats, ex pec ta ti -

ves i con duc tes que de fi nei xen un grup so -

cial i que con tri buei xen a con fi gu rar-ne les 

xar xes cul tu rals.

Abans d’endinsar-nos en les di fe rents

con cep cions del cos, cen tra des fo na -

men tal ment  en la re la ció i el pa per que

te nen en l’àmbit lú dic, con vé de dei xar

clar què en te nem per cos. McLa ren

(1997, p. 85) con si de ra que “Cos” és

un ter me pro mis cu que pot ser entès, en

un pri mer mo ment, com a ma gat zem

d’impulsos ins tin tius ar caics, però en un 

sen tit més am pli ha d’ésser con si de rat

“com un «cos/sub jec te», és a dir, com

un te rreny de la carn en el qual s’inscriu 

i es re cons trueix el sig ni fi cat”. La cul tu -

ra s’inscriu tant en el cos com al seu da -

munt, mit jan çant l’extensió de la ves ti -

men ta en fun ció de la lògi ca mer can til,

de la in dús tria, de la moda, de la fi lo so -

fia de vida... i per la ins crip ció en els

sis te mes mus cu lar i ossi de de ter mi na -

des po si tu res, for mes de ca mi nar; d’a -

questa ma ne ra, ens tro bem amb cos sos 

cui dats fins a ex trems in sos pi tats, amb

cos sos en apa ren ça des cu rats per ofe rir

una imat ge de ter mi na da i amb cos sos

que no te nen més pers pec ti ves que el

fet de so bre viu re, per la qual cosa es

pot dir que el cos in cor po ra idees i en

ge ne ra.

En aques ta lí nia, Her nán dez Álva rez

(1996, p. 52) i Vi cen te Pe draz (1999,

p. 2) in di quen que la vi sió que te nim del

cos es tro ba mo de la da per les for mes

cul tu rals del grup a què per tan yem i, pa -

ral·le la ment, pels in di vi dus. A tra vés de

les per cep cions del cos en in te rac ció

amb l’en torn, s’originen no ves ma ni fes -

ta cions cul tu rals re la cio na des amb una

de ter mi na da idea de cos, per què “el cos

és sotmès re pres si va ment o és alli be rat

se gons les idees he gemò ni ques que do -

mi nen un de ter mi nat pe río de hist òric, i

és uti lit zat de ma ne ra par tidà ria al ser -

vei d’idees glo bals so bre la so cie tat i els 

in di vi dus” (Her nán dez Álva rez, 1996,

p. 52). 

Així, la cul tu ra cor po ral es con cre ta en el

con junt de mo vi ments i hàbits cor po rals

d’un grup es pe cí fic, que re pre sen ten va -

lors i prin ci pis cul tu rals, i que de ter mi na -

ran con duc tes que ge ne ren di fe rents es tils 

de vida, en ge ne ral con di cio nats per la

cul tu ra cor po ral o cul tu ra fí si ca do mi nant. 

Així, la fe mi ni tat, la mas cu li ni tat, la

prudè ncia, l’atreviment, la ti mi de sa, l’ex -

traversió, la dei xa de sa, la po si tu ra, la gro -

lle ria, l’exquisidesa i tam bé la be lle sa i la

llet ge sa són for mes de viu re el cos con di -

cio na des per les “re gles del joc” de la cul -

tu ra do mi nant.

Aquests as pec tes tam bé que da ran re flec -

tits en els jocs i ac ti vi tats re crea ti ves; en

mul ti tud d’ocasions, la pràcti ca d’aques -

tes ac ti vi tats obeeix a fac tors d’identifica -

ció i dis tin ció so cial, cosa que dóna lloc a

una de ter mi na da cul tu ra cor po ral. Bol -

tans ki, ci tat per Vi cen te Pe draz i Bro zas

(1997, p. 9), con si de ra que les de si gual -

tats pel que fa a la re pre sen ta ció i pel que

fa a la re la ció que els in di vi dus man te nen

amb el seu cos de pe nen dels llocs ocu pats 

en el sis te ma de pro duc ció. Les re gles que 

or ga nit zen aques tes re la cions –pre sen ta -
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Abstract

Many stu dies have mar ked that the dif fe rent

con cep tions of the body throug hout the his tory

have been la be led by the cul tu ral, so cial,

edu ca tio nal, po li ti cal and idea tio nal fac tors of

each era. Body’s cul tu res have also been

in fluen ced from the lu dic ele ments, we re fer

fun da men tally to the ver bal tra di tion ga mes

which have been adap ted to the pre vai ling

so cial cir cums tan ces and they have con di tio ned

the body’s con cep tion. In this ar ti cle we analy ze

the re per cus sion of the lu dic-cul tu ral as pects

and we also ac com plish some re flec tions on

what this has sup po sed (and sup po se) in

re la tion with the edu ca tion of the chil dren and

girls who live in our cu rrent so ciety.

Key words

Body, Culture, Game, Education

Cos, Cul tu ra, Joc, Edu ca ció
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des com a re gles de mo ral o cí vi ques– ten -

dei xen a im pe dir una ac ti tud re fle xi va i

cons cient en re la ció amb el cos a les clas -

ses po pu lars (les que es tan obli ga des a

uti lit zar el seu cos in ten sa ment) al ho ra

que fo men ten l’actitud es men ta da en les

clas ses al tes.

En els jocs tra di cio nals po dem ob ser var

que el cos i la for ma que aquest té de re la -

cio nar-se amb el medi es tan can viant.

Anti ga ment, po díem veu re nens i ne nes

àgils i forts que rea lit za ven jocs en ge ne ral 

vin cu lats amb el seu medi o de ri vats de

l’activitat que ha vien d’exercir. En con tra -

po si ció, en l’actualitat és fàcil dis tin gir

nens i ne nes “fràgils”, rea lit zant cada ve -

ga da més ac ti vi tats lú di ques se dent àries o 

jocs di ri gits per adults (fa mí lia i pro fes -

sors), en els quals el ni vell de pro tec ció és

tan alt, que no acos tu men a rea lit zar ac ti -

vi tats que im pli quin un gran es forç fí sic o

que com por tin un cert risc.

Referències
i investigacions sobre
la influència dels aspectes
ludicoculturals
en la concepció del cos
i viceversa

Trac tant d’esbrinar qui na im portància té

el joc i els as pec tes lu di co cor po rals o,

com re cull Gil Dul cio (1998, p. 5), la im -

portància de les ac ti vi tats que es rea lit zen

en el temps de no-treball, en la con cep ció

del cos ac tual, ens tro bem amb po ques re -

ferè ncies i in ves ti ga cions:

La pri me ra re ferè ncia que tro bem és de

1694, del sa cer dot i ar queò leg Ro dri go

Caro (1978, p. 13), que ja al se gle XV re -

cull com el met ge Je ró ni mo Mer cu rial la -

men ta que els jocs gím nics dels an tics

s’hagin per dut, cosa que va re per cu tir ne -

ga ti va ment en la pèrdua de vi gor i for ça i

en la sa ni tat dels cos sos, atès que es van

in tro duir mol tes ma lal ties no co ne gu des

ni vis tes mai pels an tics. 

Vial (1988, p. 21) ba sant-se en la idea de 

Froe bel, que con si de ra els jocs com el ger -

men de tota vida que s’obre, en el qual tot

home es de sen vo lu pa i es ma ni fes ta, i on

mos tren les més for mo ses i més pro fun -

des ap ti tuds del seu és ser; pun tua lit za

que les pri me res ap ti tuds que es de sen vo -

lu pen i ma ni fes ten mit jan çant el joc són

les del seu cos. Així, arri ba a par lar de

“cos-joguina” quan l’individu no no més

posa en mo vi ment el seu cos, sinó que

aquest es con ver teix en l’objecte ma teix

del joc. Com a exem ple cita el “joc de les

po si cions” pres de Ca pi le; in di ca fi nal -

ment que amb l’edat dis mi nuei xen els

jocs de do mi nant cor po ral.

Shí ling (1993), rea lit za una apro xi ma -

ció molt in te res sant a la vi sió del “cos

com a ca pi tal fí sic”, en en ten dre que pot

ser un ex cel·lent mitjà per a l’obtenció

de ren di ments econò mics. N’hi hau ria

prou amb ana lit zar la pro fes sio na lit za -

ció dels es ports més ac cep tats so cial -

ment, o les re com pen ses en for ma de

be ques o aju des que re ben els at le tes

per part de di fe rents es ta ments pú blics o 

pri vats. Però no no més a ni vell d’esport

es pro dueix aquest ren di ment, les pas -

sa rel·les de moda, els por ters de dis co -

te ca i fins i tot les pros ti tu tes, po drien

ser d’altres ex cel·lents exem ples de la

uti lit za ció del cos com a for ma de ca pi -

tal. Per en trar en una anà li si més de ta -

lla da, aques ta au to ra ens pro po sa

d’examinar tres as pec tes re la cio nats di -

rec ta ment amb la idea del cos com a ca -

pi tal fí sic: la pro duc ció, la con ver sió i la

trans mis sió d’aquest ca pi tal. 

En re ferè ncia a la pro duc ció del ca pi tal fí -

sic, en tén que pot ser as so lit a tra vés de

to tes les ac ti vi tats re la cio na des de for ma

di rec ta amb la pràcti ca d’activitat fí si ca,

ja si guin rea lit za des amb una in ten cio na li -

tat re crea ti va, o que for min part d’un tre -

ball re mu ne rat. Aques ta pro duc ció de -

pendrà molt di rec ta ment de les li mi ta -

cions so cials, econò mi ques i cul tu rals de

què de pen gui l’individu. Les de si gual tats

da vant el de sen vo lu pa ment del ca pi tal fí -

sic es veu ran cla ra ment me dia tit za des en

fun ció de l’espai so cial al qual es per tan yi, 

per què les pos si bi li tats de de sen vo lu pa -

ment de pen dran en gran me su ra del

temps de lleu re dis po ni ble de l’individu

per al con reu del cos. Espais que es veuen 

aug men tats en la me su ra en què s’allunya 

la ne ces si tat del tre ball. (Bour dieu i Pas -

se ron, 1990)

El con text so cial al qual es per tan yi, a

més a més, con di cio na o pro vo ca l’ac -

ceptació, per part dels in di vi dus que hi

per tan yen, d’un con junt de dis po si cions

i es truc tu res prees ta bler tes que con di -

cio nen la for ma de re la ció amb les si tua -

cions fa mi liars o les no ves que es pre -

sen tin. (Bru bac ker, 1985, ci tat per

Shilling, 1993). Lògi ca ment, aquest as -

pec te serà cen tral per a la re pro duc ció

de de si gual tats so cials. La ubi ca ció del

nen en un con text de ter mi nat, no no més

pro vo ca l’acceptació d’unes es truc tu res

prees ta bler tes, tam bé li serà im po sat un

es til de vida de ter mi nat, en re la ció amb

les ac ti vi tats fí si ques i lú di ques; com a

exem ple, el po dem re la cio nar amb els

hàbits ali men ta ris de la clas se so cial de

per ti nen ça, que po ten cial ment po den

ju gar un efec te po si tiu o ne ga tiu so bre la 

sa lut i la for ma fí si ca de l’individu.

Aques ta ma ni fes ta ció de l’estil de vida la 

po dem tro bar, tam bé, en les di fe rents

tendències que en ca ra es ma ni fes ten pel 
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que fa a les orien ta cions del cos que te -

nen els ho mes i les do nes. La con cep ció

ac ti va, pre sent en els pri mers, es veu

cla ra ment en fron ta da a la idea pas si va

que pre do mi na en les do nes (Wi llis,

1990). L’escassa ac cep ta ció so cial que

té un cos mus cu lós en la dona pot ser un

bon exem ple del que ex po sem.

En base a les idees an te riors, Bor dieu i

Pas se ron (1990) ar gu men ten que a cau -

sa de l’escassetat de temps de lleu re de

què dis po sa ha bi tual ment la clas se tre -

ba lla do ra, acos tu men a ten dir cap a una

vi sió més ins tru men ta lis ta del cos. De la

ma tei xa ma ne ra, les do nes de la clas se

tre ba lla do ra són les més per ju di ca des,

atès que a la ne ces si tat de bus car re cur -

sos ma te rials per po der sa tis fer les ne -

ces si tats im me dia tes de la seva fa mí lia,

afe gei xen el sa cri fi ci del seu temps de

lleu re, per pos si bi li tar el dels seus ma rits

i fills. En con trast amb el que aca bem

d’exposar, les clas ses do mi nants, pos seï -

do res de temps de lleu re, són lliu res de

trac tar el cos com una fi na li tat en si ma -

teix, i ator gar-li una do ble orien ta ció, en

fun ció de si es posa l’accent so bre el seu

fun cio na ment in trín sec (sa lut), o so bre

l’aparença cor po ral (el cos per a un ma -

teix o per a d’altres). Al cap da vall, es tem

as sis tint a una pro duc ció del ca pi tal fí sic

com ple ta ment he te rogè nia, se gons el

con text on se si tuï l’individu, els con di -

cio nants prees ta blerts i l’estil de vida im -

pe rant en l’entorn en què es de sen vo lu -

pa. Mal grat l’afebliment dels con di cio na -

ments del gène re i l’extracció so cial de

l’individu, la cen tra li tat de les tècni ques

cor po rals per a la iden ti tat cor po ral, i

l’efecte que aques tes te nen so bre la

grand ària, la for ma i l’aparença del cos,

afec ta a la for ma com la gent es re la cio na 

amb ella ma tei xa i amb el món que

l’envolta (Shí ling, 1993).

Pe le grín (1996, p. 78) es ta bleix que exis -

tei xen di fe rents no cions del cos: el cos lú -

dic, el cos ima gi na ri, el cos es pec ta cle i el

cos text. En una anà li si en re la ció amb l’ús 

ex pres siu del cos en el joc, afir ma que el

cos lú dic i el cos ima gi na ri són els que

pos si bi li ten que una per so na ju gui, en te -

nent com a cos lú dic el que està dis po sat

a gau dir del joc, que ex te rio rit za els sen ti -

ments, els afec tes po si tius i ne ga tius, la

ima gi na ció o l’humor-goig, en una ac ti tud

de dis po ni bi li tat cor po ral, en ober tu ra del 

jo cap a l’altre. Por ten en ells ma tei xos la

per cep ció d’impulsos psi co fí sics fo na -

men tals, mo vi ment, emo ti vi tat i lli ber tat

cor po ral; hom en ten dria el cos ima gi na ri

com aquell que ten deix a la mul ti pli ci tat

de sig ni fi ca cions per aprehen dre l’am -

bivalència simb òli ca. És a dir, el cos sim -

bòlic cons trueix un al tre cos, el del de sig

i la ima gi na ció, i exe cu ta un se guit de

trans for ma cions i ex plo ra cions que li per -

me ten d’experimentar di fe rents si tua -

cions. El cos lú dic i el cos ima gi na ri, en el

ma teix acte de ju gar, es ti mu len l’actitud

crea ti va, i po den es de ve nir ac tor, co-ac -

tor, com pany de jocs, di rec tor del joc i

 públic. 

Al cos tat d’aquesta con cep ció re crea ti va

del cos, Ló pez Me le ro (1999, p. 45), ens

in di ca que la so cie tat post mo der na re pre -

sen ta, tam bé, al vol tant del cos “la cul tu ra 

del nar ci sis me”. En aques ta ma tei xa lí nia

To rres Gue rre ro (1999, p. 47) ma ni fes ta

que el cos s’ha trans for mat en un ob jec te

de con sum i de cul te. Aques ta con si de ra -

ció gai re bé úni ca d’allò que és est ètic es

con ver teix, en al guns ca sos, en ve ri ta bles

ob ses sions so cials; la qual cosa, en oca -

sions, és un obs ta cle per gau dir i re -

crear-nos amb el nos tre cos, per què cal

“man te nir-lo en for ma”. Aques ta ma tei xa

idea de cura del cos, però des de la pers -

pec ti va de la sa lut, i no de l’estètica, és re -

co lli da per Vi cen te Pe draz (1999, p. 2),

con si de rant-la com a un dels ex po nents

de la co lo nit za ció nor ma lit za do ra de les

so cie tats de con sum, és a dir, sota una

tendència ‘do mi no mor fis ta’ de les so -

cietats de con sum en l’àmbit de l’ad -

ministració po lí ti ca dels cos sos; des de

“el po der” es trac ta de le gi ti mar una for -

ma de re pre sen ta ció i d’actuació cor po -

ral, “un es til de vida sa lu da ble”, cons truït

so bre un or dre mo ral i ra cio nal que ten -

deix cap a l’homogeneïtzació de gests i

gus tos, però que man té in tac tes al guns

dels seus res sorts di na mit za dors, com ara 

la frag men ta ció de la so cie tat i la dis -

tinció.

Una al tra con cep ció del cos que no po -

dem pas sar per alt, és la que re cull Vi la -

nou (1999, p. 98) i que con si de ra im pa -

ra ble en aques ta so cie tat post mo der na,

el cyborg,* abre via tu ra de ci ber ne tic or -

ga nism. Es ca rac te rit za en un és ser hí -

brid, ci bern ètic, re sul tat de la com bi na -

ció d’organismes o cos sos amb màqui -

nes que no te nen gène re; els lí mits en tre

allò que és fí sic i allò que no ho és s’es -

vaeixen ra di cal ment, i tant les màqui nes 

com els or ga nis mes biolò gics, s’entenen 

com a tex tos co di fi cats i des co di fi cats

per la in form àti ca, la bio lo gia i la me di -

ci na. Pot ser per això cada ve ga da es

juga menys amb al tres nens i/o ne nes i

amb d’altres ho mes i/o do nes als col·le -

gis, als ca rrers, o a les ca ses i ens re la -

cio nem més i ju guem amb és sers vir -

tuals que ens apa rei xen en l’espai d’una

pan ta lla, per a la qual cosa no més ens

cal mou re, di guem que amb pre ci sió, els 

mús culs d’una mà.

Repercussions
en l’àmbit educatiu

Din tre dels tre balls de Bour dieu i Pas se -

ron (1967); Gi roux (1992); McLa ren

(1997); Bru ner (1997) i Pé rez Gó mez,

(1998), en tre d’altres, es pot cop sar la

idea que les es co les no són ins ti tu cions
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neu trals dis sen ya des per pro por cio nar als

alum nes les tècni ques de tre ball o ei nes

pri vi le gia des de la cul tu ra, sinó que es tro -

ben in vo lu cra des pro fun da ment en for mes 

d’inclusió i ex clu sió que pro duei xen de ter -

mi na des ve ri tats i va lors mo rals. Entenc

que aques ta idea abas ta les di fe rents con -

cep cions del cos que des de l’escola es

trans me ten o fo men ten en de tri ment

d’altres que hi po gues sin ser pre sents,

però que per con di cio na ments po lí tics,

so cials i fins i tot econò mics no in te res sen

a la clas se so cial do mi nant. Tots els que

s’es capen del mo del són con si de rats

“mar gi nals”, “pro blemà ti ques so cials

emer gents”, etc. Un clar exem ple d’això

po den ser les ano me na des tri bus ur ba nes, 

que te nen una iden ti tat i imat ge cor po ral

pròpia, però que no aca ben d’ésser ac cep -

ta des pel sis te ma, en ge ne ral, i menys en -

ca ra pel sis te ma edu ca tiu en par ti cu lar.

Her nán dez Álva rez (1996, ps. 56-60)

rea lit za un breu re co rre gut tot al llarg de la 

hist òria trac tant de re la cio nar les di fe rents 

con cep cions del cos i la for mu la ció de di -

fe rents con cep cions de l’Educació Fí si ca,

fins arri bar a la seva in fluèn cia en la cons -

truc ció del cu rrí cu lum d’Educació Fí si ca a

la LOGSE:

“El can vi ex pe ri men tat en el trànsit de la

so cie tat prehist òri ca a la so cie tat pos tin -

dus trial ha orien tat una trans for ma ció en

els con tin guts que, com a for mes cul tu rals, 

se se lec cio nen en el cu rrí cu lum de

l’Educació Fí si ca es co lar. De la preo cu pa -

ció so cial pel de sen vo lu pa ment d’habi litats 

i ca pa ci tats per a la su per vivè ncia, en llui -

ta amb l’entorn na tu ral o con tra el po der

d’altres so cie tats, s’ha anat evo lu cio nant

cap a una so cie tat que es ca rac te rit za per

la ine xistència d’una ne ces si tat ur gent de

de sen vo lu par les ca pa ci tats fí si ques i que,

pre ci sa ment, ha anat ge ne rant pro ble mes

pa tolò gics ori gi nats per l’habitual se den ta -

ris me que pro vo ca. Al ma teix temps,

aques ta so cie tat pos tin dus trial es ca rac te -

rit za per la preo cu pa ció de do tar de con tin -

gut ac tiu al crei xent temps lliu re dels seus

ciu ta dans, orien tant una re cer ca de con -

tin guts amb pos si bi li tats de di ver sió més

que d’utilitarisme fun cio nal”. (Her nán dez

Álva rez, 1996, pp. 56-57)

Veiem com en aquest breu repàs hist òric

es pas sa d’una con cep ció del cos uti li ta -

ris ta, per a la su per vivè ncia, a una con -

cep ció del cos re crea ti va, per al gau di per -

so nal. Això ha anat mo di fi cant els di fe -

rents con tin guts de l’Educació Fí si ca al

llarg de la Hist òria, i dels exer ci cis de llui -

ta i de pre pa ra ció fí si ca dels grecs i ro -

mans, pas sant per la in fluèn cia de les es -

co les gimnàsti ques ale man ya, sue ca i

fran ce sa, d’influència mar ca da ment mi li -

tar, i de l’escola an gle sa, ca rac te rit za da

per la uti lit za ció de l’esport, hem arri bat a

una Edu ca ció Fí si ca on cada ve ga da pro li -

fe ren més els jocs i es ports al ter na tius, els 

new ga mes, les ac ti vi tats ex pres si ves i rít -

mi ques i la re cu pe ra ció de jocs tra di cio -

nals. Aques ta evo lu ció so cial, que en opi -

nió de Kird (1990, p. 78) junt amb el fet

que els con tin guts de l’Educació Fí si ca

ha gin es tat es tre ta ment vin cu lats a les

pròpies ca rac te rís ti ques de l’entorn na tu -

ral can viant en les di fe rents re gions, ha

su po sat que en l’actualitat exis tei xi una

àmplia sèrie de tòpics i ac ti vi tats, que pro -

vo quen que hi hagi una cer ta con fu sió en -

tre els edu ca dors fí sics d’allò que es pe ren

d’aconseguir a les es co les. 

En aquest sen tit, Cos tos (1999, p. 45)

ens ad ver teix que ac tual ment exis teix un

di vor ci en tre el cu rrí cu lum ofi cial d’E -

ducació Fí si ca i l’activitat fí si ca que de -

man da la jo ven tut per al seu temps de

lleu re, en con sonà ncia amb la con cep ció

del cos que te nen ells, en la qual, en no

po ques oca sions, el cos no no més acom -

pan ya les ac ti vi tats que ells/es rea lit zen

sinó que n’és l’objectiu. 

En tot cas, però, l’educació per a la sa lut i

l’educació per al lleu re, són les dues con -

cep cions pre do mi nants de l’Educació Fí si -

ca ac tual. De ri va des d’una ne ces si tat so -

cial pro vo ca da per la for ma de vida de les

so cie tats pos tin dus trials i pro mo cio na des

per les cam pan yes pu bli cità ries re la cio na -

des amb l’activitat fí si ca, pres sio nen per

pro vo car que en l’Educació Fí si ca els con -

tin guts si guin plan te jats des d’una pers -

pec ti va re duc cio nis ta cap a aques tes dues 

con cep cions he gemò ni ques, amb la pos -

si ble re sistència dels do cents, Her nán dez

Álva rez (1996, p. 68). 

En aquest sen tit, Vi cen te Pe draz i Bro zas

(1997, p. 9) con si de ren que Edu ca ció Fí -

si ca no és no més allò que es rea lit za a

l’escola. Exis teix una Edu ca ció Fí si ca in -

vi si ble, en te sa com la que té lloc a tra vés

dels pro ces sos quo ti dians, pre sent en

cada acte i en cada mo ment de la vida so -

cial, per la qual som do tats d’una sen si bi -

li tat, d’una for ma de viu re el cos, així com

d’una for ma de ser, d’entendre’ns i

d’organitzar-nos cor po ral ment, en re la ció

amb la tra di ció i la for ma d’expressió del

grup so cial on es de sen vo lu pa. Res pec te

als con tin guts de l’Educació Fí si ca es co lar 

o Edu ca ció Fí si ca vi si ble ens in di quen,

que és pràcti ca ha bi tual plan te jar-se en

clau tècni ca qües tions com ara les ac ti vi -

tats que om plen el temps i l’espai de

l’Educació Fí si ca, l’escenografia i els ri -

tuals pro pis de les ses sions, els ins tru -

ments que s’utilitzen, les con cep cions ge -

ne rals del cos i de la so cie tat que orien ten

la pràcti ca, etc. Al con tra ri, no és ha bi tual

plan te jar-se aques tes qües tions com una

de ter mi na da for ma de do mi na ció, din tre

d’un pro cés de na tu ra lit za ció-legitimació,

que fa veu re aques tes pràcti ques com a

na tu rals i, per tant, uns certs con tin guts,

for mes i dis cur sos com a in to ca bles i, al -

ho ra, in dis pen sa bles, da vant d’altres que

ni tan sols són dig nes de con si de ra ció. En

aques ta lí nia, Sha pi ro & Sha pi ro (1996,

p. 56) con si de ren que la post mo der ni tat

ha oca sio nat que el cos si gui entès com

un fo cus per a l’estudi de la cul tu ra, el po -

der i la re sistència, on l’educació ha de

vèncer la dua li tat exis tent en tre ment i

cos, ex pe rièn cia i co nei xe ment, edu ca ció i 

en tre na ment, per do nar pas a una vi sió

d’integritat hu ma na i so cial, de to ta li tat i

de ser sen si tiu.

Da vant d’aquests mo dels, mal grat tot,

està co men çant a sor gir una con cep ció

més pro pe ra als pres supò sits plan te jats

an te rior ment, que orien ten la vi sió del cos

no com a mer or ga nis me biolò gic, sinó

tam bé do tat de grans sig ni fi cats so cials

(Shí ling, 1993; De war, 1987; Theer ge,

1991; Con nell, 1987; Kirk, 1993).

Cossos masculins
i cossos femenins
en la cultura lúdica

Com hem vist en la so cie tat post mo der na

on ens tro bem: in dus tria lit za da, con su -

mis ta, me dià ti ca, glo ba lit za da... la con -

cep ció del cos no ha que dat al mar ge dels

can vis des crits an te rior ment, i això ha
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pro vo cat un can vi sig ni fi ca tiu en el va lor i

la fi na li tat que hom li ator ga. La im -

portància de la imat ge cor po ral té un pa -

per fo na men tal, ens aju da a man te nir

un de ter mi nat es ta tus so cial i, se guint

Shilling (1993), el cos co men ça a en ten -

dre’s com a for ma d’afirmació in di vi dual

que, con ce but com una part im por tant de

la iden ti tat de la per so na, ha de ser tre ba -

llat i mi llo rat. Això com por ta que l’elecció

de les ac ti vi tats fí si ques i lú di ques es ti gui

con di cio na da pel pa per que “ju guem” en

la so cie tat. Una cosa que pot sem blar

molt evi dent en els adults que de ci dei xen

d’anar al gimnàs per cul ti var el cos, prac -

ti car el golf, o ba llar sal sa, per què es con -

si de rin les ac ti vi tats es tre lla del mo ment,

tam bé està pre sent en els nos tres nens i

jo ves, que es tro ben din tre d’aquesta ma -

tei xa so cie tat, i en els seus jocs i ac ti vi tats

lu di co cul tu rals s’hi al bi ra la ma tei xa cul -

tu ra, ni nes anorè cti ques i ni nots forts i

mus cu lats que con ti nuen im plan tant un

cos mas cu lí di fe rent al fe me ní; o bé no en

te nen prou amb dis po sar d’un pa ti net i

sor tir a ju gar al ca rrer, sinó que això cal

fer-ho amb una in du ment ària de ter mi na -

da per con ser var o ad qui rir una de ter mi -

na da imat ge-consideració din tre del grup.

No no més és un pro ble ma del gène re fe -

me ní, tam bé en els nois es pro dueix

l’efecte, en trac tar d’assolir cos sos idea lit -

zats, so vint amb la uti lit za ció de pro duc -

tes gens re co ma na bles per a la sa lut (ana -

bo lit zants, es te roi des, hor mo nes, etc.).

Cal des ta car, tal i com re cull Hall, ci tat

per Shilling (1993), la in sa tis fac ció que

ma ni fes ten gran part dels nens i ne nes de

nou anys res pec te als seus cos sos; això

ens ha de fer re fle xio nar so bre la pro fun da

in fluèn cia que els mit jans de co mu ni ca ció 

exer cei xen en aques tes edats, i com es

trans me ten, err ònia ment, es te reo tips es -

tètics res pec te al cos que im pac ten i me -

dia tit zen la for ma ció de la pròpia iden ti tat

cor po ral en els nens i ne nes. És pro ba ble

que els res pon sa bles de l’educació del cos 

co men cin a qües tio nar-se el pre do mi ni

que en ca ra s’atorga al ren di ment, en la

seva ves sant fí si ca o es por ti va, per da -

munt de la seva im portància com a ins tru -

ment de co mu ni ca ció. Se ria in te res sant

re co llir la pro pos ta de Frank (1990), pel

que fa a re but jar els “ti pus ideals” d’ús

del cos cons truïts des de l’opressió, amb

la in ten cio na li tat d’oprimir o de ni grar uns

al tres, o els que no més bus quen de va lo -

rar-se en fun ció de la ca pa ci tat que ma ni -

fes ten (cos sos dis ci pli nats, re flec tors i do -

mi nants). Per con tra, es de can ta per un

mo del “co mu ni ca tiu”, que si gui ca paç de

re la cio nar-se amb els al tres, res pec tar di -

ferè ncies i com pro me tre-s’hi de for ma

 activa. 

Sen se aban do nar la con cep ció cul tu ral de

cos, crec que és im por tant atu rar-nos a

ana lit zar quin mo del s’utilitza en els di fe -

rents jocs. Cal plan te jar-se si per sal tar a

cor da, ju gar a go mes, o rea lit zar jocs de

pas sa dís i de pi car de mans és ne ces sa ri

un cos fe me ní di fe rent del mas cu lí, el qual 

s’ha de po sar en fun cio na ment per ju gar a

la bal du fa, a les ba les o a la pi lo ta. Men tre 

que en al tres jocs com acuit a có rrer, fet i

ama gar, geps, etc., no més exis tei xen cos -

sos. Estem en una so cie tat que por ta una

xa cra de mol tes ge ne ra cions fent diferèn -

cies en tre els cos sos mas cu lins i els fe me -

nins en els jocs. Enca ra que co men cem a

al bi rar jocs i ac ti vi tats on les diferèn -

cies co men cen a mi ni mit zar-se, man te -

nim d’al tres on es po sen de ma ni fest de -

ter mi na des con cep cions so cials de l’home 

i de la dona. 

Exis teix un con sens ge ne ra lit zat en re la ció 

al fet que nens i ne nes en ge ne ral, si no és

d’una for ma in duï da, no ju guen junts ni a

les clas ses ni fora d’aquestes. Pot ser la

cau sa es ti gui en el fet que els nens i ne nes 

in te rio rit zen i apre nen amb els jocs, que

no són, jus ta ment, al tra cosa que les con -

cep cions, va lors i ac ti tuds de la seva so -

cie tat. Per tant, no po dem con si de rar

“cul pa bles” els jocs pel que fa als pro ble -

mes de dis cri mi na ció se xual, sinó la so -

cie tat on són rea lit zats i, con cre ta ment,

l’àrea d’Educació Fí si ca, la con cep ció so -

cial que ha exis tit du rant molt de temps. A 

cau sa, en part, de l’absència de pro fes -

sors es pe cia lis tes i del con text so cial exis -

tent, rèmo ra que no és fàcil d’eliminar en

dos dies, atès que ha es tat una cul tu ra

molt arre la da. Un exem ple clar d’això el

veiem a les il·lus tra cions 1 i 2 re co lli des

per Ote ro (1998, p. 85 i p. 111) d’una

car ti lla es co lar d’Educació Fí si ca i del lli -

bre Pri mi cias del par vu la rio res pec ti va -

ment.

Coin ci dint amb allò que ex pres sa Ri ve ra

(1999, p. 602) con si de rem que es con ti -

nua te nint el dub te, quan es plan te ja el

tema del gène re din tre de les ac ti vi tats lú -

di ques, de si la par ti ci pa ció o no d’un

gène re o un al tre en un joc és un pro ble ma 

de com petè ncia mo triu o de la pos ses sió

d’un cos per tan yent a un de ter mi nat gè -

nere.

En al guns ca sos, aques ta si tua ció es veu

in cre men ta da quan va as so cia da a la con -

cep ció que te nen de la dona al gu nes cul -

tu res di fe rents de la nos tra. Aques tes

 cultures es tro ben  cada ve ga da més pre -

sents en la so cie tat i als cen tres edu ca -

tius, i de man den una res pos ta que ine vi -

ta ble ment haurà de ser cons truï da des de

la di ver si tat. En una cla ra re ferè ncia a la

cul tu ra àrab i gi ta na, el xoc que es pro -

dueix quan es tro ba amb la cul tu ra do mi -

nant en te mes de gène re su po sa, en molts 

ca sos, un di le ma per al do cent. En el pri -

mer cas, per la bai xa con si de ra ció so cial

que es fa de la dona i la seva pro gres si va

ex clu sió del cer cle mas cu lí. En el cas gi ta -

no, no és tant d’integració de gène res, ja

que les ne nes d’aquesta cul tu ra es mos -

tren molt par ti ci pa ti ves en el con text es co -

lar, sinó pel pre coç aban do na ment de

l’escola a l’edat de dot ze o tret ze anys.

Un al tre as pec te so bre el qual es re flec tei -

xen les di fe rents con cep cions que es te -

nen del cos mas cu lí i del cos fe me ní es

ma te ria lit za en la uti lit za ció del llen guat ge 

pro pi dels jocs. S’acostumen a em prar al -

guns ter mes di fe ren cia dors: la mare, que

és qui la paga, se la que da o di ri geix el joc, 

men tre que els sal va dors o he rois acos tu -

men a ser fi gu res mas cu li nes, etc. Afor tu -

na da ment tam bé co men cem a tro bar-nos

in fluèn cies del con text so cial que aju den a 

su pe rar la con cep ció se xis ta d’uns certs

jocs tra di cio nal ment con si de rats de nens

o de ne nes, però en ca ra ens que da un

llarg camí per re có rrer.

Algunes reflexions
a manera de conclusió

L’escola con ti nua sent un lloc on es trans -

met un de ter mi nat ti pus de cul tu ra cor po -

ral, la do mi nant, ob viant-ne qual se vol al -

tre ti pus, tam bé la cul tu ra po pu lar de

l’entorn i la dels ma tei xos nois i noies. La
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fal ta d’un en fo ca ment crí tic cap a les di fe -

rents con cep cions cor po rals, fa que el mo -

del he gemò nic es per pe tuï des de l’escola

en ge ne ral i des de les clas ses d’Educació

Fí si ca en par ti cu lar.

La cul tu ra con ti nua sent un ins tru ment de

do mi na ció en les mans del po der po lí tic i

so cial, i és cla ra ment uti lit za da per po sar

en pràcti ca di fe rents for mes d’inclusió i

d’exclusió de de ter mi na des ve ri tats i va -

lors. Por tant-ho al marc de l’activitat lu di -

co re crea ti va, po dem ob ser var que a l’es -

cola ens tro bem que es le gi ti men o de sau -

to rit zen la pràcti ca de de ter mi na des ac ti -

vi tats fí si ques i, doncs, de de ter mi nats

jocs i di fe rents for mes d’entendre la rea li -

tat cor po ral. Al fi nal, tots aquests as pec -

tes es tra duei xen en el pre do mi ni d’una vi -

sió fun cio na lis ta del cos, tot man te nint de

for ma im plí ci ta, i de ve ga des ex plí ci ta, els

vells tòpics que han en vol tat la cul tu ra

cor po ral.

Estem per dent a l’escola l’oportunitat de

con nec tar amb les arrels cul tu rals de la

nos tra so cie tat i les con cep cions del cos

en les di fe rents èpo ques, des d’on po der

en ten dre el pre sent i pren dre cons cièn cia

dels can vis so cials es de vin guts, tot apre -

nent a va lo rar en pa ral·lel el pa tri mo ni

cul tu ral i lú dic de la cul tu ra a què perta -

nyem.

Assis tim a una cla ra pri ma cia de la cul tu -

ra acadè mi ca so bre la cul tu ra ex pe ri men -

tal i so cial. En el cas con cret de les ac ti vi -

tats lu di co re crea ti ves, a més a més, els

pro fes sors ten dei xen a im po sar la que ells

por ten im plí ci ta des del seu co nei xe ment

pro fes sio nal. Pre sen ciem un de sen vo lu -

pa ment pràctic del cu rrí cu lum pel que fa a 

les ac ti vi tats lu di co re crea ti ves cla ra ment

de pen dent de la in fluèn cia de les ex pe -

rièn cies i for ma ció, tot ob viant el con text

so cio cul tu ral en què es de sen vo lu pa. 

La glo ba lit za ció i uni ver sa lit za ció de les

cul tu res està fent fo rat en els as pec tes lu -

di co cul tu rals. Hi ha una tendència a uni fi -

car els in te res sos i mo ti va cions en re la ció

amb les ac ti vi tats de lleu re i es bar jo; la

ma jo ria dels jocs i ac ti vi tats re crea ti ves

són coin ci dents i en al guns ca sos de pen -

dents de cam pan yes pu bli cità ries i de

màrque ting que arri ben fins a l’últim dels

ra cons. Igual ment, els con di cio nants de la 

so cie tat post mo der na tam bé es dei xen

sen tir, i en ca ra que en oca sions nens i ne -

nes ma ni fes ten que pre fe rei xen ju gar al

ca rrer, la rea li tat és que la ma jo ria d’ells

de di quen més temps a veu re la te le vi sió o

a rea lit zar ac ti vi tats d’entreteniment se -

dent àries vin cu la des amb la uti lit za ció de

les no ves tec no lo gies (or di na dors i ma qui -

ne tes de jocs). 

El joc so cial s’intercanvia pel joc in di vi -

dual. Fi del re flex de la so cie tat in di vi dua -

lis ta en la qual cada ve ga da es tem més

im mer gits, s’està pro duint un can vi en les

pre ferè ncies de les ac ti vi tats lú di ques. Els

nens i ne nes, fon da ment con di cio nats per

la glo ba lit za ció, pen sen que si no fan el

ma teix que “tot hom” co rren el risc d’ésser

dis cri mi nats din tre del seu grup de refe -

rència. 

Da vant d’aquesta si tua ció, crec que és el

mo ment de plan te jar-nos la qües tió se -

güent: edu quem crí ti ca ment els nos tres

nens i jo ves o dei xem im pas si bles que

l’etnocentrisme se n’apoderi? Aquest és

un as pec te obli dat o trac tat molt su per fi -
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cial ment en l’educació. Hem de pren dre

cons cièn cia de la di fi cul tat que com por ta

tren car la con cep ció est èti ca que pre si -

deix la cul tu ra del cos, per do nar lloc a un

en fo ca ment in te gral, on es con ju mi nin as -

pec tes sa lu da bles, re crea tius, est ètics,

fun cio nals, o cul tu rals. Iden ti fi cat com a

fe no men d’opcions i elec cions, els pro fes -

sio nals de l’activitat fí si ca i es pe cial ment

els edu ca dors im pli cats di rec ta ment en la

seva edu ca ció a l’escola, han d’assumir la

tas ca d’orientar ade qua da ment el seu

alum nat so bre les op cions més ade qua des 

a triar per com ple tar aques ta obra ina ca -

ba da que és el nos tre cos.
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La por en l’aprenentatge motor
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Resum
La por és una emo ció que apa reix so vint en

si tua cions d’aprenentatge mo tor, les con se -

qüèn cies de la qual po den ser molt ne ga ti ves. 

En aquest tre ball s’analitzen els di fe rents ti -

pus de por que es po den pre sen tar da vant

l’execució de de ter mi na des tas ques mo trius i

els pos si bles fac tors que po den cau sar-la,

tant d’índole in ter na com ex ter na a la per so na 

que aprèn. Fi nal ment, es pro po sen un se guit

de tècni ques o re co ma na cions, per què els

pro fes sors i en tre na dors aju din els alum nes i

es por tis tes a su pe rar la seva por.

Intro duc ció

Les emo cions te nen un pa per im por tant en

la pràcti ca es por ti va i per això han es tat ob -

jec te d’estudi en nom bro ses oca sions però,

gai re bé sem pre, la in ves ti ga ció s’ha cen trat

en la com pe ti ció, dei xant el mar ge les emo -

cions en si tua cions d’aprenentatge. Se gu ra -

ment, en la nos tra ex pe rièn cia per so nal tots 

hem sen tit por a rea lit zar de ter mi nats exer -

ci cis o tas ques mo trius, o bé hem ob ser vat

com d’altres com panys, so bre tot du rant la

infància i l’adolescència, sen tien una mena

de pànic en ha ver de sal tar el pol tre o ha ver

de ca mi nar so bre la ba rra fixa, per po sar un

exem ple. I el fet és que la por a rea lit zar una 

ac ti vi tat mo to ra és una cosa molt sub jec ti -

va i pot su po sar una emo ció molt for ta per a 

al guns. El que per a uns nens no és res per a 

d’altres su po sa un risc per a la seva se gu re -

tat fí si ca o psi colò gi ca.

En aquest ar ti cle ens pro po sem d’analit zar

les pos si bles pors que es po den pre sen tar

en si tua ció d’aprenentatge, so bretot en

nens i ado les cents, que són les eta pes del

de sen vo lu pa ment on un s’en fronta més so -

vint a aquests apre nen tat ges, les se ves pos -

si bles cau ses i plan te ja rem un se guit

d’activitats que aju din a fer-hi front.

Por i conducta motora

És evi dent que la por com por ta un se guit de 

con se qüèn cies cla ra ment per ju di cials per a

l’aprenentatge i el ren di ment es por tiu. Po -

den ser a ni vell fi siolò gic, mo tor i cog ni tiu;

fa apar èi xer ten sió mus cu lar, cosa que ge -

ne ra una fal ta de pre ci sió en els mo vi ments

i fal ta de fle xi bi li tat, així com més fa ti ga;

cau sa tras torns de per cep ció, re dueix el

camp vi sual i així es perd in for ma ció (Val -

dés, 1998) i al te ra l’atenció, que se cen tra

en es tí muls que acos tu men a ser irre lle -

vants per a l’execució, en ca ra que no per a

l’ansietat, com el cas de qui té por de sal tar

des d’un tram po lí i està pen dent de no re -

llis car o de la seva al tu ra (Bak ker i d’altres

1993), o pro dueix man ca de con cen tra ció

amb per tor ba cions en els temps de reac ció i 

en la ca pa ci tat de de ci sió (Hon gler, 1988),

en tre d’altres.

Ana lit za rem qui nes són les pors que ens po -

dem tro bar da vant l’aprenentatge de tas -

ques mo trius:

Por per in se gu re tat fí si ca

Com diu Tho mas (1982), els es por tis tes

prin ci piants han d’enfrontar-se a uns mo vi -

ments poc ha bi tuals, so vint en me dis de sa -

cos tu mats, com l’aire o l’aigua, o rea lit zar

mo vi ments inu suals en es pais tan cats, com 

ara tom ba re lles, que po den pro duir la

pèrdua d’orientació es pa cial o de l’equilibri

que po den pro vo car por. Si a això li afe gim

la no ve tat de la si tua ció, la in se gu re tat dels

re sul tats que es po den ob te nir, la im -

portància que ca das cú dóna al fet d’acon -

seguir l’èxit o al fet de fra cas sar, el sen ti -

ment de por abans, du rant i pot ser des prés

de l’execució de l’acció, pot arri bar a és ser

molt in tens (Tho mas, 1982).

De ve ga des la por da vant un es port és tan

gran que la per so na reac cio na amb un de -

sig for çós d’evitar la si tua ció. Això suc ceeix

amb molts de nens que te nen hi drofò bia, és 

a dir, sen ten pànic a l’aigua (Aba día i

d’altres, 1998). En l’aprenentatge de la na -

ta ció és fàcil tro bar un te mor ini cial a

l’aigua, que si no es té en comp te en

l’ensenyament pot aca bar ge ne rant una

autè nti ca fòbia i fer molt més di fí cil

l’adquisició d’aquest es port.

El te mor a fer-se mal o a le sio nar-se acos tu -

ma a ser prou comú, so bre tot quan la di fi -

cul tat o el risc de la tas ca és alt. De ve ga des 

es pro dueix un cer cle vi ciós: d’una ban da es 

té por de fer-se mal i d’altra ban da la ma tei -

xa ten sió pro duï da per aques ta por fa que

si gui més pro ba ble la le sió, com de mos tren

Ander sen i Wi lliams (1988) els quals pro -

po sen un mo del ex pli ca tiu que re la cio na
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Abstract

Fear is an emo tion that fre quently ap pears in

mo tor-learning si tua tions, who se con se quen ces

can be rat her ne ga ti ve. This ar ti cle analy ses the

dif fe rent kinds of fear that may ari se when

per for ming spe ci fic mo tor tasks, as well as the

pos si ble fac tors that can cau se it, both in ter nal

and ex ter nal to the in di vi dual lear ner. Fi nally, a
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pro po sed so that the tea chers and trai ners help
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Key words

Fear, Motor learning

Por, Apre nen tat ge mo tor

n Pa ra ules cla u



l’estrès i la le sió, on es tan im pli cats va lo ra -

cions cog ni ti ves, as pec tes fi siolò gics i d’a -

tenció. El nen an ti ci pa men tal ment el mal

que pot pa tir i això li crea por, cosa que es

tra dueix en in se gu re tat de mo vi ments, in hi -

bi ció d’aquests, l’estat cog ni ti voe mo cio nal

de ren di ment can via, amb la qual cosa nor -

mal ment es pro dueix un re sul tat erro ni o

fins i tot pot suc ceir allò que tant es te mia:

el dany o le sió. En con fir mar-se el seu te -

mor ini cial es re for ça en ca ra més la por

(Tho mas, 1982).

Sán chez (1989) dóna èmfa si a la im -

portància de per ce bre com a arris ca des fí -

si ca ment de ter mi na des tas ques, que real -

ment no ho són tant. El risc real d’una tas -

ca pot no es tar en re la ció amb les con si -

de ra cions per so nals, i això afec ta ria la

pre sa de de ci sió de res pos tes mo trius

ade qua des.

Te mors

da vant d’amenaces psi colò gi ques

Por al fracàs. Aques ta acos tu ma a ser una

de les cau ses més ge ne rals de te mor en

nens, que es va in cre men tant amb l’edat.

Aques ta por al fracàs pot te nir di fe rents

cau ses: d’una ban da, pot ser l’alumne no

tin gui con fian ça en les se ves ha bi li tats o la

seva ca pa ci tat, o que cre gui que no està a

l’alçada de les ex pec ta ti ves di po si ta des en

ell i, per tant, tin gui por d’una exe cu ció mal

feta.

Tam bé pot ser que allò que real ment es tem 

del fracàs en si guin les con se qüèn cies:

càstigs, ma les no tes, et treuen de l’equip,

etc. (Tho mas, 1982).

Por a ser ava luat ne ga ti va ment. Pot ser el

que més es pan ta el nen si guin les crí ti -

ques ne ga ti ves que pot re bre, bé si gui del

pro fes sor, dels seus pa res o dels com -

panys, és a dir, te nen por de ser ava luats

per al tres.

Por a fer el ri dí cul so cial. So bre tot du rant

l’etapa de l’adolescència es pot apre ciar

aquest te mor a no que dar bé, que els com -

panys se’n ri guin, etc.

Por a la com pe ti ció. Molts nens en si tua ció

d’aprenentatge es veuen en fron tats a al gu na

com pe ti ció. El te mor o l’ansietat aquí es pot

ma ni fes tar d’una for ma aug men ta da, ate sa la 

si tua ció. Real ment es tan pre sents les pors

an te riors, so bre tot les de cai re psi colò gic (al

fracàs i a l’avaluació so cial), pas sa que en

aquest cas s’accentua més, a cau sa d’allò

que sig ni fi ca la si tua ció, de la im portància

que el nen li doni a la com pe ti ció, de la pres -

sió de pa res, en tre na dor, etc. (Ro berts,

1991, Már quez i Zu biaur, 1991).

En la si tua ció de com pe ti ció es tro ba en

joc l’autoestima del nen i, com diu Scan -

lan (1984), això depèn de com per ce bi el

nen la re la ció en tre les de man des i el seu

ni vell de com petè ncia, la qual cosa pot

pas sar abans de la com pe ti ció, si el nen

an ti ci pa una mala exe cu ció, du rant la

com pe ti ció, si sent que ho està fent ma la -

ment, o des prés de l’execució, si els re sul -

tats no han es tat els es pe rats o no s’està

d’acord amb allò que s’ha fet. En els es -

ports in di vi duals l’ansietat apa reix de for -

ma més mar ca da, per què el nen és el res -

pon sa ble ex clu siu del re sul tat; en els

col·lec tius les exe cu cions in di vi duals que -

den di luï des amb les de la res ta de l’equip 

i la res pon sa bi li tat és com par ti da, com ha 

de mos trat Már quez (1994).

Factors
implicats en el temor

Se gons Bor to li i Ro baz za (1994) es po den

dis tin gir dos ti pus de fac tors que in fluei xen

en les pors per so nals:

Fac tors d’índole in ter na

n L’actitud cap al pro pi cos.

n La per so na li tat de l’esportista.

n L’edat i el gène re.

n L’au toe ficà cia per ce bu da.

n Les ex pec ta ti ves de fita.

Fac tors d’índole ex ter na

n Els pa res.

n El pro fes sor.

n Els com panys.

n Les ca rac te rís ti ques de la tas ca: di fi cul -

tat, risc...

n El medi on es pro dueix: ai gua aire...

n El ma te rial uti lit zat.

Ana lit za rem aquests fac tors co men çant

pels d’índole in ter na i des prés pas sa rem als 

d’índole ex ter na.

Acti tud cap al pro pi cos

Els sen ti ments ne ga tius cap al pro pi cos

ge ne ren an sie tat. Bor to li i d’altres (1992) 

con si de ren que aquest és un fac tor im por -

tant que afec ta la por, so bre tot en les

noies, se gons un tre ball por tat a ter me on

trac ten d’analitzar les re la cions en tre ni -

vell de sa tis fac ció vers el pro pi cos, an sie -

tat i au toe ficà cia; es va veu re que quan

una per so na està sa tis fe ta amb el seu cos, 

mos tra tam bé alta au toe ficà cia i bai xa an -

sie tat. L’adoles cència és una eta pa on el

cos és molt im por tant i en la qual s’a -

costumen a do nar ni vells més alts d’in -

satisfacció cor po ral que en al tres eta pes

de la vida. El pro fes sor ho ha de te nir en

comp te si s’enfronta a un grup d’a ques tes

edats.

La per so na li tat dels alum nes

Els tre balls que han in ten tat de re la cio nar

la por amb la pràcti ca es por ti va s’han

cen trat en el tret an sie tat ja di fe ren ciat

per Cat tel (Val dés, 1998) i pos te rior ment

de sen vo lu pat per Spiel ber ger (1972).

S’entén per an sie tat tret la for ma re la ti va -

ment es ta ble de per ce bre un am pli rang

d’estímuls com a ame na çants o pe ri llo -

sos, di fe ren ciant-ho de l’ansietat com a

es tat, que su po sa un es tat emo cio nal

tran si to ri que depèn de la si tua ció, va ria

en in ten si tat i fluc tua en el temps. Una

per so na que pun tuï alt en an sie tat com a

tret és més pro ba ble que en si tua cions

con cre tes, que po den ge ne rar te mor, les

se ves res pos tes si guin més ele va des, és a

dir reac cio ni amb ni vells més alts d’an -

sietat es tat (Mar tens, 1977, Pas ser,

1984, Scan lan, 1984, Már quez, 1994).

Com es tem veient, mol tes de les si tua -

cions a què s’enfronta un prin ci piant po -

den ser con si de ra des com a pe ri llo ses o

ame na çants, tant fí si ca ment com psi colò -

gi ca ment, i aquells el tret d’ansietat dels

quals si gui ele vat res pon dran amb ma jors

ni vells de por o an sie tat. El ma teix o en ca -

ra més s’esdevindrà quan els nens s’en -

frontin a una com pe ti ció.

Tam bé s’han ana lit zat, com re cull Mo re no

(1992), d’altres ca rac te rís ti ques de per so -

na li tat, com ara la in tro ver sió ex tra ver sió i

la seva re la ció amb l’autocontrol emo cio -

nal. Les per so nes in tro ver ti des di fe rei xen

dels ex tra ver tits per què te nen ni vells més

alts de ‘te me ro si tat’, llin dars més bai xos de

re sistència als es de ve ni ments aver sius i do -

lo ro sos i menys to lerà ncia a aquests, cosa

que fa que si guin per so nes amb més di fi cul -
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tats d’autocontrol. Eysenk i Gray (ci tat per

Val dés, 1998) han ela bo rat hipò te sis so bre 

el ni vell d’activació alt dels in tro ver tits en

re la ció amb els ex tra ver tits.

Edat i gène re

Hi ha di ver sos es tu dis on s’analitza la por

en re la ció amb l’edat i el sexe. S’ha po gut

com pro var que la por aug men ta amb l’edat. 

Els nens pe tits són menys cons cients del

risc que po den so frir, sen ten una pres sió so -

cial me nor que els ado les cents, els quals

són molt més sen si bles da vant les ava lua -

cions dels al tres, i te nen més por a la crí ti -

ca, al ri dí cul o al fracàs (Pas ser, 1984).

Maher i Ni cholls (ci tat per Ro berts, 1991)

con si de ren que les as pi ra cions dels nens

en l’esport es van mo di fi cant amb l’edat.

Quan són pe tits el prac ti quen per què els

di ver teix i no es preo cu pen dels re sul tats,

quan van crei xent les se ves fi tes po den

can viar: bus quen més l’aprovació so cial, i

guan yar o per dre es pot con ver tir en la

seva preo cu pa ció fo na men tal. La por de

fra cas sar, d’ésser cri ti cat, etc., hi apa reix

amb més for ça.

En re la ció amb el sexe, sem bla que les do -

nes in for men de més te mors que no pas els 

ho mes; es per ce ben com a més po ru gues

quan s’enfronten a una tas ca que es po dria 

con si de rar arris ca da, (Feltz, 1988, Pas -

ser, 1984, Wein berg i Gould, 1995). Bor -

to li i d’altres (1992), com ja hem co men -

tat abans, tro ben tam bé que les do nes te -

nen sen ti ments de me nor au toe ficà cia i

una por su pe rior da vant d’execucions mo -

trius. Ells ho re la cio nen amb els ni vells

bai xos de sa tis fac ció amb el pro pi cos que

ma ni fes ten.

Tan ma teix, les noies no do nen tan ta im -

portància com ells al fet de ser com pe tent

en l’àmbit es por tiu, com han de mos trat di -

ver ses in ves ti ga cions (Ro berts, 1991;

Feltz, 1988). Els seus te mors po drien ser

d’ín dole di ver sa, o tam bé po dria ser que

els cos tés més re con èi xer les se ves pors

per no fer un mal pa per da vant l’in -

vestigador.

Per cep ció d’autoeficàcia i por

Molts nens sen ten que no són ca pa ços de

rea lit zar una tas ca nova, que no te nen prou

ha bi li tat, i això els pro vo ca un es tat de te -

mor o re buig de l’execució. 

La per cep ció d’autoeficàcia és un fac tor psi -

colò gic que in flueix en l’execució es por ti va.

Va ser Ban du ra (1977, 1986) qui va ela bo -

rar la teo ria de l’autoeficàcia din tre del

marc d’una teo ria cog ni ti vo so cial. Les

creen ces d’autoeficàcia se rien ju di cis que

rea lit zen les per so nes so bre les se ves ca pa -

ci tats per exe cu tar amb èxit una con duc ta

de ter mi na da.

Evi dent ment, això in flueix en els nens que

sen ten por, no so la ment fí si ca, sinó tam bé

els al tres ti pus de te mors o an sie tats es -

men tats. Un nen amb un au to con cep te fe -

ble és més fàcil que tin gui por al fracàs o

que pen si que pot fer el ri dí cul amb la seva

ac tua ció.

Com ens diuen Ba la guer i d’altres (1995),

les ex pec ta ti ves d’autoeficàcia se rien

creen ces ac tuals, que re flec tei xen la histò -

ria del pas sat i que es pro jec ten cap al fu -

tur. Les creen ces d’autoeficàcia de pe nen

del pro ces sa ment cog ni tiu de di ver ses fonts 

d’informació d’eficàcia. Aques tes fonts són: 

Asso li ments d’execucions pas sa des, ex pe -

rièn cies vicà ries, per sua sió i es tats psico -

lògics.

Els as so li ments d’execucions pas sa des se -

ran una de les fonts més im por tants. Que

aques tes ex pe rièn cies s’hagin per ce but

com a èxits o fra cas sos, la di fi cul tat per ce -

bu da de la tas ca, l’esforç rea lit zat, l’ajut re -

but aug men ta ran o dis mi nui ran les pers -

pec ti ves d’eficàcia. Les tas ques di fí cils exe -

cu ta des amb èxit pro por cio nen una sen sa -

ció de més eficà cia que no pas les tas ques

fàcils, (Feltz, 1995).

Les ex pe rièn cies vicà ries són tam bé im por -

tants atès que el nen imi ta la for ma

d’afrontar de ter mi na des si tua cions i pot

aug men tar les per cep cions d’autoeficàcia

o, en al guns ca sos, aprèn a re but jar de ter -

mi na des si tua cions. Pos te rior ment, quan

trac tem les di fe rents for mes d’afrontar la

por, veu rem que es pre sen ta com un mitjà

efi caç en les ses sions d’aprenentatge.

La per sua sió ver bal, bé si gui in duï da per al -

tres o com a dià leg in tern so bre les pròpies

ca pa ci tats, és una al tra font d’informació so -

bre au toe ficà cia, en ca ra que no gai re for ta

(Feltz, 1995). La seva in fluèn cia de pendrà

del grau de cre di bi li tat de la in for ma ció per -

sua si va i de les se ves ex pe rièn cies de fracàs

(Ba la guer i d’altres, 1995).

Els es tats psi colò gics, com el te mor o la se -

gu re tat, as so ciats a de ter mi na des exe cu -

cions pro por cio nen in for ma ció d’eficàcia.

Nor mal ment, la por da vant l’aprenentatge

d’una tas ca mo triu, es re la cio na a un baix

con cep te d’autoeficàcia, com ho de mos tren 

di ver sos tre balls (Bor to li i d’altres, 1994,

1992, Feltz, 1988, Ba la guer i d’altres,

1995, Ri va de ney ra i Si cí lia, 1995, Weiss i

d’altres, 1998).

L’autoeficàcia per ce bu da, dels nens i ado -

les cents, se ria un dels as pec tes que con si -

de rem més im por tants a trac tar en ca sos de 

por a exe cu cions mo trius. Mi llo rar els ju di -

cis d’autoeficàcia se ria bàsic per com ba tre

o dis mi nuir aquests es tats emo cio nals que

per ju di quen el pro cés d’aprenentatge.

Les pers pec ti ves de fita

L’eficàcia per ce bu da es tro ba re la cio na da

for ço sa ment amb les pers pec ti ves d’assolir

la fita. Hem par lat de les per cep cions

d’autoeficàcia, però a això s’afegeix una

cosa més: què és el que en tén el nen per ser 

com pe tent en l’àmbit mo tor. La teo ria de la

pers pec ti va de les fi tes d’assoliment afir ma

que exis tei xen dues con cep cions d’habilitat 

que po den adop tar les per so nes i que això

els por ta a ac tuar i a pen sar de for ma di fe -

rent. Hi hau ria un con cep te d’habilitat ba -

sat en l’esforç, en la mi llo ra per so nal de

l’execució, on l’èxit s’entén com a de mos -

tra ció de do mi ni de l’aprenentatge; aques -

tes per so nes per se guei xen allò que Ni cholls 

(1995) ano me na una fita orien ta da vers la

tas ca. Una al tra for ma de con ce bre

l’habilitat es ta ria ba sa da en la com pa ra ció

amb els al tres, on l’èxit s’entén com a ma ni -

fes ta ció de su pe rio ri tat res pec te als al tres,

la fita de la qual es ta ria orien ta da a l’ego

(Ni cholls, 1995).

Hi ha es tu dis que de mos tren que un per so -

na orien ta da a l’ego tin dria més pos si bi li -

tats de pre sen tar an sie tat, so bre tot si té una 

bai xa per cep ció d’autoeficàcia, que no pas

una per so na orien ta da a la tas ca. 

Aques tes dues orien ta cions de fita es veu -

ran in fluï des pel cli ma “mo ti va cio nal” ge ne -

rat en l’entorn de la per so na, que el pre dis -

po sarà vers a una fita o vers una al tra. Els

cli mes “mo ti va cio nals” fan re ferè ncia al cli -

ma psi colò gic creat per pa res, en tre na dors i 

pro fes sors, que afec tarà les exe cu cions dels 

nens i els orien tarà cap a una fita o una al -

tra (Ro berts, 1995). Quan a l’ambient que

en vol ta al nen es va lo ra l’esforç i la mi llo ra

per so nal, és més pro ba ble que aquest ten -

dei xi a orien tar-se cap a la tas ca; per con -
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tra, quan l’entorn no més va lo ra els re sul tats 

ob tin guts, i fo men ta la com pa ra ció en tre

uns alum nes i uns al tres, in flueix en els

nens tot orien tant-los a l’ego.

S’ha vist que pro vo quen més estrès els cli -

mes “mo ti va cio nals” que s’orienten a l’ego

que no pas els orien tats a la tas ca. (Ntou -

ma nis i Bidd le, 1998)

Això ens po sa ria en con tac te amb un dels

fac tors ex terns més im por tants en la por in -

fan til.

Influèn cia dels pa res

Els pa res, so vint, trans me ten els seus te -

mors als fills. Aba día i d’altres (1998) van

de mos trar que en un per cen tat ge ele vat de

nens amb hi drofò bia, els seus pa res te nien

tam bé por a l’aigua. Igual ment es pot do nar 

el cas dels pa res que són ex ces si va ment te -

mo ro sos de la se gu re tat fí si ca dels seus

fills, i pri ven que el nen tin gui les ex pe rièn -

cies fí si ques su fi cients per què de sen vo lu pi

au to no mia i con fian ça en les se ves ca pa ci -

tats fí si ques.

Inde pen dent ment de la se gu re tat fí si ca,

els pa res po den in fluir en les emo cions

dels seus fills en els apre nen tat ges fi si -

coes por tius a tra vés el cli ma “mo ti va cio -

nal” que ells ma tei xos ge ne ren, jun ta ment 

amb el pro fes sor, l’entrenador, els com -

panys, etc.

Els pa res te nen una gran in fluèn cia, so bre -

tot quan els nens són pe tits. La seva for ma

d’entendre l’esport, com a di ver sió, com a

triomf, com a res pec te a les re gles, o com a

vict òria a qual se vol preu, con di cio narà de

ma ne ra de ci si va la ma ne ra d’entendre

l’esport en els fills i de viu re’l (Boi xa dós i

d’altres, 1998). Els pa res, junt amb l’en -

trenador i el pro fes sor, po den crear un cli -

ma psi colò gic orien tat a la com pe ti ció o

orien tat a l’esforç i in fluir en les ex pec ta ti -

ves dels nens. Ja hem vist que nens amb

ex pec ta ti ves de fita orien ta des al jo són més 

sus cep ti bles a la crí ti ca d’altri i te men més

el fracàs.

Els pro fes sors

Els en tre na dors i pro fes sors són res pon sa -

bles tam bé del cli ma “mo ti va cio nal” dels

alum nes, si do nen ex ces si va im portància

als re sul tats i com pa ren cons tant ment uns

nens amb uns al tres o si, per con tra, va lo -

ren l’esforç in di vi dual i do nen con fian ça

als alum nes (Boi xa dós i d’altres 1998). La

for ma d’ensenyament tra di cio nal en edu -

ca ció fí si ca uti lit za so vint ac ti vi tats de

carà cter com pe ti tiu i eli mi na to ri, fa sem -

pre palès qui són els mi llors i dóna menys

opor tu ni tats de prac ti car als pit jors, per -

què de se gui da que den eli mi nats dels jocs. 

Són si tua cions on el sen ti ment d’incom -

petència sem bla di fí cil ment su pe ra ble

(Ruiz, 2000).

Els iguals

Igual com els pa res i el pro fes sor, els com -

panys i amics in fluei xen en l’actitud del nen 

en re la ció amb els apre nen tat ges mo tors.

Aques ta in fluèn cia serà més pa tent en

l’adolescència, mo ment en el qual els

amics co bren una es pe cial im portància. Ser 

es por tis ta, ser com pe tent fí si ca ment, és

una cosa va lo ra da pels nens, i so bre tot que

els al tres et ve gin com una per so na com pe -

tent és im por tant per a ells.

D’aquesta for ma, els com panys ac tuen re -

for çant la per cep ció d’eficàcia o dis mi nuint

en ca ra més la poca que es té. En una in ves -

ti ga ció por ta da a ter me per Evans (ci tat per

Boi xa dós i d’altres 1998) es va de mos trar

que a l’hora d’escollir un equip de nens en

edats de 8 i 12 anys, els ca pi tans acos tu -

men a ser els més com pe tents, i a més a

més aquests acos tu men a ser els que de ci -

dei xen els qui for men part del seu equip, en

fun ció de l’habilitat de mos tra da. Això vol

dir que els menys hàbils sem pre es dei xen

per al fi nal o fins i tot no se’ls per met de ju -

gar. Així es va fo men tant i re for çant un sen -

ti ment d’incompetència i amb po ques pos -

si bi li tats de mi llo ra per man ca d’opor -

tunitats.

Les ca rac te rís ti ques

de la tas ca

Evi dent ment, aques ta és una va ria ble im -

por tant. Hi ha ac ti vi tats que com por ten

més risc fí sic que d’altres. Si la tas ca com -

por ta un risc fí sic real pot ge ne rar por de la

se gu re tat fí si ca.

La di fi cul tat és una al tra ca rac te rís ti ca de

la tas ca que s’ha de te nir en comp te. Les

tas ques molt di fí cils, po den su po sar un

rep te per a al guns, i mo ti var-los en el seu

apre nen tat ge, tan ma teix, però, d’altres

les veuen com un im pos si ble fora de les

se ves ca pa ci tats, les sen ten com una

ame na ça psi colò gi ca, i po den pro vo car

por a fa llar, a fer el ri dí cul o a és ser cri ti -

cat per al tres.

Ca rac te rís ti ques

del medi i del ma te rial uti lit zat

Són d’altres fac tors im por tants. Ja hem es -

men tat la hi drofò bia com una cosa re la ti va -

ment nor mal en els nens que s’inicien en la

na ta ció. La no ve tat del medi pot pro vo car

te mor o re buig. Els apa rells de gimnàsti ca,

el pol tre, el plint, la ba rra fixa, acos tu men a

ser ele ments que són te muts per al guns

nens

Com afron tar

les pors i les an sie tats

en l’aprenentatge

Com as sen ya la Tho mas (1982), la por és

una emo ció que apa reix molt so vint en

l’aprenentatge mo tor, i és el pro fes sor o en -

tre na dor el qui ha de por tar a ter me un se -

guit d’activitats per què l’alumne apren gui a

con tro lar-la i que l’emoció no el des bor di.

És im por tant no arri bar a si tua cions pit jors i 

abor dar la por de bell prin ci pi, per què no

pro vo qui si tua cions d’ansietat, estrès o

tam bé fòbies a de ter mi na des si tua cions

(Sil va, 1994). Te nint en comp te els fac tors

que es tro ben en la base de les pors en

l’aprenentatge mo tor, en aquest ar ti cle pro -

po sa rem un se guit de tècni ques o re co ma -

na cions per in ten tar d’aconseguir que la por 

no passi d’aquí.

Si tua cions de por

per in se gu re tat fí si ca

Quan es doni aques ta cir cumstància, caldrà 

ana lit zar qui na és la cau sa del pe rill real i

sub jec tiu, com re co ma na Sán chez (1989) i 

pres tar els ajuts ne ces sa ris per do nar se gu -

re tat al nen i que no temi fer-se mal:

n Fa ci li tar l’entorn per què si gui més se gur;

per exem ple, re bai xar apa rells (plint, ba -

rra fixa...).

n Pres tar aju des ma nuals o ins tru men tals

en tas ques di fí cils o arris ca des. Pro por -

cio nar ele ments de flo ta ció en na ta ció,

per exem ple.

n Fa ci li tar una adap ta ció pro gres si va al

medi, com pot pas sar amb l’aigua.
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n Inten tar de fa mi lia rit zar el nen amb les

sen sa cions bàsi ques de les quals depèn

la se gu re tat.

n Pla ni fi car una pro gres sió en l’apre nen -

tatge.

És im por tant po sar tots els mit jans per evi -

tar que hi hagi le sions que po drien aug men -

tar la por exis tent o pro vo car no ves pors en

el fu tur.

Gai re bé no hi ha tre balls on es posi a pro va

l’eficàcia d’un pro gra ma que aple gui els

punts an te riors per evi tar la por. So la ment

en la ini cia ció a la na ta ció. És pos si ble que

la por a l’aigua si gui molt fre qüent, tant

que, com co men ten Aba día i d’altres

(1998), la pe da go gia tra di cio nal ho con si -

de ra va com una cosa ne cess ària ment as so -

cia da a l’inici de l’aprenentatge.

Si tua cions de por

da vant d’amenaces psi colò gi ques

Una de les tècni ques més uti lit za des és la

del mo de lat ge. L’aprenentatge ob ser va cio -

nal, no no més és efi caç per mi llo rar l’a -

prenentatge d’una ha bi li tat mo triu, sinó que

a més a més té el po ten cial d’influir en va ria -

bles psi colò gi ques com l’autocon fiança, la

por o l’ansietat. Els efec tes psi colò gics del

mo de lat ge es tro ben me dia tit zats per la per -

cep ció que te nen els in di vi dus d’algunes ca -

rac te rís ti ques del mo del, com ara l’edat, el

gène re, i el ni vell d’ha bilitat. Obser var mo -

dels amb ca rac te rís ti ques si mi lars en edat i

gène re a les de l’observador s’ha de mos trat

efi caç en te mors a ani mals o a llocs fos cos,

però n’hi ha poca evidè ncia en si tua cions

d’apre nentatge mo tor (Peña), tan ma teix, es

pen sa que po dria ser efec tiu en nens que te -

nen por o un baix con cep te d’autoeficàcia en 

tas ques mo to res que pu guin ser per ce bu des

com a pe ri llo ses, com ara la na ta ció o la

gimnàsti ca.

Weiss i d’altres (1998) con si de ren que uti -

lit zant mo dels de la ma tei xa edat i amb ca -

rac te rís ti ques re la cio na des amb el ni vell

d’habilitat s’aconseguia més si mi li tud amb

l’observador en pro cés d’aprenentatge.

Com pa ren dos mo dels: 1r Mo del d’afron -

tament, el qual de mos tra un apre nen tat ge

gra dual, co men çant amb ver ba lit za cions de 

bai xa con fian ça, amb ac ti tuds ne ga ti ves

cap a la tas ca i amb ma ni fes ta cions de la

seva gran di fi cul tat; pro gres si va ment la

seva con fian ça va aug men tant, l’actitud

vers la tas ca es tor na po si ti va amb ex pres -

sions de bai xa di fi cul tat d’aquesta. 2n Mo -

del de mes trat ge que, en con trast, mos tra

des del prin ci pi de l’aprenentatge menys

errors en l’execució, té ver ba lit za cions de

con fian ça, una ac ti tud po si ti va, mos tra

gran ha bi li tat i re co neix la bai xa di fi cul tat

de la tas ca. Per a ac ti vi tats que no pro vo -

quen por en els nens, un mo del de mes trat -

ge se ria el més si mi lar; en tas ques arris ca -

des i en nens amb por i bai xa con fian ça un

mo del d’afrontament se ria con si de rat com

a sem blant. Espe ra ven de tro bar mi llors re -

sul tats, pel que fa a la por i l’autoeficàcia,

en el grup del mo del d’afrontament. Els dos

ti pus de mo dels van re sul tar efi ca ços en re -

la ció amb el grup con trol en els as pec tes

es men tats; no hi va ha ver di ferè ncies en tre

ells. En qual se vol cas, ens pre sen ten la pos -

si bi li tat d’utilitzar mo dels sem blants en

edat, ni vell d’experiència, etc. I que es tan

apre nent en una si tua ció sem blant, i això

dis mi nueix la por en els nens.

Ha vent vist la re la ció exis tent en tre la per -

cep ció d’autoeficàcia i els ni vells de por, val

la pena d’esmentar in ves ti ga cions com les

d’Escartí i d’altres (ci tat per Ba la guer i

d’altres, 1995) i Guz man i d’altres (1995)

els quals de mos tren que la per cep ció d’au -

toeficàcia aug men ta quan el mo del ob ser vat

és si mi lar pel que fa a edat, sexe, ni vell de

pràcti ca, etc. D’aquesta for ma, el mo de lat ge 

se’ns mos tra com una tècni ca útil en el

camp de la por en l’aprenentatge mo tor.

Una al tra tècni ca que s’ha uti lit zat, so bre tot 

amb els més pe tits, és el joc, el fet de plan -

te jar els nous apre nen tat ges en una si tua ció 

de joc. S’ha pro vat (Aznar i d’altres 1995)

que en un cli ma de di ver sió el nen s’atreveix 

més fàcil ment amb tas ques més arris ca des

i di fí cils i que la pres sió so cial dis mi nueix,

per la qual cosa la por a fa llar o a és ser cri ti -

cat és me nor.

En aques ta ma tei xa lí nia, les ac ti vi tats coo -

pe ra ti ves po drien ser de gran uti li tat, so bre -

tot du rant l’adolescència. En aquest ti pus

d’aprenentatges s’eviten les si tua cions

com pe ti ti ves, per què el que in te res sa és

una fita co mu na, que han d’aconseguir

coor di nant les ac cions de cada un dels par -

ti ci pants. Això per met que els menys com -

pe tents tin guin fei nes que com plir, que es

va lo ri l’esforç, que no es te min els fra cas -

sos, i que dis mi nuei xi la pres sió emo cio nal

que pot ge ne rar els te mors in di cats abans

(Ruiz, 2000, Gon zá lez Mi llán, 2001).

L’actitud del pro fes sor. El pro fes sor és, en

gran part, el res pon sa ble del cli ma que es

res pi ra a la clas se i del grau de sa tis fac ció

dels alum nes. Hem vist com de ter mi na des

ac ti tuds, so vint ha bi tuals en edu ca ció fí si -

ca, fo men ten de for ma més o menys di rec ta 

els te mors i re buigs cap a uns certs apre -

nen tat ges.

Per això és im por tant que el pro fes sor, a

part de po sar en pràcti ca els as pec tes me -

to dolò gics co men tats abans, adop ti un se -

guit de me su res re la cio na des amb la seva

ac ti tud a les clas ses:

n Pro cu rar de crear un cli ma “mo ti va cio -

nal” a la clas se orien tat cap a la tas ca; és

a dir, va lo rar l’esforç per da munt dels re -

sul tats ob tin guts; evi tar les com pa ra -

cions en tre alum nes, va lo rar les mi llo res

in di vi duals; per me tre la pràcti ca su fi cient 

a tots els alum nes.

n Els feed backs eme sos pel pro fes sor tam -

bé po den aug men tar la per cep ció

d’autoeficàcia dels alum nes. S’han de

pro por cio nar feed backs po si tius de les

exe cu cions, fer in sistència en el que es fa

bé, co rre gir els errors de for ma po si ti va i

en co rat jar per per dre la por a equi vo -

car-se (Boi xa dós i cols., 1998, Ri va de -

nei ra i Si cí lia, 1995, Már quez i Zu biaur,

1991, Ro berts, 1991).

n Evi tar els càstigs quan es co me ten errors.

Els càstigs po den pro vo car por a fa llar i re -

buig a l’activitat. Sem pre s’aprèn mi llor

amb re for ços i s’aconsegueixen es tats

emo cio nals més po si tius.

n És im por tant que in ten ti de de tec tar quan 

te nen por els alum nes. En aquest sen tit,

exis teix el tre ball d’Abadía i d’altres

(1998) que ana lit zen les ex pres sions no

ver bals re la cio na des amb la por a l’aigua

en nens. Tam bé Bor to li i Ro baz za (1994) 

han ela bo rat un test d’ansietat en ac ti vi -

tats mo to res per aju dar els pro fes sors a

de tec tar la por dels alum nes en de ter mi -

na des ac ti vi tats. El pro fes sor, d’altra

ban da, pot in ten tar d’informar-se dels te -

mors dels alum nes uti lit zant mit jans ac -

ces si bles com ara qües tio na ris, dia lo -

gant, ob ser vant, etc.

Conclusions

n La por és una emo ció que apa reix so vint

en l’aprenentatge mo tor, les con se qüèn -

cies de la qual po den ser per ju di cials,
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amb la pos si bi li tat de de sen ca de nar re -

buigs, fòbies i si tua cions que pro vo quen

estrès en l’alumne. Tan ma teix, aquest

tema ha re but poca aten ció per part dels

in ves ti ga dors que s’han cen trat, gai re bé

ex clu si va ment, en l’an sietat da vant la

com pe ti ció.

n S’han ana lit zat els pos si bles de sen ca de -

nants de la por, tant els de carà cter in -

trín sec al nen com els ex trín secs.

n S’han pro po sat un se guit d’actuacions de 

ti pus me to dolò gic per evi tar o dis mi nuir

aques tes sen sa cions en apre nen tat ges

mo tors, mol tes d’elles en ca mi na des a

aug men tar la per cep ció d’auto eficàcia,

per què aques ta és una de les cau ses

prin ci pals de les pors.

n El pro fes sor ha de pren dre cons cièn cia

del pa per fo na men tal que juga, tant per

do nar prou se gu re tat al nen en tas ques

que pu guin su po sar risc fí sic, com per

crear el cli ma psi colò gic ade quat per què

els nens no tin guin por d’equivo car-se o

de fra cas sar, ni se sen tin ri dí culs o cri ti -

cats.
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Pràctica del futbol, evolució de paràmetres
cineantropomètrics i diferents aspectes
de la condició física en edats escolars

§ JA VIER ÁLVA REZ ME DI NA
Doc tor en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i de l’Esport.
Pro fes sor as so ciat Uni ver si tat de Sa ra gos sa.
Fa cul tat Cièn cies de la Sa lut i l’Esport.

§ JOSÉ ANTO NIO CA SA JÚS MA LLÉN
Doc tor en Me di ci na i Ci rur gia.
Pro fes sor ti tu lar Uni ver si tat de Sa ra gos sa.
Fa cul tat Cièn cies de la Sa lut i l’Esport

§ PE DRO CO RO NA VI RÓN
Doc tor en Me di ci na i Ci rur gia.
Adjunt del Ser vei de Car dio lo gia de l’Hos pi tal Mi li tar del Rei.
Las Pal mas de Gran Canà ria.

Resum
L’objectiu d’aquest es tu di és es ta blir una

re ferè ncia dels parà me tres ci nean tro -

pomè trics en les di fe rents edats del fut bo -

lis ta en eta pa es co lar i la seva re la ció amb 

de ter mi nats com po nents de la con di ció fí -

si ca es pe cí fics d’aquest es port: ve lo ci tat

de des pla ça ment amb pi lo ta i sen se, fle xi -

bi li tat de la mus cu la tu ra is quio su ral, i al -

tres d’inespecífics, com ara el de sen vo lu -

pa ment mus cu lar dels fle xors de la mà, i

com pa rar-los amb al tres po bla cions.

La mos tra (n) està for ma da per 136 nens

d’edats com pre ses en tre els 9 i els

14 anys. Tots ells prac ti quen el fut bol de

for ma fe de ra da en di fe rents equips de la

Co mu ni tat Autò no ma d’Aragó.

Es van pren dre les mi des an tro pomè tri -

ques se güents: pes, ta lla, plecs cu ta nis,

pe rí me tres i dià me tres i van rea lit zar els

tests se güents: 10x5 m amb pi lo ta i sen -

se, es tu di di na momè tric ma nual i fle xió

an te rior del tronc.

En els re sul tats ci nean tro pomè trics ob -

tin guts ob ser vem que hi ha una dis mi nu -

ció de la suma de plecs cu ta nis di rec ta -

ment pro por cio nal a l’e dat i un aug ment

de l’IMC. No s’ob ser va pa tró di fe ren cial

en la dis tri bu ció de greix en les di fe rents

edats.

Les da des dels tests ens evi den cien la dis -

mi nu ció, in ver sa ment pro por cio nal a

l’edat, de la di ferè ncia dels temps ob tin -

guts en la rea lit za ció del test 5x10 m amb

pi lo ta i sen se, a més a més d’una co rre la -

ció es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti va en tre el

de sen vo lu pa ment mus cu lar i la coor di na -

ció en la con duc ció d’un mòbil. Tro bem

ne ces sa ri in cul car un hàbit de tre ball en

fle xi bi li tat des de les pri me res edats de

for ma ció com a as pec te im por tant en la

pre ven ció de le sions i pos si ble ment en la

mi llo ra del ren di ment.

Introducció

Cada es port té un pa tró ci nean tro pomè tric 

es pe cí fic (Álva ro, 1992; Ara go nés i Ca sa -

sús, 1991; Can da, 1999; Ca sa sús i Ara -

go nés, 1993; Fran co, 1998; Gu tié rrez,

1987, i Ru bio, Fran co, Pe ral i Bo qué,

1993) que és el més adient per a la seva

pràcti ca. És més di fí cil des criu re el mor fo -

tip ideal en els es ports d’e quip que no pas

en els es ports in di vi duals, a cau sa del ma -

jor nom bre de parà me tres que de ter mi nen 

el ren di ment es por tiu (Ara go nés y Ca sa -

jús, 1991).

S’han pre sen tat es tu dis que de ter mi nen

el per fil ci nean tro pomè tric del fut bo lis ta

i la seva evo lu ció en els úl tims anys, les

di ferè ncies se gons el lloc que ocu pen,

se gons a quin ni vell ju guen, va ria cions

al llarg de la tem po ra da (Ara go nés y Ca -

sa jús, 1991, 1993, 1997; Gar cía, Ge -

rar do y Mo re no, 1998, y Rico, 1997)

etc., però són pocs els que ens de ter mi -

nen l’e vo lu ció d’a quests parà me tres en

les di fe rents edats de l’es por tis ta se gons 

la mo da li tat prac ti ca da (Ense ñat, Ma ta -
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Fut bol, Edats es co lars, Ci nean tro po me tria,
Ve lo ci tat de des pla ça ment,
Fle xi bi li tat

n Pa ra ules cla u

Abstract
The aim of this study is to es ta blish a re fe ren ce of

the cie nant hro po me tric pa ra me ters in foot ba llers

of dif fe rent ages in school ages and the

re la tions hip with cer tain com po nents of physi cal

fit ness both spe ci fic to this sport, speed of

mo ve ment with and wit hout the ball, fle xi bi lity of

the is quio su ral mus cles and not spe ci fic, such as

the mus cu lar de ve lop ment of the fle xors of the

hand, and to com pa re them with ot her

po pu la tions. The sam ple (n) is for med of 136 boys

bet ween the ages of 9 and 14. All prac ti se foot ball

and are fe de ra ted in dif fe rent teams of the

Au to no mous Com mu nity of Ara gón. We took the

fo llo wing ant hro po me tric mea su re ments: weight,

height, skin folds pe ri me ters and dia me ters and

held the fo llo wing tests: 10x5 m. with and without

ball, manual dynamometry and front flexion of the

trunk.

In the cineanthropometric results obtained we

can see how there is and decrease of the total

of skin folds directly proportional to age and an

increase of IMC. We did not see any standard

differential in the distribution of fat in different

ages. The data of the test shows the decrease,

inversely proportional to age, the difference of

the times obtained in the performance of the

5x10 m. test with and without ball, as well as a

statistically significant correlation between

muscular development and co ordination in the

management of a mobile. We see it as

necessary to instil a work habit in flexibility from 

an early age as an important aspect in the

prevention of injuries and possibly in a better

performance. 

Key words
Football practise, School age, Cineanthropometry,

Speed of movement, Flexibility



ma la y Ne gro, 1992; Font de vi la y Ca -

rrió,1993).

Pa ral·le la ment, exis tei xen es tu dis so bre

les ca pa ci tats fí si ques que hi ha im pli ca -

des en el fut bol (Ense ñat, Ma ta ma la y Ne -

gro, 1992; Font de vi la y Ca rrió, 1993),

però són es cas sos els tre balls en què es

de sen vo lu pin tests es pe cí fics per al fut bo -

lis ta (Do mín guez, 1997; Rico, 1997;

Holl mann, 1979; Gon zá lez y Ainz, 1998,

y Reilly, 1997). Una de les man can ces tí -

pi ques és la fal ta d’im pli ca ció de la pi lo ta

en aquest ti pus de test. Això per me tria un

mi llor es ta bli ment de les di ferè ncies en tre

re sul tats i la com pa ra ció amb al tres po -

bla cions.

La ve lo ci tat de des pla ça ment en dis -

tàncies cur tes i amb can vis de di rec ció és

fo na men tal per a qual se vol fut bo lis ta.

Està de mos trat que la ma jo ria de les ac -

cions que aca ben en gol es pro duei xen en

aquest ti pus de mo vi ments (Fer nán dez,

1997, y Gu tié rrez, 1989).

La mo bi li tat de l’ar ti cu la ció del ma luc té

un pa per molt im por tant en el ren di ment

del fu tur fut bo lis ta, aquest ha d’es tar

prou de sen vo lu pat i fle xi ble per po der

evi tar de sa jus tos mus cu lars i les con se -

güents le sions pròpies del fut bo lis ta.

Aques ta fun ció co rres pon a la mus cu la tu -

ra an te rior i pos te rior de la cui xa ja que

són uns mús culs ti pi fi cats com a pro -

blemà tics per ser molt po tents, es tar

molt de sen vo lu pats i, en ge ne ral, es cur -

çats per fal ta d’un tre ball es pe cí fic de fle -

xi bi li tat (Wei neck, 1994b).

La man ca de tre balls res pec te dels cri te -

ris an te riors ens ha con duït a de sen vo lu -

par un es tu di que te nia com a ob jec tiu

es ta blir una re ferè ncia dels parà me tres

ci nean tro pomè trics en les di fe rents edats 

del fut bo lis ta en eta pa es co lar i la seva

re la ció amb de ter mi nats com po nents de

la con di ció fí si ca es pe cí fics d’a quest es -

port: ve lo ci tat de des pla ça ment amb pi -

lo ta i sen se, i fle xi bi li tat de la mus cu la tu -

ra is quio su ral, i al tres d’i nes pe cí fics, com 

ara el de sen vo lu pa ment mus cu lar dels

fle xors de la mà.

La lògi ca cien tí fi ca ens obli ga a com pa rar

els nos tres re sul tats amb els tro bats en al -

tres po bla cions i es ta blir el grau de re la ció

que exis teix en tre les ca pa ci tats fut bo lís ti -

ques en les di fe rents edats.

Material
i mètodes
Per a la rea lit za ció d’aquest tre ball s’ha

es tu diat una mos tra (n) de 136 nens

d’edats com pre ses en tre els 9 i els

14 anys. Tots ells prac ti quen el fut bol de

for ma fe de ra da en di fe rents equips de la

Co mu ni tat Autò no ma d’Aragó. La pre sa

de da des es va rea lit zar al fi nal de l’estada 

en un cam pus de fut bol d’estiu.

Les da des han es tat ob tin gu des sem pre

per un ma teix ob ser va dor.

Es van ob te nir les me su res an tro pomè tri -

ques se güents:

n Pes, alç ària.

n Plecs cu ta nis: bí ceps, trí ceps, sub es ca -

pu lar, su prai líac, ab do mi nal, cui xa an -

te rior i me dial de la cama.

n Dià me tres: bies ti loï dal de ca nell, bie pi -

con di li hu me ral i bi con di li fe mo ral.

n Pe rí me tres: braç con tret, cin tu ra, nat ja, 

cui xa i cama.

Les me su res van ser rea lit za des se guint

les nor mes es ta bler tes per la ISAK (So cie -

tat Inter na cio nal d’Avenços en Ci nean tro -

po me tria).

Per va lo rar la com po si ció cor po ral es va

uti lit zar l’ín dex de mas sa cor po ral o ín dex

de Que te let (pes en kg di vi dit per l’alç ària

en me tres al qua drat). Per es ta blir l’ín dex

de greix cor po ral i la seva dis tri bu ció es va

uti lit zar la pre sa de plecs cu ta nis, el seu

su ma to ri, i es va di fe ren ciar en tre tronc:

sub es ca pu lar, su prai lía ca i ab do mi nal;

ex tre mi tats su pe riors (ES): plec del bí -

ceps, trí ceps; i in fe riors (EI): plec me dial

de la cui xa i de la cama. L’ín dex cin tu -

ra/ma luc (ICM), va ser cal cu lat di vi dint el

pe rí me tre ab do mi nal en la cin tu ra pel pe -

rí me tre glu ti i ens va ser vir per apor tar da -

des so bre l’a di po si tat cen tral iden ti fi ca da

com un fac tor di rec ta ment re la cio nat amb 

el risc de ma lal tia car dio vas cu lar (Ro drí -

guez, Gusi, Va len zue la, Ná cher, No gués y 

Ma ri na, 2000).

Per a la pre sa de da des es va uti lit zar l’ins -

tru men tal de me su ra se güent: bàscu la

mar ca SECA, “ta llí me tre” mar ca KAWE,

cin ta an tro pomè tri ca mar ca ROTARY, pa -

quí me tre mar ca CPM, compàs de plecs

marca HOLTAIN.

A tots els van ser rea lit zats els tests se -

güents:

Re có rrer 10 ve ga des 5 me tres

en el me nor temps pos si ble

Aquest test es tro ba inclòs dins de la ba te -

ria Eu ro fit amb l’ob jec tiu de de ter mi nar la

ve lo ci tat de des pla ça ment amb can vis

d’di rec ció i l’a gi li tat (VV.AA., 1992). El

sub jec te se si tua dret, da rre ra la lí nia de

sor ti da, en un te rreny pla i an ti llis cant. En

sen tir el sen yal ha de re có rrer a la màxi ma 

ve lo ci tat els 5 me tres que el se pa ren de

l’al tra lí nia; tre pit jar-la i tor nar una al tra

ve ga da a la lí nia de sor ti da. Cada lí nia

serà tre pit ja da 5 ve ga des. L’úl ti ma ve ga -

da es pas sa la lí nia de sor ti da sen se fre -

nar. Es va rea lit zar dues ve ga des, la pri -

me ra sen se pi lo ta i la se go na, des prés de

cinc mi nuts, ha vien de con duir una pi lo ta

de la for ma més còmo da per a ells, però
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sem pre trepitjant-la en les línies marca -

des i dins del carril establert per a realitzar 

la prova.

Exis tei xen d’al tres tests es pe cí fics per al

fut bol (Ji mé nez, 1998 y Wei neck,

1994a) però no sal tres triem aquest, per -

què té un pro to col molt es pe cí fic i per què 

ens per metrà de de ter mi nar si exis tei xen

di ferè ncies en tre la rea lit za ció amb pi lo ta 

i sen se.

Di na mo me tria ma nual: test inclòs a la ba -

te ria Eu ro fit que va lo ra la for ça màxi ma

ex plo si va isomè tri ca dels mús culs fle xors

de la mà (VV.AA., 1992). El di namò me tre 

es gra dua va a les ca rac te rís ti ques del sub -

jec te, de for ma que la part de la me su ra

que di en fo ra i la se go na fa lan ge del dit del

mig estigui vertical.

La pro va es rea lit za va dret, amb la mà do -

mi nant, el braç en lí nia amb l’a vant braç

sen se to car el cos i amb la mà pa ral·lela a

la cui xa. El sub jec te rea lit za la màxi ma

fle xió dels dits sen se fer cap mena de fle -

xió, ex ten sió o ro ta ció de la mà. Cada sub -

jec te va rea lit zar un mí nim de dos in tents i 

se’n va anotar el millor.

Fle xió an te rior del tronc: El sub jec te se

si tua des calç so bre un graó d’on surt

una es ca la re gla da en cen tí me tres amb

va lors ne ga tius (cap amunt) i va lors po -

si tius (cap avall). La po si ció de par ti da

és dret amb els peus junts i les ca mes

com ple ta ment es ti ra des to cant amb la

pun ta dels dits el me su ra dor col·lo cat

just da rre ra seu. El sub jec te rea lit za

una fle xió pro gres si va i màxi ma de

tronc amb to tes dues mans, que ha de

man te nir du rant al menys dos se gons.

Es re gis tra el va lor acon se guit en la po -

si ció ex tre ma amb les dues mans. Si el

punt està per so bre el punt 0 (al tu ra del

su port dels peus), s’ob tindrà un va lor

ne ga tiu, en cas con tra ri serà un va lor

po si tiu.

L’ins tru men tal uti lit zat ha es tat:

n Test 5x10 m: Cin ta mètri ca fi ber glass

tap 30 m, qua tre cons, guix blanc,

cronò me tre mar ca Ci ti zen LC Quartz

Stop watch.

n Estu di di na momè tric ma nual: di namò -

me tre de mà TKK 1201.

n Fle xió an te rior de tronc: fa bri ca ció me -

su ra dor gra duat en cen tí me tres de -25

a +20 cm.

Esta dís ti ca ment la mos tra va ser ana lit za -

da uti lit zant la mit ja na, la des via ció

estàndard i el Test de la t de Stu dent en

va lors apa re llats quan es trac ta del ma teix 

sub jec te. La sig ni fi ca ció es con si de ra es -

ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti va si la pro ba bi li -

tat és in fe rior al 5 %.

Per a aquest es tu di des crip tiu hem uti lit -

zat un PC i el full de càlcul EXCEL amb el

seu pa quet es ta dís tic.

Resultats

Tant a la tau la 1 com al gràfic 1 i 2, veiem 

les ca rac te rís ti ques de la mos tra res pec te

de l’e dat, pes i alçària.

Obser vem una evo lu ció lògi ca i uni for me 

d’a quests parà me tres pas sant d’un crei -
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Test fle xió pro fun da del tron c Test 5 m ´ 10 sense i amb pilota

EDAT

(anys) N =136

ALÇÀRIA

(cm)

PES

(kg)

 9 23 136,63±6,11 33,62±7,75

10 27 142,09±5,65 37,34±7,74

11 20 145,06±7,28 41,10±8,88

12 30 150,04±7,41 42,60±7,91

13 23 158,62±8,81 48,41±8,61

14 13 167,90±7,22 56,55±7,72

n TAULA 1.
Ca rac te rís ti ques de la mos tra.



xe ment mitjà de 5 cm/any i aug ment

de pes de 4 qui los/any a un as cens de

8-9 cm/ any i 6-8 qui los/any, co rres po -

nent a un pe río de sen si ble del crei xe -

ment. És en tre els 13-14 anys on es

 produeix un crei xe ment ac ce le rat de l’or -

ga nis me atès que el de sen vo lu pa ment

hor mo nal pro duït en aques ta edat de ter -

mi na un aug ment molt sub stan cial del

pes mus cu lar. Als 11 anys l’alç ària no -

més aug men ta en 3 cm/any i es man té

pro por cio nal l’aug ment en el pes. La

mos tra dels 12 anys pre sen ta un aug -

ment de 5 cm/any i l’aug ment de pes és

so la ment d’1 kg. Aquest fe no men pot

ser de gut al crei xe ment lon gi tu di nal dels 

sub jec tes que en ca ra no han pre sen tat

un aug ment de pes per què no han en trat

al pro cés de la pu ber tat.

En els re sul tats ob tin guts res pec te dels

plecs cu ta nis (tau la 2) i del seu su ma to ri

(gràfic 3) ob ser vem una ho mo ge neï tat en

els 9 i 10 anys, es pre sen ta un aug ment

sig ni fi ca tiu als 11 anys, i dis mi nueix pro -

gres si va ment a par tir dels 12 anys. En re -

la cio nar aques tes da des amb les es men -

ta des an te rior ment (pes, alç ària) tro bem

una ex pli ca ció lògi ca, car el pes aug men ta 

de forma important, però no ho fa l’al -

çària.

Els va lors ob tin guts a les edats de 14 anys 

s’a jus ten als que la bi blio gra fia es ta bleix

per a fut bo lis tes pro fes sio nals on el seu

su ma to ri de 6 plecs és de 50 mm (Ca sa -

sús y Ara go nés, 1997).

L’e vo lu ció dels pe rí me tres i dià me tres

és di rec ta ment pro por cio nal a l’e dat i

co rres pon lògi ca ment amb el seu de -
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EDAD
9 10 11 12 13 14

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

n GRÀFIC 3.
Su ma to ri de 7 ple cs (mm).

EDAD
9 10 11 12 13 14

170

160

150

140

130

120

n GRÀFIC 1.
Alçària (cm).

EDAD
9 10 11 12 13 14

60

55

50

45

40

35

30

25

20

n GRÀFIC 2.
Pes (kg).

EDAT

 (anys)

BÍCEPS

(mm)

TRÍCEPS

(mm)

SUBESCAP.

(mm)

SUPRAIL.

(mm)

ABDOMINAL

(mm)

CAMA

(mm)

CUIXA

(mm)

S

(mm)

9 5,91±2,13 12,2±4,28 7,15±3,23 7,47±4,59 10,5±7,1 12,02±4,73 18,2±8,49 73,53±32,06

10 5,87±2,11 12,2±4,82 7,70±5,37 6,90±3,61 10,3±4,99 12,1±4,80 17,16±6,58 72,30±30,68

11 7,16±3,82 14±5,59 9±5,01 9,73±6,28 13,7±8,43 13,38±6,02 19,88±9,10 85,12±36,63

12 6,31±2,80 12±4,6 8,34±4,71 9,18±5,36 14,3±9,35 12,09±4,46 16,39±6,07 78,04±31,71

13 5,59±2,22 10,5±4,14 6,78±2,70 6,83±2,43 9,86±5,08 10,32±3,55 14,85±6,23 64,71±24,71

14 4,63±1,12 8,02±2,12 6,81±1,39 6,31±2,05 10,1±4,99 7,88±2,01 10,85±2,65 54,65±13,53

n TAULA 2.
Plecs cu ta nis i Su ma to ri.

EDAT

EDAT

EDAT



sen vo lu pa ment evo lu tiu (tau la 3, grà -

fics 4 i 5).

En la dis tri bu ció del greix cor po ral (tau -

la 4) ens tro bem amb una evo lu ció en

els va lors que es co rres pon amb el de -

sen vo lu pa ment nor mal de l’a do les cent.

En efec te, ob ser vem uns va lors d’IMC

que pro gres sen dis cre ta ment amb l’e -

dat, igual com els va lors co rres po nents

al tronc. De for ma tam bé ha bi tual

 trobem una dis mi nu ció de l’ICM, dels

7 plecs de l’ES i de l’EI. El con junt de da -

des ens re tor na a la idea de la in fluèn cia

no per ni cio sa de la pràcti ca del fut bol en 

nens i ado les cents.

La fle xi bi li tat és una qua li tat re gres si va

que va dis mi nuint de for ma im por tant a

par tir dels 10 anys. Com a con se qüèn -

cia, la gran mo bi li tat de l’ar ti cu la ció del

ma luc tam bé es va re duint pro gres si va -

ment fins arri bar a l’e dat adul ta. Ja en la

pu ber tat, i a cau sa de la mo di fi ca ció de

les pro por cions cama-tronc, serà di fí cil

que el pú ber arri bi a to car-se la pun ta

dels peus, i això mal grat no ha ver-se

pro duït cap es cur ça ment dels mús culs

ni de les ar ti cu la cions (Wei neck,

1994b). Aquest fet el con fir mem amb

els va lors ob tin guts (tau la 5) on mal grat

ser ne ga tius en to tes les edats, són en tre 

els 11 i 13 anys els que ob te nen pit jors

re sul tats. És en aquest pe río de sen si ble

de crei xen ça on més s’es tan mo di fi cant

les pro por cions tronc/cama.

Mal grat tot, els re sul tats com pa rats

amb els ob tin guts en al tres po bla cions

de la seva edat (Wei neck, 1994) pre -

sen ten va lors in fe riors. Això ens pot in -

di car que ja s’es tan pro duint les mo di fi -
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EDAT
9 10 11 12 13 14

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

Natja

Bessó

Cintura

Bíceps contret

Cuixa

n GRÀFIC 4.
Perímetres (cm).

EDAD
9 10 11 12 13 14

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

EPI HúmerEPI Fèmur Biestiloïdal

n GRÀFIC 5.
Diàmetres (cm).

EDAT

(anys)

BÍCEPS 

CONTRET

 (cm)

CUIXA

 (cm)

BESSON

BIPEDESTACIÓ

(cm)

CINTURA

(cm)

NATJA

(cm)

EPI 

HÚMER

(cm)

BIESTILOÏDAL

(cm)

EPI FÈMUR 

(cm)

9 21,58±2,72 42,24±4,62 28,54±3,23 64,95±7,37 73,13±7,53 5,79±0,61 4,29±0,41 8,49±0,63

10 22,89±2,76 43,41±4,64 29,5±2,60 66,29±7,59 75,59±7,73 5,79±0,35 4,81±0,47 8,69±0,44

11 22,42±3,18 44,94±4,31 30,03±3,41 68,26±7,94 77,97±7,41 5,90±0,35 4,68±0,35 8,85±0,51

12 23,75±2,02 46,5±4,51 31,62±2,40 69,75±7,95 80,03±7,16 6,15±0,43 4,88±0,33 9,09±0,47

13 25,02±2,55 47,3±4,51 32,83±2,30 69,79±6,34 81,91±7,13 6,41±0,52 5,04±0,36 9,34±0,55

14 25,96±1,79 45,1±13,01 33,58±2,80 73,16±4,91 85,13±4,51 6,68±0,38 5,25±0,25 9,32±0,65

n TAULA 3.
Pe rí me tres i dià me tres.



ca cions en la mus cu la tu ra es men ta da

abans, a cau sa de la pràcti ca es pe cí fi ca 

del fut bol, on en ge ne ral hi ha una es -

cas sa pràcti ca de la fle xi bi li tat en les

se ves ves sants de mo bi li tat i elas ti ci tat

mus cu lar.

Els va lors ob tin guts en la pro va de ve lo -

ci tat de des pla ça ment sen se pi lo ta (tau -

la 6) són in fe riors als de ter mi nats per al -

tres es tu dis amb po bla cions de nens fut -

bo lis tes d’a ques tes edats (Na ran jo, Mo -

ri lla, Beaus, Me di na, Cas ta ño y Ca rras -

co, 1998) i si els com pa rem amb els ba -

rems es ta blerts per a la ba te ria Eu ro fit

(VV.AA., 1992) tro bem que els nos tres

sub jec tes es tro ben, en to tes les edats,

en un per cen til igual o su pe rior al 80.

Això ens de mos tra que els sub jec tes es -

tu diats te nen un bon de sen vo lu pa ment

de les ca pa ci tats de ve lo ci tat de des pla -

ça ment amb can vi de di rec ció en

distàncies cur tes, molt per da munt de la

mit ja na per a la seva edat. Això s’ex pli ca 

a cau sa d’un con trol i un ajust cor po ral

alts, que evi den cien una agi li tat i coor di -

na ció ele va des, la qual cosa cons ti tueix

la ca pa ci tat més de ter mi nant en aquest

es port.

A me su ra que aug men ta l’e dat la diferèn -

cia res pec te de la po bla ció va in cre men -

tant-se pas sant del per cen til 80 al 92

(tau la 6).

En com pa rar els re sul tats en tre la pro va 

de 5x10 m amb pi lo ta i sen se (tau la 7),

tro bem di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig -

ni fi ca ti ves en to tes les edats, tret dels

12 i 13 anys. Obser vem una dis mi nu ció 

en les di ferè ncies de temps en tre pro -

ves, cosa que ens in di ca una mi llor

tècni ca en la ve lo ci tat de des pla ça -

ment, agi li tat i con trol de la pi lo ta a

cau sa d’u na mi llo ra de la tècni ca de la

con duc ció a màxi ma ve lo ci tat con tro la -

da, i això en re la ció in ver sa ment pro -

por cio nal a l’e dat.

En com pa rar les da des ob tin gu des en l’es -

tu di di na momè tric ma nual amb les ob tin -

gu des per la ba te ria Eu ro fit (VV.AA.,

1992) (tau la 8) ens tro bem que la nos tra

po bla ció, en les pri me res edats, se si tua

en uns va lors pro pers als 60 per evo lu cio -

nar a uns va lors in ver sa ment pro por cio -
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EDAT

(anys)

IMC 

(kg/m2) ICM

7 PLECS

(mm)

ES (b+t)  % TRONC

(sub+sp+abd)

 % EI

(p+m)

 %

9 17,83±2,66 0,89±0,01 73,53±32,09 17,03±6,67 23,16 24,13±18,47 32,81 30,53±16,52 41,52

10 18,36±2,78 0,87±0,03 72,30±30,68 16,75±2,28 23,16 22,86±5,30 31,61 27,2±8,08 37,62

11 19,40±3,33 0,87±0,02 85,12±36,63 20,5±14,2 24,08 35,16±15,6 41,30 27,13±16 31,87

12 18,78±2,31 0,84±0,04 78,04±31,71 19±5,02 24,34 39,7±16,30 50,87 30,93±9,16 39,63

13 19,17±2,37 0,82±0,03 64,71±24,71 14,08±5,80 21,75 20,64±7,84 31,89 20,73± 6,98 32,03

14 20,03±1,59 0,85±0,02 54,65±13,53 11,56±2,00 21,31 19,9±1,90 36,41 17,56±3,60 32,13

Extre mi tats su pe riors (ES) bí ceps + trí ceps (b+t). Tronc (sub es ca pu lar + su prai líac + ab do mi nal). Extre mi tats in fe riors (EI) cama + tronc (p + t).

n TAULA 4.
Dis tri bu ció del greix cor po ral.

EDAT (anys) FLEXIBILITAT (cm)

 9 –1,57±6,24

10 –2,74±5,83

11 –3,45±7,24

12 –3,31±6,2

13 –2,9±6,07

14 –1,83±8,44

n TAULA 5.
Fle xió an te rior de tronc.

EDAT (anys) 5x10 (sg) PERCENTIL

9 19,0±1,08 80

10 18,8±2,20 80

11 18,1±1,51 85

12 17,3±1,29 90

13 16,7±0,79 90

14 16,2±0,62 92

n TAULA 6.
Ve lo ci tat de des pla ça ment sen se pi lo ta i com -
pa ra ció res pec te d’al tres po bla cions, se gons re -
sul tats de la ba te ria Eu ro fit.

EDAT (anys) 5x10 (sg) 5x10 PILOTA (sg) DIFERÈNCIA TEST DE STUDENT

9 19,0±1,08 27,94±3,33 8,94±2,96  0,03

10 18,8±2,20 25,99±3,41 7,20±2,49 0,000

11 18,1±1,51 25,55±2,33 7,43±1,85 0,038

12 17,3±1,29 23,20±1,84 5,17±4,47 0,074

13 16,7±0,79 22,97±1,66 5,46±2,46 0,078

14 16,2±0,62 21,52±1,20 4,91±1,78 0,048

n TAULA 7.
Com pa ra ció re sul ta ts ve lo ci tat de des pla ça ment amb pi lo ta i sense.

EDAT (anys) DINAMOMETRIA (kg) PERCENTIL

9 15,35±3,43 62

10 17,42±3,37 60

11 18,55±3,40 50

12 21,57±3,89 52

13 25,75±6,08 47

14 31,33±4,32 47

n TAULA 8.
Estu di di na momè tric ma nual i com pa ra ció de
re sul tats resp e cte d’al tres po bla cions, se gons
re sul tats de la ba te ria Eurofit.



nals a l’e dat. Po dem con si de rar aquests

va lors com a re la cio nats di rec ta ment amb 

la pràcti ca ha bi tual del fut bol, on de for -

ma sis temà ti ca no es rea lit za un de sen vo -

lu pa ment de la musculatura implicada en

el test (flexors de la mà).

Conclusions

L’e vo lu ció dels parà me tres va de mos trar

ser con for me amb les pre vi sions. S’ob ser -

va una dis mi nu ció de la suma de plecs cu -

ta nis di rec ta ment pro por cio nal a l’e dat.

Se guint el ma teix pa tró tro bem un aug -

ment de l’IMC, a cau sa d’un de sen vo lu pa -

ment mus cu lar su pe rior. No s’ob ser va pa -

tró di fe ren cial en re la ció a l’edat pel que fa 

a la distribució de greix.

Els re sul tats ob tin guts en els tests fí sics

evi den cien les va ria cions que pre sen ten

els fut bo lis tes en edat es co lar tot al llarg

del de sen vo lu pa ment. La dada més in te -

res sant és la dis mi nu ció, in ver sa ment

pro por cio nal a l’e dat, de la di ferè ncia

dels temps ob tin guts en la rea lit za ció del 

test 5x10 m amb pi lo ta i sen se. Tam bé

hi ha una co rre la ció es ta dís ti ca ment sig -

ni fi ca ti va en tre el de sen vo lu pa ment

mus cu lar i la coor di na ció en la con duc -

ció d’un mòbil. Els re sul tats tro bats po -

den ser vir de re ferè ncia per evi den ciar

una evo lu ció ade qua da de la ca pa ci tat

es tu dia da.

S’e vi den cia la ne ces si tat d’in cul car un

hàbit de tre ball en fle xi bi li tat du rant les

ses sions d’en tre na ment, al co men ça -

ment i al fi nal de la ses sió, i això des de

les pri me res edats de for ma ció, com a

as pec te im por tant en la pre ven ció de le -

sions i pos si ble ment en la mi llo ra del

ren di ment.

Bibliografia

Álva ro, J. (1989). La con di ción bio ló gi ca del

ju ga dor de ba lon ma no. Apunts XXVI.

Ara go nés, M. T. i Ca sa jús, J. M. (1991). Mo di -

fi ca cio nes an tro po mé tri cas de bi das al en tre -

na mien to: Estu dios lon gi tu di na les. Arch.

Med. De por te, vol. VIII (32), 345-353.

Canda, A. (1999). Ta ller de ci nean tro po me -

tría. VII Con gre so FEMEDE, 17-20 no vem -

bre, Za ra go za.

Ca sa jús, J. A. i Ara go nés, M. T. (1991). Estu -

dio mor fo ló gi co del fut bo lis ta de alto ni vel.

Com po si ción cor po ral y so ma to ti po. Arch.

Med. De por te, vol VIII, (30), 147-151.

– (1993). Va lo ra ción an tro po mé tri ca del fut bo lis -

ta por ca te go ría de por ti va y po si ción en el te rre -

no de jue go. Rev. Port. Med. Desp. 11, 101,

111.

– (1997). Estu dio ci nean tro po mé tri co del fut -

bo lis ta pro fe sio nal es pa ñol. Arch. Med. De -

por te, vol. XIV (59), 177-184.

Do mín guez, E. (1997). La es truc tu ra ener gé ti -

ca y con di cio nal del fút bol. Trai ning fút bol,

38-54, desem bre.

Ense ñat, A.; Ma ta ma la, A. i Ne gro, A. (1992).

Estu dio an tro po mé tri co de na da do res y wa -

ter po lis tas de 13 a 16 años. Apunts. Edu ca -

ción Fí si ca y De por tes (29), 12-17.

Fer nán dez, M. (1997). Estruc tu ra del en tre -

na mien to de la fuer za a lo lar go de la tem -

po ra da en el fút bol”. Trai ning fút bol (18),

14- 31, agos t.

Font de vi la, F. i Ca rrió, R. (1993). Estu dio an tro -

po mé tri co de de por tis tas de 10 a 14 años.

Apunts: Me di ci na del De por te, vol. XXIX,

71-82.

Fran co, L. (1998). Fi sio lo gía del ba lon ces to.

Arch. Med. De por te, vol. XV, (68), 271-

478.

Gar cía, J.; Ge rar do, J. i Mo re no, C. (1998). 

Di fe ren cias ci nean tro po mé tri cas se gún

la po si ción ocu pa da en el cam po en fut -

bo lis tas pro fe sio na les y ama teurs de un

club de fút bol pro fe sio nal. Trai ning fút -

bol, 32-50.

Gon zá lez, J. M. i Ainz, L. F. (1998). Ca pa ci dad 

fun cio nal ae ró bi ca en ju ga do res de fút bol

ado les cen tes. Arch. Med. De por te, vol. XV

(65), 201-207.

Gu tié rrez, J. A. (1987) Per fil fi sio ló gi co del ju -

ga dor de ba lon ma no de alto ren di mien to.

Apunts, XMV, 163.

Gu tié rrez, S. (1989). Ba ses neu ro fi sio ló gi cas y

me ta bó li cas del en tre na mien to to tal. EEE

(39), 45-50.

Holl mann, W. (1979). Ca rac te rís ti cas de por ti -

vo-mé di co del es fuer zo en el fút bol. Rev.

EEE (3), 30-33.

Ji mé nez, R. (1998). Test de cam po en el fút -

bol. Trai ning fút bol (26), 38-48, abril.

Na ran jo, J.; Mo ri lla, M.; Beaus, M.; Me di na,

V.; Cas ta ño, R. i Ca rras co, J. M. (1998).

Evo lu ción mé di ca y fun cio nal del niño: una

pro pues ta para las es cue las de por ti vas. Arc. 

Med. De por te, vol. XV (63), 23-28.

Reilly, T. (1997). Ener ge tics of high-in ten sity

exer ci se (soc cer) with par ti cu lar re fe ren ce to 

fa ti gue. J. Sport Sci. (15), 257-263.

Rico, J. (1997). Eva lua cio nes fi sio ló gi cas en

fut bo lis tas. Arch. Med. De por te, vol. XIV

(62), 485-491.

Ro drí guez, F.; Gusi, N.; Va len zue la, A; Ná cher

S.; No gués, J. i Ma ri na, M. (2000).Va lo ra -

ción de la con di ción fí si ca sa lu da ble en

adul tos (I). Apunts. Edu ca ción fí si ca y De -

por tes (52), 54-75.

Ru bio, F.; Fran co, L.; Pe ral, R. i Bo qué, M.

(1993). Per fil an tro po mé tri co y fun cio nal del

ju ga dor de hockey so bre pa ti nes. Apunts, Me -

di ci na de l’es port, XXX (115), 23-29.

VV.AA. (1992). Test Eu ro peo de ap ti tud fí si -

ca. Ma drid: Mi nis te rio de Edu ca ción y

Cien cia.

Wei neck, E. (1994a). Fút bol To tal. Vol. II.

Bar ce lo na: Pai do tri bo, pp. 366-371.

– (1994b). Fút bol To tal. Vol. II. Bar ce lo na:

Pai do tri bo, pp. 440-442

apunts 72 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (28-34)

educació física

34



El conte motor i el Ioga
a l’ensenyament primari.
Possibilitat d’una experiència
interdisciplinària des de l’Educació Física

§ ENRI QUE BRA VO SAINZ
Pro fe ssor d’Edu ca ció Fí si ca

§ VE RÓ NI CA PA GA ZAUR TUN DUA VI TO RES
Mes tra d’Edu ca ció Pri mària.
Mo ni to ra de Ioga

Resum
Incor po rar el ioga al mo vi ment su po sa

acom pan yar-lo de la res pi ra ció, la re la xa -

ció i la con cen tra ció. Aques ta pràcti ca do -

tarà de més qua li tat cada des co bri ment

cor po ral que els alum nes rea lit zin, per què 

l’interioritzaran d’una ma ne ra har mo nio sa 

i con cor de a les se ves pos si bi li tats. 

Du rant l’Educació Primà ria tots aquests

ele ments po den tre ba llar-se a l’àrea

d’Educació Fí si ca apro fi tant el re curs me -

to dolò gic dels con tes mo tors. 

En aquest ar ti cle ex po sem al gu nes pau tes 

d’actuació de l’especialista d’Educació Fí -

si ca a l’hora d’estructurar i de sen vo lu par

la seva tas ca; però, a més a més, do nem

su port a la pos si bi li tat d’una ex pe rièn cia

in ter dis ci plinà ria al vol tant del po der for -

ma tiu dels con tes i orien tem el grup de

mes tres en els pas sos a se guir en una in -

ter ven ció con jun ta.

Introducció
al ioga

La pa rau la sànscri ta “ioga”, pro vé eti -

molò gi ca ment de “yug” o jou, ter me que

de sig na l’estat en el qual l’home està unit i 

es fa un amb la Di vi ni tat. Idèntic sig ni fi cat 

tro bem a la pa rau la “re li gió”, o tor na da de

l’home a l’estat ori gi nal de lli gam amb la

seva na tu ra le sa su pe rior o di vi na.

Con si de ra da per molts com una cièn cia,

la pràcti ca del ioga es di vi deix en di ver ses

bran ques, de les quals les prin ci pals i mi -

llor co ne gu des són:

n Gnya na ioga o sendera de la re cer ca in -

tel·lec tual i el dis cer ni ment.

n Bhak ti ioga o sendera de l’amor i la de -

vo ció. 

n Raja ioga o sendera de la con ques ta de

la na tu ra le sa in te rior. 

n Kar ma ioga o sendera del tre ball i l’ac -

ció de sin te res sats. 

A més a més d’aquests qua tre, exis tei xen

molts al tres ti pus de ioga “se cun da ris”,

en tre els quals po dem tro bar el Hat ha

ioga o sendera de la cura, el be nes tar, la

sa lut i el vi gor del cos fí sic. Aquest ioga és

el més estès a l’Occident.

To tes aques tes dis ci pli nes asc èti ques in -

ten ten, com a fi na li tat úl ti ma, la co mu nió

amb allò que és diví mit jan çant la per fec -

ció es pi ri tual i una pràcti ca alli be ra do ra.

Se gons in di ca l’Enciclopèdia Què cal

Sa ber en el Nos tre Temps (1997), el

ioga va néi xer gràcies als ris his, sa vis

hin dús, que es van es ta blir a l’Himàlaia

aban do nant la vida quo ti dia na, per tro -

bar el sig ni fi cat de la vida hu ma na. A la

fi del se gle XIX, el ioga apa reix al con ti -

nent eu ro peu a tra vés de sol dats an gle -

sos que ha vien vis cut a l’Índia i ha vien

as si mi lat les tècni ques del ioga. És al se -

gle XX, anys sei xan ta, quan el ioga s’ex -

pandeix de ma ne ra evi dent pel món oc -

ci den tal. Tan ma teix, anirà per dent amb

el temps la càrre ga es pi ri tual per a la

qual va ser con ce but, tot adop tant un

em bol call psi co cor po ral, adap ta ble a

tota mena de per so nes. Enca ra que les

tècni ques que co nei xem ac tual ment
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Abstract

We can in cor po ra te yoga into our mo ve ments by

prac ti sing breat hing, re la xa tion and

con cen tra tion. This will give bet ter qua lity to

each physi cal dis co very made by the stu dents,

as they will take it in by a har mo nious way that

is wit hin their ca pa bi li ties. 

Du ring pri mary edu ca tion all of the se ele ments

can be de ve lo ped in the area of physi cal

edu ca tion, ma king use of the met hod ca lled

mo tor sto ries.

In this ar ti cle we will ex plain a few steps of the

prac ti ce of the spe cia list in physi cal edu ca tion

in or der to struc tu re and de ve lop his tasks but

ad di tio nally, we will sug gest the pos si bi lity of an

in ter dis ci pli nary ex pe rien ce in re la tion to the

for ma ti ve po wer of the sto ries and we will brain

the tea cher group how to work to get her, step by

step.

Key words

Yoga, Motor stories,

Interdisciplinary

Ioga, Con te mo tor,
Re la ció in ter dis ci plinà ria, Au to co nei xe ment

n Pa ra ules cla u

“Els nens vé nen al món amb un for mi da ble po ten cial de qua li tats, tant fí si ques com psí qui ques. Ens in cum beix a no -

sal tres, pa res, edu ca dors, pro fes sors, aju dar-los a treu re pro fit de to tes aques tes fa cul tats que re cla men ser de sen vo -

lu pa des.” (Mace, 1995, p.7)



s’adiuen molt poc amb la ves sant que

uns sa vis mís tics van ori gi nar fa cents

d’anys a l’Índia, po dem su po sar que el

ioga re sul ta una pràcti ca idò nia per con -

ti nuar es tant vi gent du rant molt de

temps, si con si de rem els seus im por -

tants be ne fi cis per a la sa lut i la seva ac -

ces si bi li tat per a qual se vol edat, sexe,

con di ció i but xa ca. 

Des prés d’aquest breu re co rre gut hist òric, 

po dem as sen ya lar dues co ses: en pri mer

lloc, com a edu ca dors del mo vi ment que

som, el ioga fí sic és el que ens in te res sa; i, 

en se gon lloc, aï lla rem l’objectiu es pi ri tual 

de les tècni ques del ioga i apro fi ta rem els

seus con tin guts pràctics per a una mi llor

con di ció fí si ca i men tal. Si te nim cla res to -

tes dues pre mis ses, es tem en dis po si ció

d’abordar la sug ge ri do ra re la ció en tre el

ioga i l’educació fí si ca a l’escola. Creiem

que la in ser ció d’alguns mit jans del ioga

en les ses sions d’Educació Fí si ca acon se -

gui ran d’enriquir l’ensenyament d’aquesta 

àrea i con tri bui ran a l’avenç in te gral de la

fór mu la bio-psico-socio-moral que cada

nen co men ça a és ser i que s’anirà de sen -

vo lu pant ine xo ra ble ment amb el pas dels

anys.

L’aportació del ioga 

A les I Jor na des Te rri to rials d’Educació Fí -

si ca Ma drid Sud (2001), s’especifica que

el ioga es co lar ha de co men çar a tre ba -

llar-se pro gres si va ment a par tir dels sis o

set anys, i es re co ma na no fer-ho abans si

te nim en comp te l’etapa evo lu ti va dels

alum nes. 

L’interès del ioga a l’Educació Primà ria és

afa vo rir el des co bri ment, l’expressió i el

de sen vo lu pa ment de les po ten cia li tats la -

tents del nen, a fi que s’autoconegui, es

va lo ri i es re la cio ni sa tis fact òria ment amb

els al tres. 

La pràcti ca del ioga pels es co lars cons ti -

tueix una ex pe rièn cia fí si ca, men tal i so -

cial molt en ri qui do ra en la con tí nua evo lu -

ció dels alum nes.

En el pla fí sic, con tri bueix al co nei xe ment

i la pre sa de cons cièn cia del pro pi cos i el

dels al tres. Cada alum ne ex plo ra el cos

har mo nio sa ment, res pec tant-lo i ac cep -

tant les se ves ca pa ci tats i tam bé les se ves

li mi ta cions. Sen se for çar-se, sen se fer-se

mal. Alho ra, aug men ta la fle xi bi li tat,

l’agilitat i la re sistència. 

En el pla men tal, el ioga dóna su port al

de sen vo lu pa ment de l’atenció, la con -

cen tra ció i la me mo rit za ció. Els prac ti -

cants ob ser ven que la ment ne ces si ta

es tar con cen tra da en el mo vi ment, men -

tre que la dis per sió men tal i la man ca

d’atenció obs ta cu lit zen una ade qua da

exer ci ta ció.

La res pi ra ció (que acom pan ya coor di na -

da ment el mo vi ment), la re la xa ció (el

repòs cor po ral cons cient) i la con cen tra ció 

(man te nir l’atenció men tal du rant

l’exercici), són els tres pi lars fi si co men tals 

cap als quals s’adreça el tre ball pràctic en

ioga i als quals l’educador ha de pres tar

una aten ció es pe cial. (Foto 1) 

En el pla so cial, fer ioga be ne fi cia la co -

mu ni ca ció, el fun cio na ment en equip i

l’in tercanvi d’experiències. L’ambient,

les pos tu res, la re fle xió, les crí ti ques

cons truc ti ves, es col tar els al tres, l’ob -

servació dels com panys... su po sen mo -

ments d’interrelació po si ti va per als

alum nes. Apre nen a es tar da vant el grup 

i a mou re’s sen se pors ni ri gi de sa. Aug -

men ta la con fian ça en les se ves pos si bi -

li tats. Al fi nal, tots es tro ben còmo des

pel fet de par ti ci par en aques ta mena de

ses sions. (Foto 2)

Per tant, l’experimentació del ioga s’a -

fermarà com un im por tant pro jec te

d’expansió a tra vés del qual hom aju darà

el nen a créi xer, ma du rar i as so lir una ele -

va da au to no mia amb què de sem pa lle -

gar-se. 

L’aportació dels contes

Els alum nes són ex traor dinà ria ment sen -

si bles als con tes. El con te mo tor es con -

ver tirà en el mi llor aliat per por tar a ter me

la pràcti ca del ioga en edat es co lar. Se -

gons Vi cia na i d’altres (1997, p. 319) “el

con te mo tor és un re curs didà ctic que

apro fi ta les vir tuts pe dagò gi ques del con te 

per al de sen vo lu pa ment de les ha bi li tats

mo trius dels nens. En ell es con ju mi nen

les ex cel·lències del con te amb les de

l’activitat fí si ca”, i des ta ca com a prin ci -

pals ob jec tius del con te mo tor, els se -

güents:

1. De sen vo lu par els con tin guts con cep -

tuals, pro ce di men tals i ac ti tu di nals de 

l’àrea d’Educació Fí si ca en ca das cun

dels seus grans blocs. 

2. Per me tre que el nen es de vin gui el pro -

ta go nis ta i el di rec tor del con te, tot

afa vo rint el de sen vo lu pa ment del seu

com por ta ment cog ni tiu, afec tiu, so -

cial i mo tor. 

3. Con èi xer el pro pi cos i les se ves pos si -

bi li tats de mo vi ment. 

4. Mo ti var la di men sió crea ti va dels

alum nes, ani mant-los a in ter pre tar

amb el seu cos allò que s’està ver ba lit -

zant al con te, i po ten ciar l’actuació de

la seva ima gi na ció i ca pa ci tat cog ni ti -

va.

5. Acon se guir la re la ció in ter dis ci plinà ria

de l’Educació Fí si ca amb al tres àrees

del cu rrí cu lum (Edu ca ció Fí si ca, Artís -

ti ca, Llen gua Cas te lla na i Li te ra tu -

ra, Co nei xe ment del Medi i Llen gua
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Estran ge ra, en la nos tra pro pos ta),

sen se per dre de vis ta la di rec ció prio -

rità ria cap al trac ta ment co rrec te dels

con tin guts de l’àrea d’E duca ció Fí si ca.

Bet tel heim (1999) as se gu ra que una his -

tòria man té ve ri ta ble ment l’atenció del

nen si el di ver teix i ex ci ta la seva cu rio si -

tat. Però, per en ri quir la seva vida, ha

d’es timular-ne la ima gi na ció, aju dar-lo a

de sen vo lu par  l’intel·lec te i a cla ri fi car les

se ves emo cions; ha d’estar d’acord amb

les se ves an sie tats i as pi ra cions; fer-li re -

con èi xer ple na ment les pròpies di fi cul tats, 

al ma teix temps que li sug ge reix so lu cions 

als pro ble mes que l’inquieten. Re su mint,

ha d’estar re la cio na da amb tots els as pec -

tes de la seva per so na li tat al ho ra. Cada

con te des per tarà en els alum nes uns sen -

ti ments par ti cu lars, la cu rio si tat, re fle -

xions i la pos si bi li tat d’una tra duc ció a tra -

vés del mo vi ment. En l’àrea de l’Educació

Fí si ca, quan el nen in ter pre ta el con te

amb el seu cos, està vi vint una ex pe rièn -

cia par ti cu lar en la qual con cen tra to tes

les fa cul tats en l’atenció al mo vi ment. A

més a més, ha com par tit aquest mo ment

pri vi le giat amb els al tres com panys. Si hi

 afegim la col·la bo ra ció d’altres edu ca dors

en les res pec ti ves matè ries d’apre nen -

tatge, es ta rem pro vo cant un apre nen tat ge 

in te gral i sig ni fi ca tiu. Apro fun dim-hi.

Estructura del treball
amb els contes.
Una proposta
interdisciplinària

El tre ball amb els nens es de sen vo lu pa en 

qua tre temps, que no sal tres trac tem com 

una for ma ti va ex pe rièn cia in ter dis ci -

plinà ria.*

1. Elec ció i trans for ma ció del con te: Els

mèto des d’elecció del con te se ran di ver -

sos. Unes ve ga des se ran els mes tres els

qui se lec cio nin les hist òries apro pia des a

l’estadi de de sen vo lu pa ment i a les si tua -

cions psi colò gi ques amb què s’en fronten

els nens en una de ter mi na da edat. Pa -

ral·le la ment, els con tes o fau les po den ser 

ori gi na ris de di fe rents cul tu res, i do nar

l’oportunitat d’aportar-los a l’a lum nat, de

for ma es pe cial a l’es tranger. Com sug ge -

reix Con de (1998), els con tes tam bé sor -

gei xen de si tua cions quo ti dia nes que cri -

din l’atenció dels nens, o po den res pon dre 

a cen tres d’interès de les di fe rents matè -

ries cu rri cu lars. En al tres oca sions, els

alum nes es ta ran en can tats d’inventar i

do nar vida al con te que des prés uti lit za ran 

en al tres matè ries. Ro da ri (1995) pro por -

cio na es tratè gies efec ti ves per a la crea ció

d’històries per part del grup, com ara

l’“ama ni da de con tes” (ba rre jar per so nat -

ges, si tua cions, aven tu res... de di fe rents

re lats per idear-ne un de nou), el “con te

col·lec tiu” (cada nen ela bo ra una part de

la hist òria ajus tant-se a allò que ha creat

un al tre nen), els “con tes al re vés” (re lats

tra di cio nals, que mo di fi quen els per so nat -

ges, els pai sat ges, etc.) o el “bi no mi

fantàstic” (ela bo ra ció d’un con te a par tir

de dues pa rau les tria des a l’atzar). 

No més de for ma orien ta ti va i sa bent la

quan ti tat de pos si bi li tats que po den sor -

gir, en sug ge rim al gu nes. En l’àrea de Co -

nei xe ment del Medi, si tuem el con te en

una èpo ca i cul tu ra de ter mi na des i n’es -

tudiem les ca rac te rís ti ques. En l’àrea de

Llen gua Cas te lla na s’expressa en con te

en un llen guat ge sen zill i ac ces si ble per a

tots els alum nes. Cada nen el co pia en el

seu “Dia ri de con tes”. Pos te rior ment, te -

nim opor tu ni tat de tre ba llar amb la his -

tòria de for mes di ver ses (re ci tar-la, ex -

pres sar-la en di fe rents for mes li terà ries:

poe mes, fau les, ro man ços...) que res pec -

tin el ni vell dels alum nes. 

A Edu ca ció Artís ti ca se’ns obre un ex tens

camp d’actuació. Di bui xos (com els que

pre sen tem per a la ses sió d’Educació Fí si -

ca), còmic, plas ti li na, ni nots, ti te lles, dra -

ma tit za cions (per so nat ges, de co rats, ves -

tua ri), balls, mú si ques, can çons, ins tru -

ments...

El ma teix con te pot ser tre ba llat i tra duït a

al tres llen gües en l’àrea de Llen gua

Estran ge ra.

2. Pràcti ca mo triu del con te: Es por tarà a

ter me a l’àrea d’Edu ca ció Fí si ca i ens hi

cen tra rem en un apar tat pos te rior. 

3. Co men ta ris que sus ci ti el re lat: És el

mo ment de re fle xio nar so bre l’ense -

nyament que acom pan ya el con te. El

mes tre dia lo garà amb els alum nes so bre

el mis sat ge. No li ex pli ca rem al nen el sig -

ni fi cat del con te. Aques ta com pren sió

vindrà de ri va da pels alum nes d’una ma -

ne ra for tuï ta. Hom es ta blirà re la cions amb 

si tua cions reals de la vida quo ti dia na.

Pos te rior ment, el tre ball d’aprenen tatge

del nen con sis tirà a adap tar i pren dre les

mi llors de ci sions pel que fa a la seva pro -

gres sió par ti cu lar. És el mo ment d’educar

te mes trans ver sals. Edu ca ció en va lors. 

4. Expo si ció de do cu ments d’interès:

Veu re les crea cions dels di fe rents ni vells: 

ví deos, fo to gra fies, dia po si ti ves, mu rals,

etc., que s’hagin rea lit zat al vol tant del

con te. Tam bé s’escriuen als “Dia ris de

con tes” les im pres sions, anè cdo tes o re -

fle xions que cada alum ne ha experi -

mentat.

Artea ga i d’altres (1999, p. 38) ens

diuen que una pro pos ta d’aquest ca li bre

ha de ser con fron ta da al claus tre de mes -

tres, els quals es ta bli ran els com pro mi -

sos tem po rals per a cada una de les àrees 

i els re flec ti ran en les se ves pro gra ma -

cions d’aula. Cal una uni fi ca ció to tal pel

que fa a l’establiment de pau tes d’actu -

ació con jun tes i el fun cio na ment en

equip. Alho ra, aques ta ac ti vi tat per metrà 

una re la ció més pro pe ra i coo pe ra ti va en -

tre edu ca dors i alum nes “tot con ver tint el 

pro cés edu ca tiu en un pro jec te com par tit

on es de sen vo lu pa la ca pa ci tat cog ni ti va, 

ex pres si va, mo triu i fí si ca, de for ma con -

jun ta.”

Desenvolupament
de la sessió d’educació física

Ri tual del co men ça ment

de la ses sió 

El ri tual ini cia i tan ca cada ses sió de ioga.

És un mo ment que els nens va lo ren enor -

me ment. La im plan ta ció del ri tual té

l’objectiu de dei xar apar ca des les si tua -

cions in di vi duals de cada alum ne i

d’unir-se en un mo ment “dis tint i es pe -

cial”. Els nens es tan pre pa rats per fer
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* Pro po sem aquests sug ge ri ments de ma ne ra orien ta ti va, sa bent l’enorme quan ti tat de pos si bi li tats edu ca ti ves que po den sor gir des de les di fe rents matè ries. El pro cés ha d’ésser

sem pre viu i obert, en un con ti nu en ri qui ment.



ioga. Vaca (1996, p. 31) ano me na

aques ta fase com a “mo ment de tro ba da”

i el des criu ar gu men tant que “les ses sions

d’educació fí si ca su po sen un can vi de mi -

cro sis te ma es co lar i el mo ment de tro ba da 

ac tua com una mena d’avantsala que

l’alumnat i el pro fes so rat uti lit zen per si -

tuar-se i pre dis po sar-se a la nova i ori gi nal 

si tua ció edu ca ti va.” 

El grup es col·loca en cer cle, aga fats de

les mans i amb els ulls tan cats. El si len ci

és ab so lut. Un alum ne rea lit za una res pi -

ra ció len ta, suau i pro fun da, quan aca ba

es treny la mà del seu com pany de

l’esquerra, el qual res pi ra de la ma tei xa

for ma. Con ti nuem suc ces si va ment fins

que tots els nens han aca bat.

Lec tu ra, es col ta i pràcti ca

mo triu de la pri me ra part

del con te

Els mo vi ments ani ran acom pan yats, en la

me su ra que si gui pos si ble i adap tant-nos

a l’edat dels nens, de la res pi ra ció suau,

len ta i pro fun da (com bi na ció d’inspiració

du rant l’obertura cor po ral i es pi ra ció du -

rant el tan ca ment cor po ral), de la re la xa -

ció du rant la pos tu ra (adop tar-la i man te -

nir-la de for ma agra da ble, sen se for çar-la, 

sen se fer-se mal) i de la con cen tra ció en

les zo nes del cos en mo vi ment, en la re la -

xa ció i en la res pi ra ció. 

1. Bus quem, tots ple gats, tres ac ti tuds

di fe rents de la gata du rant el con te? 

n Es pas se ja i es fre ga con tra les ca mes 

del savi (6 ve ga des) (Di bui xos 1-2)

n S’estira so bre les po tes de da rre re

per bus car el men jar (6 ve ga des)

(Di bui xos 3-4) 

n Fuig, s’amaga i està a l’aguait (6 ve -

ga des) (Di bui xos 5-6)

2. Po dem en ca de nar els tres grups de pos -

tu res? (Di bui xos 1-2-6-5-8-3-4-7)

3. Cada nen in ves ti ga nous en ca de na -

ments 

4. Bus quem d’altres ac ti tuds de la gata? 

n La gata s’estira i toca el te rra amb la 

bar be ta. (Di buix 9)

n La gata fa un po sat al tiu. (Di buix 10)

n La gata es vol atra par la cua (al ter -

na ti va ment tres ve ga des a cada

cos tat). (Di bui xos 11-12)

n La gata s’ajeu d’esquena (6 ve ga -

des). (Di bui xos 13-14)

n S’estira so bre el ven tre (6 ve ga des).

(Di bui xos 15-16) 

n Es car go la i s’estira. (Di bui xos 13-

17)

5. Inten tem tor nar a en ca de nar to tes les

pos tu res an te riors? (Di bui xos 7-4-3-

1-2-6-11-12-9-15-16-13-17-13-

14-13-2-4-7)

Lec tu ra, es col ta i pràcti ca

mo triu de la se go na part

del con te

El grup s’asseu aleatò ria ment, es re fle xio -

na i es co men ten els di fe rents sen ti ments

que es po den tro bar en el con te: ale gria,

tris tor, por, re buig, pena, amor, com pren -

sió, amis tat... (Di buix 18) 

Els di ver sos sen ti ments sor gits són iden ti -

fi cats en veu alta i ex pres sats cor po ral -

ment i lliu re ment per cada alum ne. 

Per aca bar la ses sió, els nens es col·lo -

quen en pa re lles per fer el “ronc de la

gata”. Si hom l’acaricia, tot el cos li vi bra.

Un alum ne col·loca les mans so bre les di -

fe rents parts del cos del seu com pany per

sen tir-ne les vi bra cions. L’altre emet un so 

suau amb els ulls tan cats. Inver tir els pa -

pers. (Di buix 19)
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CONTE:

“La gata i el savi” (Muzi, 1996)

Pri me ra par t

El savi de Bec chmez zi ne era un home rec te i pia dós, a qui enut ja va la in jus tí cia. Mol ta gent

ve nia a con sul tar-lo quan es pro du ïa un de sa cord en tre veïns o pa rents. El savi ofe ria els mi -

llors con sells i feia el pa per de mit jan cer.

Te nia una gata que apre cia va molt. Cada dia, des prés de la mig dia da, ella mio la va cri dant el

seu amo. Aquest l’acariciava i la por ta va al jar dí on pas se ja ven junts fins a la pos ta del sol. 

La gata vi si ta va so vint la cui na, on era ben re bu da. El cui ner mai no ama ga va ni la carn ni el

peix, per què ella no ro ba va res i s’acontentava amb el que li do na ven.

Una nit, des prés del seu pas seig quo ti dià, la gata va treu re fur ti va ment un tros de carn d’una

cas so la. El cui ner la va sor pren dre a l’acte i la va cas ti gar es ti rant-li se ve ra ment de les ore lles.

Mo les ta, va fu gir i no va tor nar a apar èi xer en tota la nit.

L’endemà al matí, el savi, molt preo cu pat, va de ma nar no tí cies del que ha via pas sat. El cui ner

li ho va con tar tot. El savi va sor tir al jar dí i va cri dar in sis tent ment la gata, que a l’últim, va

sor tir.

“Per què vas ro bar carn?”, va pre gun tar el savi. “No et dóna prou men jar el cui ner?”

Se gon a par t

La gata, que ha via ga to nat sen se que nin gú no ho sa bés, es va allun yar sen se res pon dre i va

tor nar se gui da de tres ga tets. Des prés es va es ca par i es va en fi lar a la fi gue ra del jar dí. El savi

va mi rar els tres ga tets i els va ofe rir al cui ner, per què en tin gués cura. 

“La gata no va aga far men jar pen sant en ella ma tei xa”, va de cla rar el savi. “La seva ac tua ció va

ser pro duc te de la ne ces si tat. No és cul pa ble. La gata va ac tuar se gons el que li dic ta va el seu

ins tint ma ter nal. Aquest po bre ani mal pa teix per què l’has cas ti ga da in jus ta ment. Has d’anar a 

dis cul par-te, per què es cal mi i tot tor ni a ser com abans”. 

El cui ner ho va com pren dre, es va adre çar cap a la fi gue ra i va de ma nar per dó a l’animal. La

gata va bai xar len ta ment de la fi gue ra, es va acos tar mio lant a fre gar-se en les ca mes del savi i

se’n va anar a la re cer ca dels seus tres pe tits.
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Di buix 8 Di buix 9 Di buix 10 Di buix 11

Di buix 12 Di buix 13 Di buix 14

Di buix 15 Di buix 16

Di buix 17 Di buix 18 Di buix 19



Ri tual del fi nal de la ses sió 

Re pe tim el ri tual ini cial, però en sen tit in -

vers (co men çant per la dre ta). 

Aportacions finals
per a l’educació física

Du rant les ses sions de ioga, tro ba rem si -

tua cions de fal ta de con cen tra ció, man ca

de coor di na ció en tre mo vi ment i res pi ra -

ció o fal ta de tècni ca en les pos tu res. Tan -

ma teix, quan no els ho im po sem, ob ser va -

rem ini cia ti ves pròpies per en ca de nar pos -

tu res, per pas sar de l’una a l’altra i per ex -

plo rar no ves for mes d’expressar cor po ral -

ment el con te. Au tomà ti ca ment, mi llo ren

els pri mers ele ments. Tot es va es de ve nint 

sen se for çar-ho. 

En Edu ca ció Primà ria, a més a més del

con te mo tor, hau rem de tre ba llar la re la -

xa ció, la res pi ra ció i la con cen tra ció, se -

pa ra da ment, mit jan çant for mes ju ga des

simb òli ques la ma jo ria de les ve ga des.

Ensen yar la res pi ra ció na sal com ple ta,

pas sant abans pels tres ti pus de res pi ra ció 

(dia fragm àti ca, pul mo nar i cla vi cu lar), ex -

pe ri men tar la re la xa ció dels di fe rents

mem bres cor po rals, tant en repòs com en

mo vi ment i com pro var els be ne fi cis d’una

ac ti tud men tal d’atenció cons tant, mit jan -

çant la con cen tra ció pro lon ga da du rant

l’exercici (Fo tos 3 i 4). Cada ele ment pot

ser pro gra mat en de ter mi nats mo ments

de la ses sió d’educació fí si ca (al co men -

ça ment i al fi nal, per can viar d’activitat,

du rant al guns mo vi ments...) i si tuats de

ma ne ra pro gres si va al llarg de l’any es co -

lar, de ma ne ra que l’alumne en vagi in te -

rio rit zant l’experiència i as si mi lant-ne la

pràcti ca co rrec ta. Pos te rior ment, du rant

l’Educació Se cund ària, tin drem l’oportu -

nitat de be ne fi ciar-nos d’aquest apre nen -

tat ge pre vi i en ri quir cada mo vi ment amb

la par ti ci pa ció con jun ta de la res pi ra ció,

la re la xa ció i la con cen tra ció. 

Una ve ga da més, el pro fes sio nal de l’edu -

cació fí si ca té a les se ves mans l’o -

portunitat de con ver tir la seva matè ria en el 

mo tor d’una edu ca ció in ter dis ci plinà ria i

ba sa da en apre nen tat ges sig ni fi ca tius.
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Di bu ixos: En aquest cas par ti cu lar, els di bu ixos han estat ela bo ra ts per Ve ró ni ca Pa ga zaur tun dua, procurant apro pant-los als alum nes mitjançant la

per so na li tzació dels mateixos en un per so na tje co negut per ells (Simp son); en ca ra que la nos tra proposta és que siguin ells mateixos qui els con fec cio -

nin, d’acord amb la pro gra ma ció in ter dis ci pli nar adop ta da en el centre).

Fo to gra fies: Alum nes de 6è curs d’Edu ca ció Primà ria del col·legi San Pío X de Lo gro ño.



Entre mascles i no tan mascles:
El cas de l’edu ca ció físi ca es co lar ar gen ti na*
Bre u ge nea lo gia de l’edu ca ció fí si ca es co lar ar gen ti na
o sobre com cons truir mas cu li ni tat i fe mi nitat
 
§ PA BLO ARIEL SCHA RA GRODSKY  

Pro fe ssor d’Edu ca ció Fí si ca i Lli cen ciat en Ciències de l’Edu ca ció.
Uni ver sitat Na cio nal de la Pla ta.
Inte grant del pro gra ma “Sub jec tes i po lí ti ques en edu ca ció”.
Uni ver si tat Na cio nal de Quil mes (Argen ti na)

Resum

L’article que pre sen tem a con ti nua ció

abor da una anà li si de l’Educació Fí si ca

Esco lar Argen ti na en pers pec ti va de

gène re, pro fun dit zant en els in te rro gants 

se güents: De qui na ma ne ra els dis cur -

sos i les pràcti ques de l’educació fí si ca

con fi gu ren una de ter mi na da mas cu li ni -

tat i no una al tra? I, quins són els sa bers

i les pràcti ques que, des de l’educació fí -

si ca, le gi ti men les for mes de mas cu li ni -

tat? Per fer-ho, en pri mer ter me, s’e -

fectua una breu re ferè ncia a la his tòria

de la dis ci pli na, tot iden ti fi cant les

pràcti ques que han con fi gu rat de ma ne -

ra di fe ren cial cos sos mas cu lins i fe me -

nins. En un se gon mo ment, s’analitzen

les clas ses d’educació fí si ca ac tuals

(mo da li tat so la ment de ba rons) des de

re gis tres et nogr àfics i en tre vis tes als do -

cents i als es tu diants. Les anà li sis evi -

den cien l’existència de di ver ses mas cu -

li ni tats que en tren en es ce na du rant les

pràcti ques fi si coes por ti ves. Alguns co -

dis del llen guat ge, al guns ter mes, al gu -

nes mi cropràcti ques, una cer ta cul tu ra

somà ti ca i al gu nes re pre sen ta cions van

con tri buint a la cons truc ció de mas cu li -

ni tats he gemò ni ques i mas cu li ni tats

sub or di na des. En aquest es ce na ri es por -

tiu es co lar el se xis me, l’homofòbia i la

di ferè ncia je rar quit za da tro ben un lloc

gens ba nal. Mas cles i no tan mas cles

dis pu ten “el par tit” de la de si gual tat.

Tan ma teix, nin gú no guan ya.

Introducció

L’educació fí si ca es co lar a Argen ti na ha

exis tit fins i tot abans de la Llei 1420 san -

cio na da el 1884. Di ver sos Plans i Pro gra -

mes es co lars do nen tes ti mo ni d’aquest es -

de ve ni ment i la gimnàsti ca se ria l’activitat

pre do mi nant en el trans curs del se gle XIX.

Tan ma teix, és a par tir de la llei es men ta da, 

cap a fi nal del se gle XIX, quan l’educació fí -

si ca ar gen ti na s’institucionalitza i es con -

ver teix, for mal ment, en obli gatò ria, tant

per a ba rons com per a do nes, en el ci cle

pri ma ri.

Aquest es de ve ni ment va mar car unes de

les tendències fun dants més im por tants

de la dis ci pli na en qües tió: la for ta con tri -

bu ció en el pro cés de cons truc ció de cos -

sos mas cu lins i de cos sos fe me nins. Tots

dos col·lec tius (ba rons i do nes) van te nir

un trac ta ment di fe ren cial: di fe rents mo da -

li tats, di fe rents ac ti vi tats i exer ci ta cions,

di fe rents gra da cions, di fe rents mèto des i

di fe rents fi na li tats. Les qua li tats a edu car, 

tam bé van ser di fe rents.

Aquest pro cés de mas cu li nit za ció i fe mi -

nit za ció es co lar, va es tar ga ran tit des de

fi nal del se gle XIX fins a fi nal del se gle XX

per di fe rents pràcti ques. Entre aques tes

van des ta car els Exer ci cis Mi li tars (ba rre -

jats amb la Gimnàsti ca), les Pràcti ques

Escol tes, els di ver sos sis te mes Gím nics,

les Acti vi tats Lú di ques i, fi nal ment, des de 

la dèca da dels 40, els Esports. To tes

aques tes pràcti ques cor po rals van as se -

gu rar, molt es pe cial ment, la ca rre ra per
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Abstract

The ar ti cle that next is pre sen ted,

ap proa ches an analy sis of the School

Physi cal Edu ca tion Argen ti na in gen der

pers pec ti ve, dee pe ning in the fo llo wing

que ries: How the spee ches and do the

prac ti ces of the physi cal edu ca tion con fi gu re 

a cer tain mas cu li nity and not anot her? and

which are the know led ge and the prac ti ces

that, from the physi cal edu ca tion, do they

le gi ti ma te the ways of mas cu li nity? For it, in

first term, a brief re fe ren ce is made to the

his tory of the dis ci pli ne iden tif ying the

prac ti ces that have con fi gu red mas cu li ne

and fe mi ni ne bo dies dif fe ren tially. In a

se cond mo ment, the cu rrent clas ses of

physi cal edu ca tion are analy zed (mo da lity

only of ma les) star ting from eth no grap hic

re gis tra tions and in ter views to the

edu ca tio nal ones and the stu dents. The

analy ses evi den ce the exis ten ce of di ver se

mas cu li ni ties that you/they en ter in sce ne

du ring the sport physi cal prac ti ces. Cer tain

co des of the lan gua ge, cer tain terms, cer tain 

mi cro prac ti ces, cer tain so ma tic cul tu re and

cer tain re pre sen ta tions go con tri bu ting to the 

cons truc tion of he ge mo nic mas cu li ni ties and 

sub or di na te mas cu li ni ties. In this school

sport sce na rio, the se xism, the ho mop ho be

and the nes ted dif fe ren ce find a pla ce

any thing des pi ca ble. Male and not so male

dis pu te “the match” of the ine qua lity.

Ho we ver, none wins.

Key words

Physi cal edu ca tion, Body, Gen der,

Mas cu li ni ties, Po wer, Une quality

Edu ca ció fí si ca, Cos, Gènere,
Mas cu li nitats, Po der, De si gualtat

n Pa raules cla u

* Aquest ar ti cle va for mar part del pro jec te d’in ves ti ga ció ano me nat “Cuer po, Gé ne ro y Po der en la es cue la. El caso

de la Edu ca ción Fí si ca en Argen ti na”, pa tro ci nat i fi nan çat per la Fun da ció Car los Cha gas (Sao Pau lo, Bra sil) i John 

D. and Cat he ri ne MacArthur Foun da tion (Wa shing ton, Estats Units). Di rec tor: Dr. Ma ria no Na ro dows ki.



fer ve ri ta bles ho mes. La vi ri li tat s’assolia

un cop aca bat un ardu pro cés que te nia

com a punt de par ti da el nen i el punt

d’arribada del qual era l’home. (Scha ra -

grodsky, 2001a)

Els exer ci cis mi li tars, pre sents des del

1884 fins al 1910, van te nir com a únics

des ti na ta ris els ba rons. Aques ta re gu la ri -

tat, pre sent en tots els Plans i Pro gra mes

Esco lars, va im pli car una for ta presè ncia

d’atributs i pro pie tats a edu car lli ga des a

allò que és mar cial i, en con se qüèn cia, a

la for ma ció del carà cter mas cu lí. Els exer -

ci cis mi li tars eren cons ti tuïts per di fe rents

exer ci ta cions, en tre les quals des ta ca ven

els mo vi ments uni for mes de flanc, mit ja

vol ta, mar xes, con tra mar xes, ali nea cions,

for ma ció de ba ta lla o uni tats tàcti ques i

evo lu cions.

Des de 1910 els exer ci cis mi li tars van

de sa par èi xer ex plí ci ta ment dels plans i

pro gra mes. Mal grat tot, en la dis ci pli na

en qües tió, no ves pràcti ques cor po rals

van as se gu rar la ca rre ra per fer ve ri ta bles 

ho mes. Entre la dèca da dels 10 als 20,

es va ins tal·lar amb mol ta for ça l’escol -

tisme.

L’educació fí si ca es co lar sota l’escol tis -

me, no no més va te nir con se qüèn cies

en la dis tin ció d’activitats i tas ques en

fun ció del gène re, tot pro duint es te reo -

tips mas cu lins i fe me nins, sinó que va

con tri buir, molt es pe cial ment, a la con -

fi gu ra ció de de ter mi na des mas cu li ni -

tats. El seu ori gen mar cial i pa triò tic,

acom pan yat d’uns certs va lors mo rals

com la lleial tat, l’honor, l’obediència, el 

co rat ge i la ne te dat mo ral for ma ven

part de les se ves pràcti ques quo ti dia -

nes. La cul tu ra es col ta es ta va cons ti tuï -

da per di fe rents exer ci ta cions i ac ti vi -

tats, en tre les quals des ta ca ven mar xes

i evo lu cions per a tots dos se xes i agru -

pa cions d’estudiants per a jocs i es col -

tis me no més per a ba rons. La ca rre ra

per fer-se tot un home va que dar no va -

ment sal va guar da da.

Tant els exer ci cis mi li tars com l’escoltis -

me van con tri buir molt es pe cial ment a la

cons truc ció d’allò que és mas cu lí en el pe -

río de comprès en tre 1880-1930. Entre

les jus ti fi ca cions d’aquesta cons truc ció es 

van ins tal·lar els co nei xe ments hi giè nics.

A par tir de 1930 els plans i pro gra mes,

ela bo rats tant pel Con sell Na cio nal d’E -

ducació com per la Di rec ció Ge ne ral

d’Escoles de la Pro vín cia de Bue nos Ai res

no es ta blei xen, per a l’educació fí si ca, ac -

ti vi tats o fei nes ex clu si ves per a ba rons o

ex clu si ves per a do nes. Això no va im pli -

car el fi nal d’una de les claus cons ti tu ti ves 

de l’educació fí si ca es co lar ar gen ti na. Ben 

al con tra ri, es va pro duir un des pla ça ment 

de la ”mar ca de gène re” cap als tex tos o

ma nuals es co lars d’educació fí si ca i cap a

les ar gu men ta cions de les se ves pràcti -

ques re pre sen ta des per di ver ses exer ci ta -

cions fí si ques, i es pe cial ment, per jocs i

es ports.

Aques tes pràcti ques van par ti ci par en la

cons truc ció de cos sos mas cu lins i fe me -

nins en el pe río de comprès en tre 1930 i

1970. Les pràcti ques lú di ques van im pli -

car una for ta con tri bu ció en la cons truc ció 

d’una cer ta mas cu li ni tat i fe mi ni tat. En

ge ne ral, en tre la ba te ria d’activitats lú di -

ques no més pres cri tes per als ba rons fi gu -

ra ven “cur ses i salts”, “cur ses de ca rre -

tons”, “cur sa de ge nets” i la “cin cha da”

[N.T. Joc amb cor des]. Per con tra, els

jocs per a do nes eren més pas sius, suaus i 

no per se guien forts con tac tes cor po rals.

És a dir, les ac ti vi tats as so cia des a la for -

ça, la re sistència i la potè ncia no eren de -

sit ja bles ni per me ses per a les do nes. Cla -

ra ment, els jocs dels ba rons in ci ta ven a

una ma jor ac ti vi tat, llui ta i con tac te cor -

po ral. Tam bé la de no mi na ció dels jocs va

con tri buir a aques ta fi na li tat: “dale leña

(per a ba rons)” i “l’esquirol als ar bres (per

a les do nes)”.

Les pràcti ques es por ti ves re pro du ïen el

ma teix es que ma que els jocs. Algu nes ac -

ti vi tats es por ti ves ana ven adre ça des ex -

clu si va ment als ba rons i al gu nes ac ti vi tats 

ex clu si va ment a les ne nes. Per exem ple,

“new con i pe lo ta al ces to per a les ne nes”

i “soft bol, hand bol i fut bol per als ba rons”.

Tam bé al gu nes pràcti ques tan en car na -

des en l’educació fí si ca, eren es ti mu la des 

de ma ne ra di fe ren cial en ba rons o en do -

nes: les ex hi bi cions per a do nes per se -

guien fi na li tats di fe rents a les dels ba -

rons: est èti ca, sua vi tat i be lle sa en els

mo vi ments de les do nes i for ça, potè ncia

i re sistència en els mo vi ments dels ba -

rons.

Als pro gra mes es co lars de la dèca da de

1980 hi ha al gu nes crí ti ques a aques ta

es sen cia lit za ció cor po ral. Tan ma teix,

caldrà es pe rar fins al 1993 per què una

nova Llei Fe de ral d’Educació, al menys en

el dis curs es crit, dei xi en re re el se xis me i

una cer ta es te reo ti pa ció. En sín te si, la

hist òria de l’educació fí si ca es co lar ar gen -

ti na va con tri buir, a tra vés d’algunes

pràcti ques i al guns supò sits, a cons truir la 

no ció de “di ferè ncia com a sinò nim de de -

si gual tat”. (Pe ro na, 1995). Te nint en

comp te aquest pa no ra ma hist òric, en el

qual aques ta dis ci pli na es co lar ha tin gut

un pa per no me nor en la cons truc ció jeràr -

quicament di fe ren cial1 d’allò que és mas -

cu lí i d’allò que és fe me ní, el pre sent ar ti -

cle in da ga, en l’actualitat, els me ca nis -

mes a par tir dels quals, les pràcti ques i els 

dis cur sos de l’educació fí si ca, han con tri -

buït a cons truir una cer ta mas cu li ni tat en

les ins ti tu cions es co lars. Entre els in te rro -

gants plan te jats es po den es men tar els se -

güents: De qui na ma ne ra els dis cur sos2 i

les pràcti ques de l’edu cació fí si ca con fi gu -

ren una de ter mi na da mas cu li ni tat i no

una al tra? Quins són els co nei xe ments i

les pràcti ques que, des de l’educació fí si -

ca, le gi ti men les for mes de mas cu li ni tat?

Quin és el sig ni fi cat de la fe mi ni tat en els

dis cur sos i pràcti ques dels do cents i

alum nes en edu ca ció fí si ca?

Per in for mar d’això, aquest ar ti cle exa mi -

na i ana lit za, des d’una pers pec ti va de
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1 La di ferè ncia en te sa així ha es tat uti lit za da com a punt de su port de de si gual tats. Del fet di fe ren cial no se se gueix lògi ca ment la ne ces si tat d’un trac te de si gual dels sub jec tes.

Sos te nir la de si gual tat so bre la di ferè ncia fa que aques ta dei xi de ser un ter me re cí proc per pas sar a ser uní voc. M. Ca va na, “Di fe ren cia”, ps. 85-118, en C. Amo rós (comp.), Diez 

Pa la bras Cla ve so bre Mu jer, Na va rra, EVD, 1995.
2 Ente nem com a dis cur sos allò que pot ser dit i pen sat, però in cloent-hi tam bé qui pot par lar, quan i amb qui na au to ri tat. Els dis cur sos com por ten un sig ni fi cat i cer tes re la cions

so cials; cons truei xen tant la sub jec ti vi tat com les re la cions de po der. Els dis cur sos són con ven cions que de ter mi nen en gran me su ra què pot ser dit, qui nes me nes de par lants po -

den dir-ho i per a qui na mena d’au di to ris ima gi na ris. S. BALL, (comp.). Fou cault y la Edu ca ción, ed. Mo ra ta, Ma drid, 1993, ps. 6-7. Ve geu tam bé els di fe rents sig ni fi cats del

ter me dis curs, a D. Main gue neau, Intro duc ción a los mé to dos de aná li sis del dis cur so, ed. Ha chet te, Bue nos Ai res, 1989, ps. 15-17. 



gène re, l’educació fí si ca es co lar en una de 

les se ves tres mo da li tats: clas ses so la -

ment amb ba rons.3

Consideracions
metodològiques i supòsits
teòrics

La me to do lo gia uti lit za da per a l’anàlisi

de clas ses d’educació fí si ca no més amb

ba rons, ha res post a un en fo ca ment teò -

ric me to dolò gic que s’ha no drit fo na men -

tal ment d’unes cer tes ca te go ries i con -

cep tes de l’Etnografia. En aquest sen tit,

la pers pec ti va d’anàlisi ha con ser vat els

trets co muns a to tes les di fe rents de fi ni -

cions de l’Etnografia: un es forç per do cu -

men tar allò que no es tro ba do cu men tat

de la rea li tat so cial (Ham mers ley i Atkin -

son, 1994), in ten tant de rea lit zar una

des crip ció den sa, que, en el sen tit de

Geertz (1987), per me ti de com pren dre el 

com plex en tra mat de sig ni fi ca cions on

ad qui rei xen sen tit les re la cions, iden ti -

tats i pràcti ques so cials dels ba rons com

a sub jec tes ge ne rit zats, du rant les clas -

ses d’educació fí si ca en ins ti tu cions es -

co lars.

La re col·lec ció de da des mit jan çant la rea -

lit za ció de tre balls de camp (en tre vis tes i

ob ser va ció de clas ses d’educació fí si ca

es co lar) va ser rea lit zat en 4 (qua tre) es ta -

bli ments es co lars ar gen tins, a raó d’un

curs d’educació fí si ca per es co la.

El pe río de de re gis tre i ob ser va ció de les

clas ses d’educació fí si ca ha es tat de qua -

tre me sos i mig (en tre 8 i 10 clas ses en

cada 9è any de cada es co la se lec cio na -

da). La fre qüèn cia de les clas ses re gis tra -

des ha es tat de dues ve ga des per set ma -

na per a cada ins ti tu ció es co lar. Cada

clas se va te nir una du ra da d’una hora de

re llot ge.

Per a la cons truc ció de la des crip ció es

van se lec cio nar un con junt de “ca sos”,4

tot uti lit zant els cri te ris se güents: to tes les

es co les han es tat es ta tals i de règim pú -

blic, tots els do cents en tre vis tats i ob ser -

vats han es tat ba rons, to tes les clas ses re -

gis tra des i ob ser va des han per tan gut al 9è 

any del Ter cer Ci cle de l’Educació Ge ne ral 

Bàsi ca (EGB) del Sis te ma Edu ca tiu Ar -

gentí, co rres po nent a nens d’entre 14 i

15 anys.

Les ob ser va cions han es tat rea lit za des

sen se ca te go ries prèvies. Tan ma teix, es

van fi xar al gu nes va ria bles so bre les quals

ca lia rea lit zar l’observació. Va ria bles que

per tan yien bàsi ca ment a dos àmbits: les

con duc tes ver bals i les no ver bals (Su bi -

rats i Bru llet, 1992). En re la ció amb el

pri mer, es van re gis trar les in te rac cions

en tre el do cent i els alum nes, el ti pus de

llen guat ge uti lit zat pel do cent, les for mes

d’acceptar o de re pri mir al gu nes ac cions o 

mo vi ments del do cent cap als alum nes, el 

llen guat ge dels alum nes, els le xe mes i fra -

ses més uti lit za des pels es tu diants i pels

do cents, etc.

En re la ció amb les con duc tes no ver bals, 

es va pres tar aten ció a la for ma

d’utilitzar l’espai per part dels alum nes,

les pràcti ques cor po rals més ac cep ta -

des, els usos cor po rals dels es tu diants,

les se ves con duc tes i gests, les for mes

de con tac te fí sic més fre qüents, els ti pus 

de mo vi ments, les parts del cos més uti -

lit za des pels alum nes, l’ús del temps du -

rant les pràcti ques fí si ques i/o es por ti -

ves, etc.

D’altra ban da, les en tre vis tes a fons van

ser rea lit za des als 4 pro fes sors en ca rre -

gats de dic tar clas se en els anys se lec cio -

nats. Així ma teix, s’han rea lit zat unes al -

tres 6 en tre vis tes, és a dir, un to tal de 10,

amb do cents d’educació fí si ca de les es -

co les se lec cio na des. Aquests úl tims no

van ser ob ser vats.

Les en tre vis tes van par tir de la pre mis sa

de “dei xar par lar” l’entrevistat mit jan -

çant pre gun tes des crip ti ves, es truc tu -

rals i de con trast (Woods, 1995), tot

ma ni fes tant les se ves con cep cions so bre 

la seva pràcti ca quo ti dia na. Aques tes

en tre vis tes ober tes van te nir tan ma teix,

al gu nes preo cu pa cions cen trals com ara 

es bri nar: quins són els hàbits, gests i

con duc tes dels nens du rant les clas ses

d’educació fí si ca, com és el ren di ment

dels nens, com són les pràcti ques cor po -

rals en els nens, com són els ti pus de

mo vi ments en els nens, qui nes són les

tas ques o ac ti vi tats que els agra da rea -

lit zar als nens du rant les clas ses

d’educació fí si ca, etc.

Tant les en tre vis tes com els re gis tres et -

nogr àfics, han es tat tècni ques d’in ves -

tigació uti lit za des per tal d’informar d’al -

gunes pre gun tes cen trals. Aques tes po den 

sin te tit zar-se en l’interrogant se güent: De

qui na ma ne ra els dis cur sos i les pràcti -

ques de l’educació fí si ca con fi gu ren unes

cer tes mas cu li ni tats? Aques ta úl ti ma pre -

gun ta pre sen ta dos supò sits.

1. El pri mer és, pa ra fra se jant Si mo ne

de Beau voir, que no es neix baró sinó

que s’arriba a ser-ho.5 Dit en al tres ter -

mes, amb prou fei nes iden ti fi cat el nou -

nat com a baró pels seus ge ni tals, la so -

cie tat trac ta de fer-ne el que aques ta en -

tén per baró. Es trac ta de fo men tar-li

unes con duc tes, de re pri mir-ne d’altres i 

de trans me tre-li cer tes con vic cions so -

bre el que sig ni fi ca ser baró. Com afir ma

Ba din ter (1993), “xy” és la fór mu la cro -

mosò mi ca de l’home. Però si “xy” cons -

ti tueix la con di ció pri me ra de l’ésser

humà mas cu lí, no n’hi ha prou per ca -
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3 Les al tres dues mo da li tats, en el Ter cer Ci cle d’EGB, en l’e du ca ció fí si ca són: clas ses so la ment amb do nes i, se gons la nor ma ti va, “ex cep cio nal ment” clas ses mix tes. Ve geu a Cir -

cu lar Téc ni ca Con jun ta Nº 1 de l’any 1997. “Obje to: pau tas para el dic ta do de Edu ca ción Fí si ca en Esta ble ci mien tos de EGB” Di rec ció d’Edu ca ció Fí si ca de la Pro vín cia de Bue -

nos Ai res. La Pla ta, Argen ti na.
4 Aques ta in ves ti ga ció va con sis tir en un es tu di de ca sos. D’a ques ta for ma, és pos si ble in fe rir que els re sul tats ob tin guts van re flec tir al gu nes tendències, unes cer tes re gu la ri -

tats, però no és pos si ble afir mar que es pro duei xin a to tes les clas ses d’e du ca ció fí si ca, ni amb les ma tei xes in ten si tats que re ve la el pre sent es tu di. Enca ra que es con si de ra

im pos si ble com pro var, en tots els ca sos, les con duc tes ho mofò bi ques i les mas cu li ni tats de ni gra des en el con text de la dis ci pli na ana lit za da, això no in va li da ria els re sul tats,

que pre te nen, fo na men tal ment, obrir pis tes en l’es tu di de les di ver ses mas cu li ni tats i les se ves dinà mi ques i d’u nes for mes de dis cri mi na ció no po sa des de re lleu fins ara en la 

nos tra so cie tat, i així po der com pren dre, en ca ra que si gui molt par cial ment, les re la cions que s’es ta blei xen quan hi ha ba rons rea lit zant pràcti ques es por ti ves a la ins ti tu ció

es co lar.
5 No es neix dona, s’a rri ba a ser-ho, ha es tat una de les fra ses cèle bres de Si mo ne de Beau voir. S. De Beau voir, El se gun do sexo, ed. Su da me ri ca na, Bue nos Ai res, 1999. Per ana -

lit zar les di fe rents po si cions so bre l’e nun ciat “no es neix dona, s’a rri ba a ser-ho” ve geu: J. But ler, “Va ria cio nes so bre sexo y gé ne ro: Beau voir; Wit tig y Fou cault”, a M. La mas

(comp.), El Gé ne ro: la cons truc ción cul tu ral de la di fe ren cia se xual, ed. Po rrúa, Mèxic, 1996. Una al tra po si ció di fe rent cri ti cant But ler es pot veu re a: S. Hei na maa, “Qué es ser 

mu jer? But ler y Beau voir so bre los fun da men tos de la di fe ren cia se xual”, a re vis ta Mora, núm. 4, Bue nos Ai res, 1998.



rac te rit zar-lo.6 Val a dir, que el baró no

és menys un pro duc te so cial del que ho

és la dona. Per tant, la mas cu li ni tat no

és quel com d’etern, una essència sen se

temps que re si deix en el fons del cor –o,

mi llor dit, dels tes ti cles– de tot home. La 

mas cu li ni tat no és est àti ca ni atem po -

ral; és hist òri ca, no és la ma ni fes ta ció

d’una essència in te rior; és cons truï da

so cial ment, és crea da en la cul tu ra. Vet

aquí, doncs, que la mas cu li ni tat sig ni fi -

ca co ses di fe rents en di fe rents èpo ques

per a di fe rents per so nes7 (Gil mo re,

1994).

Aquest supò sit, que la mas cu li ni tat és

cons truï da so cial ment i que can via amb el 

curs de la hist òria, no ha de ser en te sa

com una pèrdua, com una cosa que hom

li pren als ho mes.

En lloc d’intentar de de fi nir la mas cu li ni tat 

com un ob jec te (com un carà cter de ti pus

na tu ral, un com por ta ment mitjà, una nor -

ma), cal cen trar-se en els pro ces sos i re la -

cions mit jan çant els quals els ho mes i do -

nes por ten vi des im buï des en el gène re.

Cap mas cu li ni tat no sor geix, ex cep te en

un sis te ma de re la cions de gène re. La

mas cu li ni tat “si es pot de fi nir breu ment,

és al ho ra la po si ció en les re la cions de

gène re, les pràcti ques per les quals els ho -

mes i do nes es com pro me ten amb aques -

ta po si ció de gène re, i els efec tes d’a -

questes pràcti ques en l’experiència cor po -

ral, en la per so na li tat i en la cul tu ra” (Con -

nell, 1997).

2. El se gon supò sit de l’interrogant

plan te jat en aquest ar ti cle ac cep ta

l’existència de di ver ses mas cu li ni tats.

Se guint Con nell (1996), exis tei xen qua -

tre ti pus iden ti fi ca bles de mas cu li ni tat:

l’hegemònica, la sub or di na da, la com -

plaent i la mar gi nal. La mas cu li ni tat he -

gemò ni ca és aque lla que es pre sen ta

com a do mi nant i que re cla ma el màxim

exer ci ci del po der i de l’autoritat, és, de

fet, l’estereotip que ha pre do mi nat en la

cons truc ció del pa triar cat. Per a Kauf -

man (1997), l’adquisició de la mas cu li -

ni tat he gemò ni ca té un preu, atès que “és 

un pro cés a tra vés del qual els ho mes

arri ben a su pri mir tota una gam ma d’e -

mocions, ne ces si tats i pos si bi li tats, com

ara el plaer de te nir cura d’altres, la re -

cep ti vi tat, l’empatia i la com pas sió, ex -

pe ri men ta des com a in con sis tents amb el 

po der mas cu lí”. Les eli mi nem per què

arri ben a es tar as so cia des amb la fe mi ni -

tat que hem re but jat en la nos tra re cer ca

de mas cu li ni tat.

Al cos tat seu coe xis tei xen d’al tres ti pus

de mas cu li ni tat, que en al guns ca sos re -

flec tei xen for mes d’o pres sió, com per

exem ple la mas cu li ni tat sub or di na da que 

se si tua en l’ex trem opo sat a l’he gemò ni -

ca, atès que és més pro pe ra a con duc tes

atri buï des a les do nes i que és con si de ra -

da com no le gí ti ma per aque lla, com suc -

ceeix cla ra ment en el cas de les iden ti tats 

gais;8 o la mas cu li ni tat mar gi nal, que es

pro dueix en tre in di vi dus de grups so cials

o clas ses que es tro ben en una cla ra po si -

ció de mar gi na ció so cial. Fi nal ment, la

mas cu li ni tat com plaent és la que s’ob -

ser va en les con duc tes d’in di vi dus que,

sen se te nir ac cés di rec te al po der i l’au to -

ri tat, ac cep ten els be ne fi cis que es de ri -

ven, per als ho mes, de la pree minè ncia

so cial con ce di da al gène re mas cu lí, i s’a -

pro fi ten del do mi ni so bre les do nes ob tin -

gut pels de ten tors de la mas cu li ni tat he -

gemò ni ca.

Com afir ma Con nell (1996), la mas cu li ni -

tat he gemò ni ca i les mas cu li ni tats mar gi -

na des, no de no mi nen ti pus de carà cter fi -

xos, sinó con fi gu ra cions de pràcti ca ge ne -

ra des en si tua cions par ti cu lars, en una es -

truc tu ra can viant de re la cions. Són sem -

pre, po si cions dis pu ta bles. Qual se vol teo -

ria de la mas cu li ni tat que tin gui va lor, ha

de te nir en comp te aquest pro cés. Les

pràcti ques cor po rals es co lars no que den

exemp tes del marc con cep tual es men tat.

I menys l’educació fí si ca, tan pro cliu, his -

tòricament, a con tri buir a la con fi gu ra ció

d’unes cer tes mas cu li ni tats he gemò ni -

ques i sub or di na des.

Masculinitats en acció

Da vant d’això l’interrogant con ti nua sent, 

què suc ceeix, a ho res d’ara, a les clas ses

d’educació fí si ca so la ment amb ba rons?

A par tir de les ob ser va cions de les clas -

ses i l’anàlisi de les en tre vis tes als pro fes -

sors en edu ca ció fí si ca, s’han iden ti fi cat

les se güents re gu la ri tats, amb ac cen tuat

cai re se xis ta i trets ho mofò bics,9 a les

clas ses no més de ba rons d’educació fí si -

ca es co lar:

n Codi de gène re en el llen guat ge.

n Di ver ses mas cu li ni tat/s.

n Re pre sen ta cions dels do cents.

Codi de gène re en el llen guat ge:

“de fi nint la mas cu li ni tat

com allò no fe me ní”

Du rant les clas ses d’educació fí si ca ob -

ser va des i re gis tra des, la pràcti ca més

co mu na ha es tat l’esport: el vòlei i, de

for ma es pe cial, el fut bol. En pri mer lloc,

el llen guat ge i els ter mes uti lit zats pels

do cents i els alum nes du rant les clas ses,

in ci ta ven gai re bé de ma ne ra re cu rrent a
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6 L’es de ve nir mas cu lí posa en joc fac tors psi colò gics, so cials i cul tu rals que no te nen res a veu re amb la genè ti ca, però que no per això dei xen de te nir un pa per igual ment de ter mi -

nant, i pot ser més. E. Ba din ter, XY La iden ti dad mas cu li na, ed. Alian ça, Ma drid, 1993.
7 Com afir ma Ba din ter, què te nen en comú el gue rrer de l’Edat Mit ja na i el pare de fa mí lia dels 60? No més sub sis teix el po der que l’ho me exer ceix so bre la dona. D’al tra

ban da, no cal anar arreu del món per cons ta tar la mul ti pli ci tat dels mo dels mas cu lins. La mas cu li ni tat és dis tin ta se gons l’èpo ca, però tam bé se gons la clas se so cial, la

raça i l’e dat dels ho mes. En el se gle XVIII, un home dig ne d’a quest epí tet po dia plo rar en pú blic i des maiar-se; a la fi del se gle XIX, ja no pot fer-ho, sota pena de dei xar-hi la

seva dig ni tat mas cu li na. Des d’u na po si ció an tro polò gi ca Gil mo re afir ma quel com de si mi lar. A G. Gil mo re, Ha cer se hom bre. Con cep cio nes cul tu ra les de la mas cu li ni -

dad, ed. Pai dós, Bar ce lo na, 1994.
8 La mas cu li ni tat gai és la mas cu li ni tat sub or di na da més evi dent, però no és l’ú ni ca. Alguns ho mes i nois he te ro se xuals tam bé són ex pul sats del cer cle de le gi ti mi tat. Aquest pro -

cés està mar cat per un ric vo ca bu la ri de ni grant: ca gat, ma rie ta, i es pe cial ment puto i man cat d’aguan te. Ter mes molt uti lit zats du rant les pràcti ques fi si coes por ti ves. Aquí re sul -

ta òbvia la con fu sió simb òli ca amb la fe mi ni tat.
9 Se gons Mi chel Kim mel l’ho mofò bia és un prin ci pi or ga nit za dor de la nos tra de fi ni ció cul tu ral de la vi ri li tat. L’ho mofò bia és la por que d’al tres ho mes ens de sem mas ca rin, ens

cas trin, ens re ve lin a no sal tres ma tei xos i al món sen cer que no as so lim els estàndards, que no som ve ri ta bles ho mes. El ve ri ta ble te mor no és la por a les do nes, sinó la por d’és -

ser aver gon yits o hu mi liats da vant al tres ho mes, o d’és ser do mi nats per ho mes més forts. M. Kim mel, “Ho mo fo bia, te mor, ver güen za  y si len cio en la iden ti dad mas cu li na”, en

Mas cu li ni dad/es. Po der i Cri sis. T. Val dés y J. Ola va rria (eds.). Edi cio nes de la Mu jer. N.º 24. Isis Inter na cio nal y Flas co, San tia go, 1997, p. 56 i ss.



dues qües tions. D’una ban da, a la con si -

de ra ció d’allò que és fe me ní com allò que 

és equi vo cat i de l’altra, a l’afirmació

d’una cer ta mas cu li ni tat. La mas cu li ni tat 

es men ta da va as so cia da a al guns atri -

buts lli gats “ima ginà ria ment” amb allò

ve ri ta ble ment mas cu lí com ara la ga rra,

el hue vo, el po ner, el ban cár se la [N.T.:

Su por tar, to le rar] o el aguan te. En tots

dos ca sos la mas cu li ni tat es por ti va es

con fi gu ra a par tir del llen guat ge com allò

que no és fe me ní.

Per exem ple:

“¿Qué te pasa? ¿Estás con la me no pau sa?”

(D’un pro fes sor cap a un alum ne baró que

no vo lia fer l’es cal fa ment)

“Va mos chi cas, mué van se, no hay que es -

pe rar que la pe lo ta ven ga, hay que ir a bus -

car la” (fra se adre ça da als ba rons en evi -

dent to de bur la per què les noies no es

mouen)

“Chi cas un mi nu to...” (Fra se adre ça da als

ba rons)

“Chi cas ter mi nó la cla se” (fra se di ri gi da als

ba rons)

“No se la des a man da ri na10 por que pa re ce

una mu jer, se que ja de todo” (fra se d’un

alum ne adre çant-se a un al tre alum ne)

Alho ra que allò que és fe me ní es ri di cu lit -

za i es de ni gra, allò que su po sa da ment és

mas cu lí es rei vin di ca i s’exalta. Du rant les 

pràcti ques es por ti ves, so bre tot en el fut -

bol, és molt comú es col tar, en tre els

alum nes:

Per exem ple:

“Poné hue vo...”

“Poné ga rra...”

“Va mos che, hay que aguan tar la pe lo ta,

no arru ge mos aho ra”

Es ba ra llen dos alum nes del ma teix

equip:

“si es tás can sa do11 i no que rés po ner fuer te 

para que vi nis te”

“Va mos a ju gar, va mos ma chos!, va mos a

ga nar”

Da vant d’u na fal ta du rant un par tit de fut -

bol fra ses d’a ques ta mena es re pe tei xen

con tí nua ment:

“No seas ma ri con, si no te to qué”

“Che, tra ben fuer te...”

Tam bé, en ca ra que no tan so vint, el pro -

fes sor uti lit za aques ta ter mi no lo gia, i con -

tri bueix a con fi gu rar unes con duc tes, va -

lors i ac ti tuds que es co rres pon drien amb

els d’un ve ri ta ble home. Du rant una pro va 

de re sistència, el pro fes sor s’adreça als

més en da rre rits i els diu:

“Va mos chi cos, ¿qué pasa? ¿no tie nen

aguan te?”

Des prés d’un es cal fa ment, el pro fes sor diu:

“Gol pe de ma nos ba jas” (és una tècni ca en

vòlei). Al cap d’uns mo ments afir ma: “Qué

les pasa chi cos, eso lo hace qual quier chi -

ca de jar dín de in fan tes”

“El de pelo lar go no tie ne aguan te, no pone

ga rra para nada”

El ter me aguan te és un ter me molt uti lit -

zat a l’Argentina, de for ma es pe cial en la

tra ma es por ti va.12 Com afir ma Elbaum

(1998) en l’aguan te –se gons la per cep ció

mas cu li na– mai no hi ha ca pi tu la ció, per -

què s’aposta, com a mí nim, per una “vic -

tòria mo ral”. L’aguan te im pli ca sem pre

un im puls cor po ral a re sis tir, a sen tir (i ex -

hi bir) un di fús sen ti ment or gu llós.

L’aguan te es man té amb in de pendència

del “re sul tat” fi nal, per què no més in ten ta

de tes ti mo niar el que cap de sen llaç és ca -

paç d’acreditar: el va lor. Les do nes, els

nens i els ho mo se xuals no hi te nen lloc.

L’aguan te és una for ma de “gua pe za” i es

nota més en de sa van tat ge: de sa fia qui se

su po sa que és guan ya dor.

Cla ra ment, a tra vés del llen guat ge s’han

po gut iden ti fi car dues qües tions: la pri me -

ra, re fe ri da a la sis temà ti ca uti lit za ció

d’allò que és fe me ní com a re forç d’allò

que és ne ga tiu o in de sit ja ble i, la se go na,

vin cu la da a la uti lit za ció, com a re forç po -

si tiu i de sit ja ble, dels va lors con si de rats

com a mas cu lins, gai re bé sem pre as so -

ciats a la se xua li tat mas cu li na.

Aques tes dues re gu la ri tats, en ca ra que no

amb tan ta re currència, tam bé han apa re -

gut a les clas ses mix tes d’educació fí si ca

(Scha ra grodsky, 2001b). Aques ta afir ma -

ció ens per met d’inferir que les do nes,

amb in de pendència de ser pre sents a les

clas ses o no, es ta blei xen simb òli ca ment,

du rant les pràcti ques fí si ques i/o es por ti -

ves es co lars, uns certs lí mits a les pa rau -

les i les ac cions d’allò que és mas cu lí. Val

dir que aques tes di ferè ncies que im pli -

quen in ter de pendència (no es pot es -

mentar el que és mas cu lí sen se el que és

fe me ní i vi ce ver sa) con fi gu ren el bi no mi

mas cu lí/fe me ní amb fun cions cla ra ment

di fe ren cia des. Gai re bé sem pre el mas cu lí

com a do mi nant i amb va lor po si tiu, i el

fe me ní com a sub or di nat i amb va lor ne -

ga tiu.

Di ver ses mas cu li ni tat/s

“Yo me la ban co... ¿y vos?”

En se gon lloc, es van iden ti fi car molt cla -

ra ment des de l’evidència em pí ri ca, les di -

ver ses mas cu li ni tats que es po sa ven en

joc du rant les pràcti ques fí si ques i/o es -

por ti ves.

Les mas cu li ni tats he gemò ni ques es tro -

ben re pre sen ta des, en les pràcti ques es -

por ti ves, fo na men tal ment per aquells ba -

rons que sem pre són es co llits en tre els

pri mers de cada equip, que “van al fren -

te”, que són “téc ni ca men te ha bi li do sos”

o sim ple ment que són “los más ma chos”.

Aques ta mas cu li ni tat he gemò ni ca, va lo ra

com a es pe cí fi ca ment mas cu lí la “gua pe -

za”, l’agressivitat, la brus que dat, la for ta -

le sa fí si ca, el co rat ge, la for ça fí si ca,

l’habilitat, l’èxit i menysprea tot el que

ima ginà ria ment va lli gat amb el que és fe -

me ní.

Com afir men els do cents en tre vis tats, en -

tre els ba rons es des ta quen i va lo ren al -

guns atri buts i no d’altres:

Per exem ple:

“Per ju gar (al fut bol o a l’hand bol) trien pri -

mer els mi llors, en l’es port es cu llen el mi -

llor, però tenen en comp te que no si gui

‘mor fón’ (egois ta), però sem pre el que és

bo en un es port l’e le gei xen pri mer. A

«Bej...» (el ma chi to de la cla se) l’e le gei xen

per què va al fren te, pone duro”.

“Entre ells des ta quen, so bre tot, l’habilitat,

la for ça. Igual hi ha nois que no te nen

aques tes qua li tats i s’imposen al grup per

la men ta li tat, pot ser no són tan hàbils o no
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10 Mal nom d’un alum ne.
11 Tam bé, a gai re bé to tes les clas ses, fan bur la amb la ma nue la (mas tur ba ció mas cu li na). Si algú no pot fer un exer ci ci, o li surt ma la ment o sem bla es tar can sat, els com panys li

co men ten que se hizo la ma nue la.
12 Fins i tot hi ha un pro gra ma es por tiu, a la te le vi sió, amb aquest tí tol: El aguan te.



te nen tan ta for ça, però són as tuts, són

vius, són ma ne ga dors, són so cial ment

hàbils. No so la ment el més fort pro dueix

he ge mo nia, sinó el que fa ser vir el cap i és

hàbil du rant el joc”

Mal grat que els ma chi tos di ri mei xen la

ma jo ria dels con flic tes mit jan çant l’a -

gressió ver bal o fins i tot la violè ncia fí si ca, 

els do cents en tre vis tats es ta blei xen es -

tratè gies que en li mi ten l’actuació. Com

afir ma un do cent:

“Per als Tor neigs13 els vaig acla rir les co -

ses, vam par lar. Pot ser hi ha nois que no

vaig por tar. Hi ha nois que no els por ta ria,

per què sé que po den cau sar pro ble mes. Jo

sé que tinc 3 o 4 nois que si hi ha gues sin

anat, ha gues sin dit o fet al gu na cosa als al -

tres, si ha gues sin guan yat o per dut. Hay

gen te que por más que vos lo tra tés de evi -

tar, se ca lien tan si les ha cen go les o se po -

nen en go za do res. Jo no vull dis cri mi nar,

però des prés se arma ‘des pe lo te’ i qui paga 

els plats tren cats sóc jo”

Tant el ma chi to com l’hàbil re pre sen -

ten les mas cu li ni tats he gemò ni ques.

Mal grat te nir al gu nes di ferè ncies, en ge -

ne ral, tots dos com par tei xen al gu nes

qua li tats es men ta des an te rior ment i re -

but gen tot el que s’a cos ti a allò que és

fe me ní.

Però en l’escenari es por tiu, tam bé te nen

un lloc les mas cu li ni tats sub or di na des.

Són les que no te nen les qua li tats es men -

ta des an te rior ment o que no arri ben a

uns certs estàndards mas cu lins. Són els

sub jec tes fràgils, com ara el gras so net

que es posa a la por te ria de fut bol, el ma -

rie ta que no dispu ta una pi lo ta amb for ça

o el mal des tre a qui no li surt un mo vi -

ment tècnic.

Les pa rau les dels do cents con fir men

l’existència d’aquestes mas cu li ni tats de -

ni gra des:

Per exem ple:

“Al mal des tre el re but gen, per què el baró

d’aquesta edat vol guan yar i el mal des tre el 

fa per dre, no el vo len, no l’escullen, que da

sem pre ti pus «flo re ro», però no per una raó

de dis cri mi na ció, sinó per les con se qüèn -

cies que por ta la ma lap te sa. El mal des tre

fa ma la ment les ac cions, por ta a per dre el

seu equip i ales ho res el re but gen per això”

“El de pelo lar go (un alum ne) su fre el par ti -

do, tie ne mie do de man dar se una ma ca na

(un error), no tie ne la per so na li dad para

ban car se y de cir: me equi vo qué. Cuan do

te nés un pibe de es tas ca rac te rís ti cas es

un bo lu do...”

Aques tes mas cu li ni tats sot me ses, es tan

con dem na des a la sub or di na ció dels ac -

tors (alum nes, do cents, tra ma ins ti tu cio -

nal, etc.) que im po sen uns certs mo dels a

as so lir. Mal grat tot, molts sub jec tes

fràgils re sis tei xen aquest or dre. Les for -

mes de re sistència són va ria des: no par ti -

ci pant en les pràcti ques es por ti ves, bé si -

gui al·le gant pseu do le sions i do lors fic ti cis 

o for çant la si tua ció, as seient-se en un

cos tat de la pis ta de fut bol o de vòlei, par -

lant amb el pro fes sor la ma jor part de la

clas se, mo vent-se molt poc o no fent res

quan el pro fes sor no els mira, pre sen -

tant-se de ma ne ra re cu rrent amb roba no

ade qua da per a l’activitat fí si ca (te xans) o

si mu lant els exer ci cis men tre els més

hàbils o més mas cles re pe tei xen i re pe tei -

xen. En di ver sos pas sat ges de les clas ses

al guns alum nes s’automarginaven:

D’un alum ne al pro fes sor:

“Pro fe, ¿pue do des can sar?”

“Pero si re cién em pe za mos la ac ti vi dad”

D’un al tre alum ne al pro fes sor:

“Hoy me due le la pan za”

Aquests exem ples, en ge ne ral, pro ve nien

dels alum nes que eren –cons cient ment o

in cons cient ment– mar gi nats. Els que no

po dien adap tar-se a la nor ma, als mo vi -

ments de sit jats, al ren di ment exi git, a la

des tre sa tècni ca ne cess ària per en fron tar

si tua cions du rant el joc o du rant la pràcti -

ca es por ti va. L’impacte que ge ne ra aques -

ta si tua ció és que to tes aques tes es tratè -

gies no no més van con ver tint els mal des -

tres, els ma rie tes o els inh àbils en ob jec -

tors o mar gi nats de les pràcti ques; sinó

que, a més a més, aquests, apre nen que

no ser vei xen per a allò i aca ben as su mint

la na tu ra li tat de les se ves “su po sa des” in -

ca pa ci tats fí si ques.14

Alguns usos, gests i con duc tes cor po rals

rea fir men els pa trons de les mas cu li ni tats

he gemò ni ques i sub or di na des. To car-se

cer tes parts del cos (en par ti cu lar els ge ni -

tals), si mu lar do nar-se cops (molts alum -

nes ba rons fan com si es co pe ges sin en tre

ells), in sul tar-se mit jan çant uns certs ter -

mes (puto, ca gón, no te la ban cás, etc.),

sig ni fi car d’una cer ta ma ne ra les vict òries

o les de rro tes es por ti ves (“ga na mos por -

que tu vi mos más ga rra” o “ga na mos por -

que tu vi mos más aguan te”; “no tie nen

aguan te”, “no se la ban ca ron”, “la pró xi -

ma to men sopa” o “le rom pi mos el

culo”15), van fa bri cant de mica en mica

les di ver ses mas cu li ni tats.

Tan ma teix, en aques ta llui ta per l’a -

propiació d’unes cer tes po si cions, rols i

re cur sos, els sub jec tes fràgils, en no as so -

lir al gu nes nor mes mas cu li nes, te nen

menys pos si bi li tats de par ti ci par du rant el 

joc, de to car la pi lo ta, de mou re’s o de de -

ci dir un punt, ja si gui per re so lu ció pròpia, 

per de ci sió dels seus com panys més

hàbils o més mas cles o per de ci sió o omis -

sió del pro fes sor. Cla ra ment, du rant les

clas ses d’educació fí si ca, les mas cu li ni -

tats sub or di na des ocu pen es pais més re -

duïts, mar gi nals o pe rifè rics i no te nen

tant con tac te cor po ral com la res ta dels

seus com panys. Les mas cu li ni tats de ni -

gra des sem bla que aca ben la clas se gai re -

bé com la van co men çar: sen se trans pi -

rar, sen se sua da i amb la roba po li da ment 
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13 Els Tor neos Ju ve ni les Bo nae ren ses reu nei xen “es por ti va ment i ar tís ti ca ment” ba rons i do nes de la Pro vín cia de Bue nos Ai res. És el tor neig ins ti tu cio na lit zat del país on més

nens i ne nes com pe tei xen. Va adre çat no so la ment a es co les sinó tam bé a al tres ins ti tu cions com ara clubs i cen tres de fo ment. L’any 2000 hi van par ti ci par gai re bé

1.400.000 nens i ne nes d’en tre 12 i 18 anys. Font: Tor neos Ju ve ni les Bo nae ren ses, Bue nos Ai res, Argen ti na.
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Se xua li da des en Amé ri ca La ti na, ed. Pai dós, Bue nos Ai res, 1998.



adap ta da al cos. Tot el con tra ri s’esdevé

amb les mas cu li ni tats he gemò ni ques i

com plaents. Hom di ria que aquests úl -

tims, aca ben la clas se agi tats, des pen ti -

nats, amb la ves ti men ta des ma ne ga da,

amb suor i amb les gal tes de la cara ben

ver me lles. Són les mas cu li ni tats he gemò -

ni ques, i no les sub or di na des, les que, en

ge ne ral, a l’inici de les clas ses bus quen el

ma te rial, l’agafen, el ma ni pu len, fins i tot

abans que el pro fes sor passi llis ta. Tam -

bé, són les mas cu li ni tats he gemò ni ques

les que te nen el con trol del joc o de

l’activitat es por ti va, tant en re la ció amb

els seus temps com amb la tàcti ca de

l’activitat.

Com afir ma Váz quez (1990), di ver sos es -

tu dis po sen de ma ni fest que hi ha una

tendència in cons cient en el pro fes sor/a a

preo cu par-se més pels alum nes que con -

si de ra bons que pels que con si de ra flui -

xos, de tal ma ne ra que és fre qüent en la

pràcti ca do cent l’anomenada “pro fe cia

que s’autocompleix” (l’alumnat eti que tat

com a bo, aca barà ren dint com a bo a

cau sa de les ex pec ta ti ves i el trac te que li

dis pen sa el do cent). La ma jo ria de les

mas cu li ni tats sub or di na des do nen tes ti -

mo ni d’aquesta pro fe cia.

Representacions
dels docents: “Els barons
són alguna cosa més”

To tes aques tes pràcti ques en tre els alum -

nes, es tro ben ava la des (cons cient ment o

in cons cient ment) no so la ment pel dic tat

de les clas ses i la seva par ti cu lar dinà mi -

ca, sinó per les re pre sen ta cions dels do -

cents en tre vis tats. Les se ves pre mis ses i

supò sits so bre la mas cu li ni tat “es sen cia -

lit zen” les ha bi li tats, el ren di ment es por -

tiu, els ti pus de mo vi ments i els gus tos

dels ba rons, tot con so li dant uns certs es -

te reo tips mas cu lins que han d’assolir-se.

En gai re bé tots els ca sos, la nor ma de la

mas cu li ni tat és sem pre “al gu na cosa

més” que la dona no té. Ve gem-ne dos

exem ples:

En re la ció amb els ti pus de mo vi ments

dels ba rons du rant les pràcti ques fí si ques

i/o es por ti ves, els do cents afir men:

“Els ba rons, són més ac tius, més dinà mics, 

es mo ti ven fàcil ment, amb pocs ele ments

po den ju gar, or ga nit zar un par tit, or ga nit -

zar-se sols, ju gant al fut bol o a l’handbol.

Des prés d’haver-los en sen yat re gles, es po -

den que dar ju gant tran quils. A les do nes

els cos ta més. A les do nes cal mo ti var-les

cons tant ment, són més «que da das», no els 

agra da, tot les can sa”

“Els mo vi ments són bons, lle vat d’un o dos

(alum nes ba rons).16 En can vi, les do nes te -

nen mo vi ments més de li cats”.

Les res pos tes dels do cents, res pec te de

les tas ques o les ac ti vi tats que els agra da

fer als ba rons a les clas ses, no fan més

que re for çar aques ta si tua ció:

“Ju gar al fut bol, jo pen so que és per una

qües tió cul tu ral que al 80 % dels ba rons

ar gen tins ens agra da el fut bol. No et dic el

100 % per què tinc al guns amics que no els 

agra da i no per això són es tranys o d’un al -

tre pla ne ta. La ma jo ria hi juga tam bé a fora

(de l’escola) i la ma jo ria hi ha via ju gat en

al gun club al gu na ve ga da. L’altre dia em

deien «pro fe, des pués de acá nos va mos a

ju gar a la pe lo ta.» Hi ju guen tot el dia. A

les do nes no els agra da gai re bé res. Hi ha

al gu nes que els agra da el vòlei o l’handbol,

però per re gla ge ne ral són fia cas [N.T. són

man dro ses]”.

“Hem fet fut bol i hand bol. Aquest grup és

molt es por tiu i a més a més uti lit za l’esport

per me su rar for ces, per mos trar-se com són 

i prac ti quen amb mol tes ga nes, però amb

més pre di ca ment el fut bol. T’adones que

ju guen amb més in ten si tat al fut bol que a

un al tre es port. En can vi les noies no

s’ajunten per anar a ju gar al vòlei o per ju -

gar a l’handbol, s’ajunta més per anar a ba -

llar, per dei xar-se roba”

En aquest sen tit, els do cents en tre vis tats

in de pen dent ment del fet que les do nes no

es ti guin pre sents a les clas ses d’educació

fí si ca de ba rons, es ta blei xen simb òli ca -

ment uns certs lí mits en tre els usos cor po -

rals mas cu lins i fe me nins.

En cap cas, du rant les clas ses d’educació

fí si ca, els do cents no han in ten tat de mo -

di fi car aques ta si tua ció de do mi na ció i

sub or di na ció d’uns ba rons cap a al tres ba -

rons. En aquest cas, es po dria arri bar a

afir mar que l’activitat es por ti va des ple ga -

da pels do cents i prac ti ca da pels es tu -

diants, ha con tri buït a es ta blir re gles je -

rar quit za des, se xis tes i amb trets ho mofò -

bics.

En sín te si, tant el codi de gène re en el

llen guat ge, com la ins ti tu cio na lit za ció

d’una cer ta cul tu ra somà ti ca con tri bueix,

en l’espai es co lar es por tiu, a con fi gu rar di -

ver ses mas cu li ni tats. Aquest pro cés de

con fi gu ra ció pro dueix i re pro dueix de ter -

mi na des tendències no equi ta ti ves i de si -

guals des del punt de vis ta del gène re.

Igual ment, tot ple gat està ava lat, en gran

part, per les re pre sen ta cions dels do cents

en tre vis tats. El lle gat hist òric junt amb els

con tun dents supò sits con tem po ra nis de

sen tit comú do nen com a re sul tat un es ce -

na ri mas cu lí di vers que no es tro ba

exempt de l’asimetria i la man ca d’e -

quitat. Sens dub te, amb aquest pa no ra ma 

en l’educació fí si ca es co lar, cal dria pre -

gun tar-se, qui són els qui te nen més

aguan te, les mas cu li ni tats he gemò ni ques

i com plaents? O les mas cu li ni tats sub or di -

na des i de ni gra des?
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Estudi de l’aula d’educació física:
anàlisi dels recursos materials
propis de l’àrea
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Resum

L’objecte del tre ball és rea lit zar una anà li -

si dels re cur sos ma te rials pro pis de l’àrea

d’educació fí si ca com a de ci sió me to do lo -

gia que in flueix de ma ne ra de ter mi nant en 

el pro cés d’ensenyament/apre nen tat ge.

Per fer-ho, des prés de clas si fi car els ma te -

rials, tant els es pe cí fics com els no es pe cí -

fics, d’educació fí si ca, es mar quen un se -

guit de cri te ris a con si de rar en l’ad quisició 

de ma te rials per ren di bi lit zar-los al

màxim. A con ti nua ció, es re fer ma la im -

portància de l’ús de ma te rials a les clas ses 

d’educació fí si ca de ta llant-ne les fun cions 

que po den apor tar en l’ensenyament. Fi -

nal ment, un re co rre gut per la bi blio gra fia

so bre la uti lit za ció de ma te rials dei xa clar, 

sen se cap mena de dub te, l’enriquiment

d’experiències que pro por cio nen. 

“Als nens i ne nes els agra da in ves ti gar,

ma ni pu lar, trans for mar i crear. Els agra da

trans for mar una cosa en una al tra de di fe -

rent. A la in ver sa, s’avorreixen ràpi da ment

dels ma te rials o jo gui nes que po den és ser

uti lit zats no més d’una for ma” (Terry Orlick, 

1978). 

Introducció

La LOGSE re cull, en tre les de ci sions me -

to dolò gi ques re la ti ves a la for ma d’en -

senyar, di ver sos as pec tes re fe rits a: prin -

ci pis me to dolò gics, agru pa ments, dis tri -

bu ció del temps, dis tri bu ció de l’espai i

dis tri bu ció dels ma te rials. 

Po dem tro bar an te ce dents de la con si de -

ra ció im por tant dels ma te rials en Rous -

seau, en ca ra que el seu trac ta ment sis -

temà tic és obra de De croly i Mon tes so ri,

que en res sal ten la im portància pe dagò gi -

ca en l’educació, ja que par tei xen del prin -

ci pi que des de les no cions ele men tals de

for ma, co lor i mida dels ma te rials es cons -

truei xen re la cions abs trac tes (Con tre ras,

1998). 

Molts i molt va riats han es tat els ins tru -

ments i els ma te rials que tot al llarg de la

hist òria s’han fet ser vir per mi llo rar o de -

sen vo lu par fí si ca ment els in di vi dus, i en

cada èpo ca els més uti lit zats han es tat els

que es tro ba ven més en lí nia amb la fi na li -

tat per se gui da en rea lit zar l’activitat (Do -

mín guez, 1998); d’aquesta ma ne ra, en

les gimnàsti ques tra di cio nals es man té el

carà cter for ma lis ta dels ma te rials que la

in te gren, així com la seva es truc tu ra ció i

or ga nit za ció (Her nán dez, 1990). El pro -

fes sio na lis me i la pu bli ci tat junt amb els

aven ços tec nolò gics i l’aparició i po pu la -

rit za ció de l’esport a la nos tra so cie tat en

els úl tims anys han fet apar èi xer en el

mer cat nous apa rells i ma te rials (Do mín -

guez, 1998). 

A di ferè ncia del que s’esdevé, per exem -

ple, amb les de ci sions re la ti ves a l’espai

ar qui tect ònic, no exis teix cap re gu la ció

le gal so bre els ma te rials en Edu ca ció Fí -

si ca. Tan ma teix, les al·lu sions que hi fa

el MEC són cons tants: “El ma te rial cons -

ti tueix un ins tru ment de pri mer or dre en

el de sen vo lu pa ment de la tas ca edu ca ti -

va, car és uti lit zat pels nens i ne nes per

por tar a ter me la seva ac ti vi tat, els seus

jocs i el seu apre nen tat ge” (Ca jas Ro jas,

MEC, 1992).

Actual ment, exis tei xen dues teo ries o

po si cions an tagò ni ques pel que fa a l’ús

del ma te rial: els de fen sors que tot el ma -

te rial és poc (ma te ria lis me pe dagò gic),

pa rer no com par tit pels qui de fen sen

que el pro cés d’ensenyament-apre nen -

tat ge re que reix molt poc ma te rial i re co -

rren a ar gu ments hist òrics. No en tra rem

en aques ta al ter na ti va, en ca ra que sí

que po dem dir que exis teix prou bi blio -

gra fia que con fir ma l’efecte be ne fi ciós

per al de sen vo lu pa ment fí sic i per cep tiu

mo tor dels nens en un am bient en ri quit

(Ruíz, 1988), per què no hi ha dub te que 
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Abstract

The object of this work is to carry out an

analysis of the material resources belonging to

the physical education area as methodology

decision that influences in a particular fashion

the process of teaching/learning. For this, after

classifying the material as well as the specifics

and no specifics of physical education  a series 

of criteria was laid out to consider in acquiring

material and the maximum use of the same. In

addition, the importance was reaffirmed of the

use of material in physical education classes

detailing the uses that this material can

provide in teaching. Lastly, a run through the

bibliography of the use of material clearly

shows the richness of the experiences so

provided.
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Didactic of physical education,

Material
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dis po sar de ma te rial abun dant aju da a

la in ter ven ció pe dagò gi ca i la fa més rica 

i va ria da (Her nán dez, 1990). En aquest

sen tit, és im por tant l’o bra de J. Blán dez

(1995, 2000) el qual, ba sant-se en la

crea ció d’“am bients d’aprenentatge” (en 

Edu ca ció Fí si ca s’anomena am bient

d’apre nentatge un es pai trans for mat,

que con vi di a és ser uti lit zat per a una fi -

na li tat con cre ta) amb la uti lit za ció

d’espais i ma te rials me dia tit za el pro cés

d’ense nyament-aprenentatge. 

Els ma te rials són, doncs, ele ments que

exer cei xen un pa per molt im por tant en el

de sen vo lu pa ment de les clas ses d’Edu -

cació Fí si ca fins al punt que, de ve ga des,

con di cio na la la bor del pro fes sor (Za ba la,

1995). Això fa que quan en un cen tre no

hi ha un ma te rial de ter mi nat o és molt

escàs per al nom bre d’alumnes, es tre ba -

llen més uns con tin guts que d’altres (Cha -

cón, 1998). 

Concepte
de recursos materials

Exis teix for ça ter mi no lo gia re la cio na da

amb els Re cur sos Didà ctics, i això pot

crear un gran con fu sio nis me. Les Ca jas

Ro jas, re fe ri des en el Pro jec te Cu rri cu -

lar per a Primà ria (MEC, 1992) asse -

nyalen que els ma te rials i re cur sos di -

dàctics són un dels fac tors de ter mi -

nants de la pràcti ca edu ca ti va; per això, 

és im por tant fer una se lec ció ade qua da

dels que s’utilitzaran i es ta blir-ne els

cri te ris d’ús en el Pro jec te cu rri cu lar de

cen tre.

Ma te rials didà ctics i re cur sos: és tot el

con junt d’“ele ments”, “es tris” o “es tratè -

gies” que el pro fes sor uti lit za, o pot uti lit -

zar com a su port, com ple ment o aju da en

la tas ca do cent. Aquí s’inclou el ma te rial

es por tiu (con ven cio nal o al ter na tiu), les

ins tal·la cions, el ma te rial per a l’alumne i

el no es por tiu (au dio vi sual, mu si cal, etc.)

(Díaz, 1994). 

Ma te rials cu rri cu lars: són ob jec tes que es 

pro duei xen per tal de do nar-los una uti li -

tat pe dagò gi ca i que acos tu men a ser pro -

duc tes ela bo rats, ve nuts i com prats. Són

tots els ins tru ments i mit jans que pro por -

cio nen a l’educador pau tes i cri te ris per a

la pre sa de de ci sions, tant a ni vell de pla -

ni fi ca ció com en la seva in ter ven ció didàc -

tica (Za ba la, 1995). 

Trac ta rem d’analitzar a con ti nua ció, l’as -

pecte més con cret d’aquest ter me que es

re fe reix als ma te rials es pe cí fics amb què

tre ba lla l’alumne/a a les clas ses d’Edu -

cació Fí si ca i que li ser vei xen com a mitjà

per a rea lit zar tot mena d’accions mo trius, 

des d’habilitats de ti pus ha bi tual a unes

al tres de més com ple xes (des pla çar-se,

en fi lar-se, ma ni pu lar, bo tar, etc.) (Cha -

cón, 1998). 

Els materials curriculars
propis de l’àrea d’educació
física

Se gons la LOGSE, cal dria fer una di fe ren -

cia ció en tre els ma te rials cu rri cu lars per al

pro fes so rat i els que van adre çats als alum -

nes. Els pri mers han de ser vir per orien tar

el pro cés de pla ni fi ca ció de l’ensenyament; 

els se gons es po den di vi dir en ma te rials

im pre sos i re cur sos o ma te rials ne ces sa ris

per a cada àrea, en aquest cas els pro pis

de l’àrea d’Educació Fí si ca. 

Tot se guit, ana lit za rem  els ma te rials pro -

pis de l’àrea d’Educació Fí si ca; en ca ra

que no es pot obli dar l’aparició, cada ve -

ga da més abun dant, de di fe rents ma te -

rials im pre sos (lli bres de text) pro pis de

l’àrea d’Educació Fí si ca, que hau rien de

ser ana lit zats abans d’ésser in clo sos com

a ma te rial per a l’alumnat, te nint en

comp te als cri te ris se güents:

n Com pro var la co rres pondència dels ob -

jec tius edu ca tius que es tro ben sub ja -

cents en els tex tos es men tats amb els

es ta blerts en el cen tre i, con cre ta ment,

amb els del grup/clas se. 

n Ana lit zar els con tin guts que es tre ba llen 

per com pro var si exis teix una co rres -

pondència en tre aquests i els ob jec tius.

Re vi sar la presè ncia dels di fe rents ti pus

de con tin guts així com la dels te mes

trans ver sals.

n Re vi sar les de ci sions de se qüèn cia

d’aprenentatge que es pro po sen per als

di fe rents con tin guts.

n Com pro var l’adequació dels cri te ris

d’avaluació pro po sats amb els que

s’hagin es ta blert en el pro jec te cu rri cu -

lar de l’etapa. 

Clas si fi ca ció dels ma te rials

de l’alumne pro pis de l’àrea

d’Educació Fí si ca

Hem se guit la pro pos ta de Blán dez

(1995) que pre sen ta com a cri te ri de clas -

si fi ca ció dels ma te rials la seva procedèn -

cia (en ca ra que exis tei xen gran va rie tat de 

clas si fi ca cions, Gon zá lez i Gon zá lez,

1996), per què com par tim ple na ment

amb ella la pro mo ció i im pli ca ció per part

del pro fes so rat en l’elaboració i apro fi ta -

ment màxim dels re cur sos ma te rials a les

clas ses d’Educació Fí si ca, cosa que que -

da re flec ti da per fec ta ment en l’estruc -

turació que es de ta lla a con ti nua ció. La

clas si fi ca ció dels ma te rials que da ria de la

ma ne ra se güent:

Ma te rials es pe cí fics

de l’àrea d’Educació Fí si ca

Són ma te rials que tra di cio nal ment s’han

es tat uti lit zant a les clas ses d’Educació Fí -

si ca. Alguns te nen un ori gen mil·le na ri,

d’altres són les res tes o ves ti gis d’ante -

riors eta pes de l’Educació Fí si ca i d’altres

sor geixen de nous en fo ca ments. S’adqui -

reixen en bo ti gues es pe cia lit za des en ma -

te rial es por tiu. 

Hi ha tant de vo lum de ma te rials es pe cí -

fics de l’àrea d’Educació Fí si ca, que es

dis tri buei xen en els apar tats se güents: 

n Els de gimnàs: La ma jor part d’aquests

ma te rials són els apa rells uti lit zats als

exer ci cis gimnàstics de prin ci pis del se -

gle XIX, i al guns d’ells, com el ca vall de

salt, es re mun ten a l’Edat Mit ja na. Quan

la gimnàsti ca, rea lit za da al co men ça -

ment en ple na na tu ra le sa, va pas sar als

camps de gimnàsti ca si tuats en grans

es pla na des o pos te rior ment als “gim na -

sos” in te riors, va sor gir la ne ces si tat

d’imitar de ter mi nats ele ments na tu rals.

De tots aquests apa rells, els que con ti -

nuen sent més co muns als gim na sos es -

co lars són les es pat lle res, els bancs

suecs, el ma talàs, el plint, el tram po lí i el

ca vall de salts. 

n Els de pati d’esbarjo: Són ele ments fi -

xos que tam bé es col·lo quen als parcs

in fan tils. Enca ra que no acos tu men a

ser uti lit zats ni són pro pis de les clas ses 
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d’Educació Fí si ca s’inclouen en aquest

apar tat per què les ex pe rièn cies que pro -

por cio nen als nens/es, es pe cial ment en

l’etapa in fan til, són molt in te res sants i

apro pia des. 

n Els d’esports: Hi ha una gran va rie tat

d’esports, al guns co muns a tots els paï -

sos i d’altres molt es pe cí fics de cada

cul tu ra. 

Als col·le gis, s’acostumen a prac ti car els

es ports més arre lats a Espan ya i so bre tot

aquells que ne ces si ten es pais o ma te rials

que po den adap tar-se amb més fa ci li tat al 

cen tre es co lar. Entre els més co muns po -

dem es men tar, el bàsquet, l’handbol, el

fut bol, el vo lei bol, l’atletisme, al guns as -

pec tes de la gimnàsti ca es por ti va i, de ve -

ga des, el bàdmin ton, l’hoquei, el beis bol i

el rug bi. 

n Els de psi co mo tri ci tat: És tan ta la quan -

ti tat de ma te rials que exis tei xen al mer -

cat en aquest apar tat que es po den clas -

si fi car en grups en fun ció de l’objectiu

que per se guei xen amb el seu ús. 

L’origen d’alguns d’aquests ma te rials es

re mun ta a mi lers d’anys, com per exem -

ple la pi lo ta o el cèrcol, tan ma teix d’altres

són molt més mo derns, com el freesby.

Una de les ca rac te rís ti ques del mo ment

ac tual és que con tí nua ment van apa rei -

xent nous ma te rials per al de sen vo lu pa -

ment de les clas ses d’Educació Fí si ca. A

més a més, el ma te rial amb què es fa bri -

quen tam bé ha evo lu cio nat en el temps;

ara com ara els plàstics o go mes en són la

prin ci pal matè ria pri ma, cosa que els dota 

de gran va rie tat de co lors i els fa més

atrac tius i du ra dors.

Una pos si ble clas si fi ca ció d’aquests ma -

te rials és la se güent: 

n Els es pe cí fics so bre el co nei xe ment del

pro pi cos: les si lue tes de fus ta ar ti cu la -

des, els jocs de com po si ció cor po ral, els 

di fe rents puz les so bre l’esquema cor po -

ral, els mi ralls, etc.

n Els es pe cí fics dels sen tits: els tau lers

d’olors, dòmi no de tac te i co lor, etc.

n Els es pe cí fics so bre cons truc cions: exis -

teix una gran gam ma de bos ses, cap ses

o tam bors plens de pe ces de fus ta o de

plàstic per a cons truir ca ses, ciu tats,

es truc tu res grans, etc.

n Els es pe cí fics per a la coor di na ció dinà -

mi ca ge ne ral: els pa ti nets, les bi ci cle -

tes, els pa tins, les xan ques, les cor des o 

els sal ta dors, els mòduls de goma es cu -

ma, el tú nel de mar xa a qua tre gra pes,

etcètera.

n Els es pe cí fics per a la coor di na ció ocu -

lo ma nual: les pi lo tes, les ba les, els

cèrcols, les pi ques, els bit lles de fus ta,

els freesbys, les ra que tes, els pa ra cai -

gu des, les bal du fes, els lla ços, etc.

n Els es pe cí fics de rit me: els pan de ros,

les pan de re tes, les claus, les ma ra ques, 

els trian gles, etc.

Ma te rials no es pe cí fics de l’àrea

d’Educació Fí si ca

Són ma te rials que no es tro ben a les bo ti -

gues de ma te rial es por tiu, però que po den 

ser uti lit zats a les clas ses d’Educació Fí si -

ca i que afa vo rei xen l’adquisició dels ob -

jec tius de l’àrea. Aquests ma te rials, co ne -

guts com a ma te rials al ter na tius, es de fi -

nei xen se guint Jar di i Rius (1994) “tot

aquell que no es tro ba sub jec te als cir cuits 

tra di cio nals de fa bri ca ció i ven da per al

camp de les ac ti vi tats fí si ques, es por ti ves

o re crea ti ves, o, en cas que sí que ho es ti -

gui, rep una uti lit za ció di fe rent d’aquella

per a la qual ha es tat dis sen yat”. 

Pa la cios i Toja (1994) de fi nei xen els ma -

te rials al ter na tius com a “qual se vol ob jec -

te, fàcil d’aconseguir i d’escàs o nul cost

econò mic, que no ha vent es tat dis sen yat

per a l’aplicació di rec ta en l’Educació Fí si -

ca, pot ser vir, mo di fi cat o no, per fa ci li tar

el pro cés d’ensenyament-aprenentatge”.

La seva pro cedè ncia és molt va ria da, J.

Blán dez (1995) els di vi deix en qua tre

apar tats (Tau la 1):

1. Els na tu rals, que són els que es tro -

ben a la ma tei xa na tu ra, ge ne rats per

aques ta.

2. Els re ci clats o de re buig, són ma te -

rials que des prés d’ésser uti lit zats amb la

fi na li tat per a la qual es van crear nor mal -

ment es llen cen. Ve láz quez (1996) els de -

fi neix com a “tots els pro duc tes con si de -

rats per l’home com a in ser vi bles”. Tan -

ma teix, aquest ti pus de ma te rial pot ser

d’utilitat per a les clas ses d’Educació Fí si -

ca,  bé si gui tor nant-lo a uti lit zar tal com

po dem tro bar-lo, o bé si gui trans for -

mant-lo en al tres pro duc tes, mit jan çant

pro ces sos de fa bri ca ció, la prin ci pal ca -

rac te rís ti ca dels quals en si gui la simpli -

citat. 

La uti lit za ció d’aquest ti pus de ma te rial

de re buig no re que reix, com afir men Cas -

ta ñer i Ca me ri no (1996), una gran in ver -

sió, atès que la fa bri ca ció és ca so la na o

poc cos to sa. Aquests au tors con ti nuen

ex po sant que des del punt de vis ta edu -

ca tiu, aquests ma te rials són molt in te res -

sants, per què fa ci li ten l’engranatge de

con tin guts con cep tuals, pro ce di men tals i 

de les ac ti tuds, tot fo men tant el de sen vo -

lu pa ment de la crea ti vi tat, la ima gi na ció, 

la sim bo lit za ció i en ri quint l’experiència

mo triu. 
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ELS NATURALS. Es tro ben a la ma tei xa na -

tu ra le sa

Bran ques, pe dres, pin yes, fu lles, cas tan yes.

ELS RECICLATS o DE REBUIG D’origen domè stic: pa pers, llau nes, am po -

lles de plàstic, en va sos te tra bric, tei xits i

roba ve lla, tubs de car tró, etc.

D’origen in dus trial: co ber tes de pneumà -

tic, sacs, cap ses de car tró, blocs de fus ta,

etc ète ra.

ELS DE FABRICACIÓ PRÒPIA Pi lo tes de ma la bars, pi lo tes es tels (in dia ca),

ma ra ques, xan ques, etc.

ELS COMERCIALS Go mes elà sti ques, cin ta aï llant, pa ra cai gu -

des, cor des, etc.

n TAULA 1.
Clas si fi ca ció dels ma te rials no es pe cí fics de l’àrea d’educació fí si ca. Ma te ria ls al ter na ti us.



Un al tre dels avan tat ges és que s’in -

volucra l’alumne i la fa mí lia en la re co lli -

da del ma te rial, amb la con se qüent

cons cien cia ció so bre la so cie tat de con -

sum i els pro duc tes de re buig que aques -

ta ge ne ra. 

D’altra ban da, l’educació primà ria ha d’a -

judar i con tri buir a mi llo rar l’educació am -

bien tal dels nos tres alum nes, com mar ca

el tema trans ver sal d’“edu ca ció am bien -

tal” de di cat a aquest im por tant as pec te

del nos tre en torn. La uti lit za ció de ma te -

rial de re buig a les clas ses d’Educació Fí -

si ca farà que els alum nes va gin ad qui rint

l’hàbit de se lec cio nar les dei xa lles per al

pos te rior re ci clat ge i uti lit za ció (Gi mé nez i 

Sáenz-López, 1999). 

Un al tre as pec te des ta ca ble de la cons -

truc ció de ma te rial didà ctic és la re la ció

in ter dis ci plinà ria que po dem de sen vo lu -

par, el va lor edu ca tiu de la qual és in dis -

cu ti ble.

Fi nal ment, cal as sen ya lar que, en ca ra que 

en un prin ci pi la in clu sió de ma te rials re ci -

clats a les clas ses d’Educació Fí si ca pot -

ser es va pro duir a cau sa del baix o nul

pres su post, avui s’ha de mos trat que al -

guns d’aquests ma te rials re ci clats te nen

unes ca rac te rís ti ques molt pe cu liars, que

no es tro ben ni als es pe cí fics de l’àrea, de

for ma que fer-ne ús per met un ma jor en ri -

qui ment de la mo tri ci tat de l’alumnat.

Entre els de sa van tat ges d’aquest ti pus de

ma te rials po dem dir que re que rei xen

temps i tre ball. En pri mer lloc, cal bus car

apli ca cions a ob jec tes que es llen cen i que 

abans pas sa ven com ple ta ment de sa per -

ce buts. Des prés, re co llir-los de casa, bo ti -

gues, in dús tries, etc. De ve ga des, cal ne -

te jar-los abans de tras lla dar-los a l’escola. 

I fi nal ment, em ma gat ze mar-los a poc a

poc i clas si fi car-los.

3. Els de fa bri ca ció pròpia, són ob jec tes 

fa bri cats pel pro fes so rat o per l’alumnat,

uti lit zant ma te rials de baix cost o tam bé

de re buig. Nor mal ment, la idea d’aquests

ma te rials sor geix de l’observació i imi ta ció 

de de ter mi nats ma te rials es pe cí fics de

l’àrea d’Educació Fí si ca, i re sul ten molt

més ba rats que els que ens ofe rei xen les

bo ti gues d’esports. Com a d’exemple es

po den es men tar: 

4. Els co mer cials, que són els que s’ad -

quireixen a qual se vol bo ti ga que no si gui

d’esports i ser vei xen per acon se guir al gun

dels ob jec tius plan te jats a les clas ses

d’Educació Fí si ca. 

La seva uti lit za ció ha sor git fo na men tal -

ment per dos mo tius: per sub sti tuir al tres

ma te rials es pe cí fics d’Educació Fí si ca que 

te nen un ele vat cost o per bus car no ves

ex pe rièn cies. 

Criteris per a l’elecció
de materials a les classes
d’educació física en l’etapa
primària

Els re cur sos exis tents en un cen tre, po den

pro ve nir de di fe rents fonts; la prin ci pal

acos tu ma a ser les do ta cions rea lit za des

des de l’administració o la com pra di rec ta

del cen tre (Cha cón, 1998). 

Per això, és im por tant te nir en comp te un

se guit de cri te ris a l’hora de se lec cio nar

els ma te rials que vo lem ad qui rir per al

nos tre cen tre, que ens in for min so bre la

seva pos si ble ade qua ció a les nos tres con -

di cions es pe cí fi ques de docè ncia. Alguns

d’ells que den es ta blerts din tre de les

orien ta cions didà cti ques ge ne rals del Dis -

seny Cu rri cu lar Base, on s’especifica la

ne ces si tat d’adequació dels mèto des i re -

cur sos a les pe cu lia ri tats dels/les alum nes 

i la uti lit za ció dels mit jans ne ces sa ris per

in cor po rar no ves pro pos tes de tre ball en

els apre nen tat ges.

Entre els cri te ris de se lec ció po dem des ta -

car els se güents (Blan co, 1994; Ta ber ne -

ro i Már quez, 1995; Cha cón, 1998):

n Ade qua ció dels ma te rials a les ne ces si -

tats cu rri cu lars del Cen tre: ma te rials

que pu guin ser uti lit zats per més d’una

àrea en el cen tre da vant dels ex clu sius

d’una d’aquestes.

n El ma te rial ha de ser adient al mo ment

evo lu tiu de l’alumne/a: ha de sa tis fer les 

se ves ne ces si tats en tots els plans, de

tal ma ne ra que su po si una font de mo ti -

va ció cons tant per al dis cent.

n El ma te rial ha de res pec tar unes me su -

res de se gu re tat (He rra dor, 2001):

aques tes es tro ba ran re flec ti des, d’una

ban da, en l’accessibilitat al ma te rial

sen se pe rill de pro duir-li danys fí sics

(pes ex ces siu, cai res ta llants, etc.), de

ma ne ra que pu gui ma ni pu lar-lo sen se

risc de le sió. S’han de des car tar de l’e -

lecció els ma te rials que pu guin com por -

tar un risc per al nen/a, atès que el con -

trol de tota la clas se es fa di fí cil. D’altra

ban da, serà fo na men tal ana lit zar la

com po si ció i tex tu ra dels ma te rials, tot

evi tant qual se vol mena d’ele ment tòxic i 

se lec cio nant els més agra da bles per als

sen tits.

n El ma te rial ha de ser una font d’estímuls 

que doni su port a l’activitat del nen i la

po ten ciï, de tal ma ne ra que si gui

atraient, di ver tit i agra da ble per a ell i

que si gui una cons tant font de moti -

vació.

n El ma te rial ha de ser mul ti fun cio nal o

po li va lent, que pos si bi li ti el tre ball de

di fe rents con tin guts.

n El ma te rial ha de ser neu tre, és a dir,

que no afa vo rei xi ac ti tuds se xis tes ni

bel·li cis tes.

n El ma te rial no ha de ser ex ces si va ment

so fis ti cat, ja que això, en la ma jo ria dels 

ca sos, su po sa ria un cost econò mic su -

pe rior i no sem pre un ma jor nom bre de

pos si bi li tats edu ca ti ves.

n El ma te rial ha de ser de fàcil trans port i

mun tat ge. 

n El ma te rial ha d’afavorir l’ús co mu ni ta ri

(en el cas d’ús in di vi dual, caldrà que

n’hi hagi en nom bre su fi cient): és im -

por tant te nir en comp te que nor mal -

ment tre ba llem en grup i amb alum nes

amb di fe rents ca rac te rís ti ques.

n El ma te rial ha de ser ren di ble, és a dir

que l’ús i la du ra bi li tat hau ran d’anar

d’acord amb el preu.

n El ma te rial ha d’adaptar-se als ob jec -

tius, con tin guts i de ci sions me to dolò gi -

ques adop ta des per al de sen vo lu pa -

ment del pro cés d’ensenyament-apre -

nen tat ge.

Finalitats o objectius de l’ús 
de materials a les classes
d’educació física

La uti lit za ció de ma te rials adients i adap -

tats al pro cés d’ensenyament/apre nen tat -

ge re por tarà un se guit de be ne fi cis, en tre

els quals po dem des ta car els se güents:

1. Aug men ten la mo ti va ció cap a l’apre -

nentatge. La mo ti va ció és el fac tor més
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im por tant que in flueix en l’aprenentatge

dels/les alum nes. Un alum ne/a mo ti vat

aprendrà molt més ràpid, s’interessarà

més per la nos tra as sig na tu ra i tindrà una

con duc ta molt més po si ti va. El ma te rial

és un dels ele ments que més con tri bui ran

a mi llo rar la mo ti va ció de l’alumne (Gi mé -

nez i Sáenz-López, 1999). 

2. Te nen fun ció de su port, la qual cosa

aug men ta la ca pa ci tat de se gu re tat,

tran quil·li tat, és com un es cut i un su -

port emo cio nal per a l’aprenent. Aques ta 

con cep ció del ma te rial com a ajut  valuós 

en re la ció amb la de sin hi bi ció cor po ral

ha es tat ex pe ri men ta da i es tu dia da amb

molt de comp te per Bro zas (1995).

Aques ta fun ció que es tem ano me nant de 

su port abas ta en la seva teo ria una di -

men sió tri ple: equi li bra ció, dis trac ció i

pro vo ca ció.

Els ob jec tes equi li bren en la me su ra que

pro por cio nen al cos de l’alumne un su port 

on es cu dar-se, sota el qual de fen sar-se;

és una for ma de do nar con fian ça al cos,

que pot tro bar-se en un es pai des co ne gut.

A més a més, els ob jec tes, per la seva cor -

po ra li tat, te nen la ca pa ci tat de dis treu re (i 

con cen trar al ho ra so bre el ma teix ob jec te) 

aques ta dis trac ció o aten ció cap a l’ob -

jecte fa ci li ta la de sin hi bi ció, dis mi nueix la

ten sió o la ver gon ya que po gués pro vo car

fer un exer ci ci sen se ma te rial. 

La pro vo ca ció s’entén en la me su ra que

l’objecte ac tua com a pre text i jus ti fi ca ció

de l’acció i el mo vi ment.

3. Són una font d’informació, per tal com 

apor ten una im por tant quan ti tat de da des

per cep ti ves i simb òli ques. En pri mer lloc,

pro por cio nen in for ma ció so bre les se ves

pròpies pe cu lia ri tats tèxtils, for mals, so -

no res, de mo vi ment, etc. A més a més,

ens in for men so bre no sal tres ma tei xos a

tra vés de les sen sa cions pro duï des pel

con tac te amb el nos tre cos i per les reac -

cions que ens pro vo quen. Ultra això, al -

guns ob jec tes (pi lo tes, cor des, etc.) po den 

fa ci li tar-nos in for ma ció tem po ral i rít mi ca, 

gràcies als in ter vals de so o con tac te que

es pro duei xen quan es ma ni pu len. Tam bé

ens in for men so bre l’organització es pa cial 

de la si tua ció, aju dant-nos a orien tar-nos i 

a tre ba llar con cep tes bàsics d’orientació

(dins, fora, a dalt, a baix, etc.) (Bro zas,

1995).

Po ten cien i de sen vo lu pen com por ta -

ments so cio mo trius; el ma te rial fa que al -

gu nes ac ti vi tats ha gin de com par tir-se. P.

Stoc koe (1978) des criu els ob jec tes com

a mit jans de des co bri ment de l’altre. Es

po den dis tin gir dues ves sants pel que fa a

la con si de ra ció dels ob jec tes com a mitjà

d’acostament cor po ral pro gres siu: l’objec -

te in ter me dia ri (mit jan çant el qual en tro

en con tac te amb l’altre, per exem ple: mo -

vi ment d’estira i arron sa amb una cor da,

pas sar una pi lo ta pel cos d’un al tre com -

pany, etc.) i l’objecte in ter can via ble (com -

par tir el meu ob jec te per rea lit zar una ac -

ti vi tat co mu na, com per exem ple pas -

sar-nos la pi lo ta).

Aju den a de sen vo lu par la res pon sa bi li tat

mit jan çant el bon ús i la cura dels ma te -

rials.

Aju den o pro por cio nen la trans for ma ció

d’espais i del pro pi cos. La presè ncia d’un

ob jec te pot mo di fi car l’aspecte i les pos si -

bi li tats es pa cials (per exem ple: bancs

suecs que em de li mi tin zo nes de joc) ac -

tuant com a re ferè ncia. Però el ma te rial

tam bé pot ser uti lit zat per mo di fi car el

pro pi cos adre çant-se a can vis di men sio -

nals i fun cio nals -com per exem ple els que 

pro por cio nen les xan ques, in tro duir-se pa -

pers din tre de la ro ba- que aju den i in for -

men so bre no ves ca rac te rís ti ques del cos.

Anàlisi d’experiències
pràctiques basades en l’ús
de material en l’àrea
d’educació física
en primària

Que la uti lit za ció dels re cur sos ma te rials a 

les clas ses d’educació fí si ca pot arri bar a

me dia tit zar el ti pus d’aprenentatges que

rea lit za l’alumne/a és un fet com pro vat en

di ver sos tre balls rea lit zats per Blán dez

(1995 a, b, 1996, 1998, 2000). 

Per això, no ens ha d’estranyar que si guin

tan nom bro ses les pu bli ca cions en didàc -

tica de l’educació fí si ca que se cen tren en

l’ús dels re cur sos ma te rials pro pis de

l’àrea per a la con se cu ció de di ver sos ob -

jec tius i el tre ball de tots els con tin guts. 

Rea lit zant un re co rre gut per di ver ses pro -

pos tes de sen vo lu pa des en l’àmbit es co lar, 

de primà ria i se cund ària, des ta quem la

va rie tat de ma te rials ex plo rats i ad me sos

com a vàlids en la con se cu ció dels ob jec -

tius pro pis de l’àrea d’educació fí si ca.

Així, Mar tín (1985) i Bu ri dan (1992)

mos tren un se guit d’activitats rea lit za des

amb l’ús de pots de io gurt en ca mi na des a

afer mar la la te ra li tat, l’estructuració de

l’esquema cor po ral i es pa cio tem po ral, di -

vi di des en ac ti vi tats de llan çar, de des tre -

sa ma nual, de per cep ció de tra ject òries i

ve lo ci tats i d’imitació; Po vill (1985) que

se cen tra en l’ús de les pi ques com a ma -

te rial fa ci li ta dor del tre ball de qua tre con -

tin guts pro pis de l’àrea d’educació fí si -

ca: cur sa, salt, qua dripè dies i traccions-

 impulsos; la Re vis ta d’Educació Fí si ca

(1987) mos tra les pos si bi li tats edu ca ti ves 

de l’ús de sacs a tra vés d’ exer ci cis de ca -

mi nar, có rrer, salts, llan ça ments, ini cia ció 

a l’acrobàcia i jocs; Espe jo (1987) pro po -

sa el tre ball de di ver ses ha bi li tats bàsi -

ques de mar xa, cur sa, salts, qua dripè -

dies, rep ta cions, trans ports i arros se ga -

ments i la qua li tat fí si ca bàsi ca de la for -

ça, uti lit zant com a ma te rial de su port ca -

di res; Antón i Saiz (1987) sug ge rei xen al -

guns exem ples pràctics di ri gits al de sen -

vo lu pa ment d’habilitats es pe cí fi ques, exe -

cu ta des in di vi dual ment, o en equip a par -

tir de l’ús de ma te rial pro pi de l’alumne,

en aquest cas de bi ci cle tes; Can ta ve lla i

Bel tran (1990) pro po sen la uti lit za ció de

pa pers de dia ri com a re cur sos me to dolò -

gics per tre ba llar els di fe rents ob jec tius i

blocs de con tin gut de l’àrea d’Educació Fí -

si ca en l’etapa primà ria; Pa la cios i cols.

(1997) ana lit zen la fun ció de su port que

les llau nes te nen per al tre ball dels des -

pla ça ments, equi li bris, trans ports, llan ça -

ments i re cep cions, de sen vo lu pa ment de

con cep tes (lle tres i co lors) i cons truc -

cions; Bra vo (1999) pre sen ta els glo bus

com un ma te rial fàcil de con tro lar pels

nens/es, útil, ba rat i amb grans pos si bi li -

tats edu ca ti ves; Be ren gué (1999) de sen -

vo lu pa una pro pos ta de tre ball per a les

clas ses d’educació fí si ca amb l’ús de cor -

des; l’ús d’am po lles de plàstic és l’al -

ternativa que Gu tié rrez (2001) pre sen ta

per tre ba llar al guns dels te mes trans ver -

sals en l’àrea d’educació fí si ca. 

Altres pro pos tes més ge ne rals són les

 presentades per: Gi mé nez i Sáenz-López

(1999), els quals, de for ma genè ri ca, ana -

lit zen pos si bi li tats edu ca ti ves de di ver sos
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ma te rials re ci clats (am po lles de plàstic,

pe riò dics, pneumà tics, etc.), Jar di i Rius

(1994) i Ve láz quez (1996) pre sen ten lli -

bres d’exercicis ba sats en la uti lit za ció de

ma te rials al ter na tius, tot de ta llant els ob -

jec tius, edat a què van adre çats, du ra da,

etc. Lu que (1995 a, b, c, d; 1997 a, b)

mos tra di ver sos exer ci cis rea lit zats amb

ma te rials com ara pi lo tes, bancs suecs, pi -

ques, etc.
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Les activitats nàutiques
i les persones amb hipoacúsia.
Una ex pe rièn cia amb fo cus groups*

§ DA NIEL MAR TOS GAR CÍA
Lli cen ciat en Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i l’Esport

Resum

Les ac ti vi tats nàu ti ques re pre sen ten una 

ac ti vi tat més a plan te jar en el cu rrí cu -

lum d’Educació Fí si ca. Però si l’alumnat

al qual va di ri git te hi poa cú sia en dis -

tints graus, l’experiència es de vé cer ta -

ment sig ni fi ca ti va. Re sul ta, doncs, pri -

mor dial en ten dre i es bri nar les in ter pre -

ta cions i con clu sions que els par ti ci -

pants, tant els mo ni tors, com els pro fes -

sors/es acom pan yants i so bre tot els i les

alum nes que hi par ti ci pen, fan abans i

des prés d’aquesta ex pe rièn cia. Els pro -

ble mes que apa re guen hau ran de ser re -

sol tos pels ma tei xos par ti ci pants, per tal 

de fer d’aquestes ac ti vi tats una ex pe -

rièn cia ober ta a tot hom i fa ci li ta do ra de

la in te gra ció de per so nes amb hi poa cú -

sia en el món dels nor moients. Aquest és 

un dels ob jec tius que mo ti ven la investi -

gació.

A més a més, es dis sen ya l’estudi amb

un ins tru ment de re co lli da de da des, el

fo cus groups o en tre vis tes gru pals. Les

en tre vis tes en grup són molt uti lit za des

en in ves ti ga ció de màrque ting, però

tam bé po den ser em pra des, per què

no?, en edu ca ció. Si bé aques tes en tre -

vis tes fa ci li ten la con ver sa per tal de

crear un am bient de con fian ça i poca di -

rec ti vi tat, amb per so nes amb di fi cul tats 

d’audició i de par la, les co ses no se ran

tan sen zi lles. Ava luar, per tant, aques ta 

es tratè gia amb la po bla ció es men ta da,

és un al tre dels ob jec tius que es plan -

tegen.

Introducció

El propò sit d’aquest tre ball és do ble.

D’una ban da, do na da la no ve tat de la par -

ti ci pa ció d’alumnes amb hi poacúsia en

ac ti vi tats nàu ti ques, re sul ta in te res sant

in da gar en les in ter pre ta cions que en fa -

cen els i les par ti ci pants en l’experiència.

Tant els ma tei xos xi quets i xi que tes, com

els pro fes sors i pro fes so res que els acom -

pan ya ren en el viat ge, com els mo ni tors

de l’es cola de vela s’enfronten a una ac ti -

vi tat ori gi nal, si més no. D’altra ban da, es

trac ta d’avaluar la uti li tat de l’instrument

de re co lli da de da des es co llit, el fo cus

groups o en tre vis tes gru pals, so bre tot

quan s’aplica, com ja diem, a alum nes

amb di fi cul tats d’audició.

Des de prin ci pi del se gle XX la in ves ti ga ció

qua li ta ti va, amb in ten cio na li tat cien tí fi ca, 

està sent usa da per molts i mol tes in ves ti -

ga do res per por tar a ter me es tu dis de cai -

re va riat. Si bé, és des del camp de la so -

cio lo gia i l’antropologia des d’on es do na -

ren els pri mers pas sos, l’ús dels mèto des

qua li ta tius s’està ge ne ra lit zant. En aquest 

sen tit, la in ves ti ga ció qua li ta ti va es de vé

una eina de gran uti li tat quan es trac ta

d’aplegar les in ter pre ta cions sub jec ti ves

de les per so nes (Tay lor i Bog dan, 1986).

Però com a gran avan tat ge tro bem que les 

me to do lo gies qua li ta ti ves són va ria des i

per me ten una gran fle xi bi li tat d’aplicació.

Així, a l’observació par ti ci pant o les en tre -

vis tes in di vi duals po dem su mar-li les en -

tre vis tes gru pals, que pos si bi li ten re co llir

da des di rec ta ment del camp d’estudi i en
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Abstract

Nautical activities represent one more

activity to be introduced in the Physical

Education curriculum. But if the students

involved are hard of hearing at different

levels, certainly, the experience becomes

significant. It is absolutely necessary to

understand and ascertain the

interpretations and  conclusions that the

participants, as well as the monitors,

teachers and above all the students,

make before and after the experience. The 

problems that crop up have to be resolved 

by the participants themselves with the

object of making these activities an

experience open to everyone and ease the 

integration of people hard of hearing in

the world of there with normal hearing.

This is one of the aims that motivate the

research.  In addition the study has been

designed with an instrument to gather

facts from focus groups or group

interviews. Group interviews are very

normal in marketing research so why not

in education? that said, if interviews

facilitate conversation with the idea of

creating an atmosphere of trust and are

not so personal, with those suffering from 

hearing and speaking difficulties, things

are not so simple. To evaluate, therefore,

this strategy with said population, is

another of the aims put forward.

Key words

Nautical activities, Hearing difficulties,

“Focus Groups”

Acti vi tats Nàu ti ques, Hi poa cú sia, 
Fo cus Groups

n Pa ra ules cla u

* Fo cus Groups és la de no mi na ció amb què es co nei xen les en tre vis tes gru pals, és a dir, les tro ba des en què un en tre -

vis ta dor/a i di ver ses per so nes in te rac cio nen i on hom els re que reix in for ma ció..



si tua cions di fí cils, com ara par lar amb

per so nes amb hi poacúsia o dis po sar de

poc temps (Krue ger, 1988). En aquest

sen tit, no he tro bat cap re ferè ncia a l’ús de 

me to do lo gia qua li ta ti va per a l’estudi

d’infants sords i sor des i menys en ca ra, no 

cal dir-ho, amb en tre vis tes gru pals.

Metodologia

La idea d’aquest es tu di va sor gir des prés

que els i les alum nes de l’escola “San José 

(para ni ños sor dos)” de Valè ncia fo ren ac -

cep tats en la cam pan ya d’activitats nàu ti -

ques de la Con se lle ria d’Educació. Així,

du rant la pri ma ve ra del curs pas sat, tren -

ta alum nes de l’esmentat cen tre pas sa ren

cinc dies a una de les es co les de la mar

que hi ha a les nos tres te rres. A con ti nua -

ció ex pli ci ta rem els pas sos prin ci pals a

se guir en l’elaboració del tre ball, re qui sit

in dis pen sa ble per con tex tua lit zar l’estudi i 

per me tre’n la re pro duc ció o l’extrapolació

de con clu sions.

Ne go cia ció de l’accés

Aquest pri mer pas és el que per met a un

in ves ti ga dor/a ac ce dir al camp d’estudi i

dis po sar de les fa ci li tats adients per por tar 

a ter me la in ves ti ga ció. És fo na men tal,

doncs, ven dre el pro jec te com a dig ne i

amb va lor (Woods, 1998) i no sem blar

una ame na ça (Tay lor i Bog dan, 1986).

El pri mer a fer va ser sol·li ci tar per mís als

mo ni tors de l’escola de vela per de sen vo -

lu par un se guit d’entrevistes al vol tant de

l’experiència amb els sords i sor des.

D’aquesta ma ne ra, abans de co men çar

l’activitat es va de ma nar per mís als afec -

tats, tot dei xant clar que la par ti ci pa ció

era to tal ment vo lunt ària. La con di ció de

pro fes sor del cen tre de sords i sor des

de l’investigador va fa ci li tar con si de ra ble -

ment aques ta tas ca. El se gon pas, evi -

dent ment, va ser de ma nar la col·la bo ra ció 

dels pro fes sors/es que acom pan ya rien els

i les alum nes, així com d’aquestos úl tims.

Mos tra

Les per so nes en tre vis ta des, en el cas dels

mo ni tors i dels i les pro fes so res ha es tat

clar: tots i to tes els que hi ha via. Als pri -

mers se’ls va con vi dar a par ti ci par a tots

ells, en ca ra que sols qua tre de sis hi par ti -

ci pa ren. A l’hora de bus car in for mants has 

de te nir en comp te que la per so na se lec -

cio na da tin ga al gu na cosa sig ni fi ca ti va a

dir i que siga un bon in for mant. A les en -

tre vis tes gru pals, tens l’avantatge de

comp tar amb di ver sos in for mants que es

com ple men ten. En el cas dels pro fes sors,

d’altra ban da, van par ti ci par tots els que

van as sis tir a l’activitat.

La se lec ció dels i les alum nes a en tre vis tar 

va ser més acu ra da. Es re que rien alum nes 

amb un grau d’audició mí nim i que, so bre -

tot, s’expressaren ver bal ment amb cer ta

co rrec ció i in tel·li gi bi li tat.

Instru ments

de re co lli da de da des

L’observació

En aquest tre ball, l’instrument fo na men tal 

per a re co llir da des han es tat les en tre vis -

tes gru pals. Mal grat això, l’observació ha

si gut útil i ine vi ta ble al ho ra. Ha aju dat

apor tant da des per orien tar les pre gun tes

a fer i ha es tat, igual ment, útil per con fir -

mar les in ter pre ta cions que els i les par ti -

ci pants han fet du rant les en tre vis tes. So -

vint tro bem di ferè ncies en tre la in for ma ció 

sub mi nis tra da i els com por ta ments ob ser -

vats (Goetz i Le Comp te, 1988) i això es

trac ta va d’identificar. La ine vi ta bi li tat es

de ri va del fet que l’autor de les en tre vis tes

acom pan ya va el grup com a pro fes sor del

cen tre. Això ha permès, a més a més, una

in te gra ció nor mal a les ac ti vi tats, sen se

ad qui rir un rol de dis fres sa (Mayntz et al.,

1985). Hem d’afegir igual ment que,

d’acord amb De vís (1995), la nos tra ob -

ser va ció ha fluc tuat en tre una ob ser va ció

par ti ci pant i una par ti ci pa ció ob ser vant.

Si bé vaig in ter ve nir a les ac ti vi tats plan te -

ja des, era ine vi ta ble un cert dis tan cia -

ment, bé per ha ver d’esperar el torn, bé

per ne ces si tats de la si tua ció.

Fo cus groups

Fo cus groups és el nom amb què es co -

nei xen les en tre vis tes en les quals un en -

tre vis ta dor/a in te rac cio na amb di ver ses

per so nes a la ve ga da. Per aquest mo tiu,

de ri vat del nom bre de per so nes, no ne -

cess ària ment es pro dueix una al ter nan ça

en tre les pre gun tes de l’investigador i les

res pos tes dels i les in for mants (Mor gan,

1988). De la ma tei xa ma ne ra que a les

en tre vis tes in di vi duals, es trac ta de dis -

sen yar una con ver sa que pro por cio ne les

per cep cions de les per so nes en tre vis ta -

des, així com les seues ac ti tuds i pen sa -

ments. Mor gan (1988) ar gu men ta que

els fo cus groups són ideals per es bri nar

els pen sa ments ini cials de per so nes que

se ran ob ser va des im me dia ta ment. En el

ma teix sen tit s’expressa Krue ger (1988)

quan diu que po dem uti lit zar aques tes

en tre vis tes abans d’una ex pe rièn cia con -

cre ta.

Actual ment la tècni ca d’entrevistes gru -

pals és ma jo rità ria ment usa da per les em -

pre ses de màrque ting quan in ves ti guen

les con di cions del mer cat a l’hora de llan -

çar un pro duc te. Evi dent ment, te níem al -

tres pre ten sions.

D’entre les uti li tats que se li su po sen als

fo cus groups tro bem:

n Orien tar-se a un nou camp

n Ge ne rar hipò te sis

n Obtin dre la in ter pre ta ció de re sul tats

Enca ra que se li pot ex trau re més ren di -

ment, està clar que hem plan te jat aquest

es tu di amb les in ten cions d’avaluar i es -

bri nar unes in ter pre ta cions abans i des -

prés d’una ex pe rièn cia com les ac ti vi tats

nàu ti ques.

Abans de con ti nuar, re flec tir que sem pre

que es puga cal fer les en tre vis tes amb

una gra va do ra ja que re gis tren me ti cu lo -

sa ment la con ver sa man te sa. És, en

aquest es tu di, l’únic ma te rial usat.

So bre les en tre vis tes gru pals a mo ni tors i

a pro fes sors/es del cen tre, jo he de sen vo -

lu pat, se gons la teo ria, el que s’anomenen 

mi ni-groups ja que no ex ce dei xen de les

cinc per so nes en tre vis ta des (Green baum,

1998). El lloc de rea lit za ció de les en tre -

vis tes va ser el con si de rat ideal en el mo -

ment, man te nint un equi li bri en tre les ne -

ces si tats dels i les en tre vis ta des i les de

l’investigador (Mor gan, 1988). D’aquesta

ma ne ra es va ren bus car em pla ça ments

tran quils però que no pro vo ca ren mas sa

pèrdua de temps. So bre el temps de du ra -

da hem de dir que les qua tre en tre vis tes

de sen vo lu pa des os cil·la ren en tre la mit ja
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hora i els tres quarts. El pa per de l’inves -

tigador va ser, tal i com ex pres sa Green -

baum (1998), el de par lar el menys pos si -

ble dei xant fluir els co men ta ris dels i les

en tre vis ta des.

En re la ció a les en tre vis tes gru pals fe tes

als i les alum nes sords i sor des, hi ha més

co men ta ris a fer. Va ren ser qua tre els par -

ti ci pants (mi ni-groups), de par ti ci pa ció

vo lunt ària i es co llits amb els cri te ris que

re fle xe a con ti nua ció:

n Mí nim grau d’audició, o bona lec tu ra la -

bial, que ga ran ti ra man te nir un ni vell de 

con ver sa fluid, i

n Grau d’intel·li gi bi li tat en la par la que

per me te ra en re gis trar en la gra va do ra

co men ta ris re pro duï bles des prés per

l’entrevistador.

Les en tre vis tes es van de sen vo lu par a una

aula del cen tre bui da i aï lla da de la res ta.

Els es co llits es mos tra ven exul tants, com

si el fet d’estar allí re pre sen ta ra un pri vi le -

gi dig ne úni ca ment d’ells. Una ve ga da ex -

pli cat l’objectiu de l’entrevista co men ça -

ren les di fi cul tats. A ban da que no dei xa -

ven de mi rar la gra va do ra, un d’ells es

mos tra va cer ta ment cohi bit. Mor gan

(1988) ar gu men ta que les en tre vis tes

gru pals no són apro pia des per es bri nar

as pec tes ín tims de la per so na. Pot ser

aques ta per so na se sen tia aver gon yi da

per la si tua ció crea da: di fe rents per so nes

par lant de ma ne ra for mal i da vant una

gra va do ra. Així ho va ma ni fes tar:

Pero vo so tros aho ra, si os de ja ran un bar co

po dríais lle var lo, vo so tros aho ra po dríais

con du cir un bar co?

–Sí.

Y tu, Paco?

–No. Me da ver güen za.

¿Por qué, por esto (la gra va do ra) Assen teix.

A més a més, se su po sa que a una en tre -

vis ta gru pal es fan en tre cinc i deu pre gun -

tes (Krue ger, 1988) i vam ha ver de fer-ne

mol tes més. El pro ble ma re si deix en les

per so nes en tre vis ta des, per què els sords i

sor des no man te nen con ver ses tan flui des

com hau rien es tat de sit ja des. Per tant,

s’havien de fer mul ti tud de pre gun tes per

ex trau re’ls la in for ma ció. Així, si en teo ria

una en tre vis ta gru pal és menys di rec ti va

que una d’individual (Tay lor i Bog dan,

1986), vam ha ver de re plan te jar l’estra -

tègia i re que rir més di rec ti va ment les res -

pos tes.

Però la prin ci pal di fi cul tat va apar èi xer

quan, con cre ta ment, dues per so nes de les

en tre vis ta des feien co men ta ris inin tel·li gi -

bles. L’estratègia adop ta da passà per re pe -

tir jo els seus co men ta ris, per què que da ren 

en re gis trats i po der acla rir-nos des prés a

l’hora de la trans crip ció. A més, els pre -

gunt àvem, per ob tin dre con fir ma cions,

qui na cosa ha vien vol gut ex pres sar i, en

cas úl tim, ens ajudà vem d’un dels al tres

alum nes. D’aquesta ma ne ra vam po der in -

ter pre tar molts dels seus co men ta ris, en ca -

ra que molts al tres que da ren inu ti lit zats

per ser im pos si ble la seua com pren sió.

En con clu sió, dir que l’ús dels fo cus

groups amb per so nes amb hi poa cúsi a re -

que rei xen de cer tes adap ta cions per fer

bona aques ta es tratè gia de re co lli da de

da des. Si pre te nem en re gis trar-ho amb

una gra va do ra s’hauran d’invitar per so nes 

que vo ca lit zen mí ni ma ment per per me tre

una gra va ció de qua li tat. A més, no ens

po drem con for mar plan te jant qües tions

ober tes i es pont ànies (Del Rin cón, 1997)

sinó que de pe nent dels ob jec tius de la in -

ves ti ga ció, de pe nent d’allò que ens hem

plan te jat ex trau re dels i les in for mants,

hau rem de pren dre po si cions més o

menys in vo lu cra des (Mor gan, 1988). En

aquest cas, la in vo lu cra ció de l’investi -

gador/a ha de ser màxi ma, di rec ti va, per

tal d’aconseguir in for ma ció mí ni ma ment

vàli da.

Anàlisi de dades

L’anàlisi de da des està nor mal ment re la -

cio na da amb la tas ca que es fa im me dia -

ta ment des prés de la re co lli da d’aquelles.

Ana lit zar, però, és un pro cés pa ral·lel al

dis seny ma teix de la in ves ti ga ció (Ham -

mers ley i Atkin son, 1994); ana lit zar im -

pli ca igual ment es co llir qui nes pre gun tes

es fan a les en tre vis tes, tot do nant una

orien ta ció o una al tra a la in ves ti ga ció

(Woods, 1998). En aquest cas, es trac ta -

va de com pa rar els tres grups im pli cats

per veu re les sem blan ces i di ferè ncies en

les in ter pre ta cions que feien abans i des -

prés del se mi na ri de vela. Per tant, les

pre gun tes ha vien de ser si mi lars, amb la

ma tei xa orien ta ció. El plan te ja ment,

doncs, va ser es bri nar les ex pec ta ti ves

dels tres grups abans d’ocórrer l’ex -

periència, en el sen tit d’explorar el seu

pen sa ment so bre el que ana va a suc ceir i,

una ve ga da trans co rre gut, con fir mar

aque lles ex pec ta ti ves i es bri nar els pro ble -

mes i les sa tis fac cions sen ti des, les in ter -

pre ta cions fe tes i, és clar, les pos si bles so -

lu cions que ca das cú apor ta ra.

És per això que em vam avan çar al que,

tra di cio nal ment, és l’anàlisi de da des i ja

les ma tei xes pre gun tes ana ven en ca mi na -

des a fer que les res pos tes s’agruparen en

ca te go ries prees ta bler tes. Vull dir que la

ca te go rit za ció, en aquest cas, es ta va pre -

vis ta abans de fer les en tre vis tes.

L’objectiu de tota anà li si és acon se guir

una ma jor com pren sió i po der ela bo rar un

mo del ex pli ca tiu (Gil Flo res, 1994), sen -

zill i in tel·li gi ble. Con cre ta ment, les ca te -

go ries, on s’agrupaven les pre gun tes,

eren:

Abans del se mi na ri:

n Expec ta ti ves ge ne rals.

n Expe rièn cia en ac ti vi tats sem blants.

n Pro ble mes de pre vi si ble apa ri ció.

Des prés del se mi na ri:

n Re sul tat del viat ge (en el sen tit de con -

fir mar o ne gar les ex pec ta ti ves plante -

jades).

n Pro ble mes (que real ment van sor gir) i

so lu cions apor ta des.

Una ve ga da les da des es ta ven se pa ra -

des en uni tats, clas si fi ca des i agru pa des 

en ca te go ries sols res ta va es ta blir lli -

gams en tre les da des agru pa des per do -

nar-li un sen tit al re lat. L’escriptura de

l’informe no és més que la pre sen ta ció

d’unes con clu sions en re la ció als co nei -

xe ments ad qui rits per l’investigador/a

(Gil Flo res, 1994).

Cri te ris de cre di bi li tat

La in ves ti ga ció qua li ta ti va ha ge ne rat

els seus pro pis cri te ris de cre di bi li tat i no 

ha de ser jut ja da amb els pro vi nents de

la in ves ti ga ció quan ti ta ti va. Bàsi ca -
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ment, la cre di bi li tat d’un es tu di qua li ta -

tiu de ri va de:

n Va li de sa: està re la cio nat amb la in ten -

ció que tin ga l’investigador/a.

n Ri go ro si tat: una in ves ti ga ció qua li ta ti va 

ex trau les da des di rec ta ment del camp

que es tu dia la qual cosa li ator ga una

cla ra ri go ro si tat. A més a més, se gons

Gil Flo res (1994) les da des ob te ses a

un fo cus groups so len ser sin ce res, per

la con fian ça que dona tro bar-se din tre

un grup d’iguals.

n Trans fe ri bi li tat: depèn de l’habilitat del

lec tor/a i de les ex pli ci ta cions que

l’autor faça de les con di cions de l’estudi 

(Pu ja das, 1992).

Així i tot, si hi ha un fac tor de ter mi nant

per acon se guir de sen vo lu par un es tu di

creï ble, eixa és la trian gu la ció. Es trac ta

de con fir mar les in ter pre ta cions ob te ses

per dis tints ca mins. Woods (1998) re co -

ma na la com bi na ció Entre vis ta-Obser va -

ció (el que s’obté a una en tre vis ta es pot

con fir mar des prés a l’obser vació).

Resultats

Expe rièn cia

El pri mer que m’interessava sa ber, en part 

per en fo car la in ves ti ga ció d’una ma ne ra o 

una al tra, era si algú te nia al gu na ex pe -

rièn cia prèvia: si els pro fes sors/es de

l’escola i els i les alum nes ha vien na ve gat

al gu na ve ga da i, per la seua ban da, si els

mo ni tors de l’escola de vela ha vien tin gut

com alum nat al gun grup de xi quets i xi -

que tes amb hi poa cú si a. Les de cla ra cions

van ser ro tun des: cap dels pro fes sors que

acom pan ya rien els i les alum nes, ni cap

d’aquests úl tims ha vien na ve gat mai (al -

menys de la for ma que es pe ra ven fer-ho).

Res pec te als mo ni tors de vela, mai no ha -

vien tre ba llat amb alum nat sord, en ca ra

que dos d’ells ma ni fes ta ren ha ver tin gut

una ex pe rièn cia amb per so nes dis mi nuï -

des fí si ca ment i psí qui ca ment:

“L’experiència va ser bas tant po si ti va, va

ser di fí cil el tre ball, però l’experiència nos -

tra i, so bre tot, de cara a les sa tis fac cions

que va ren tin dre ells tam bé va ser bas tant

po si ti va.”

Expec ta ti ves

En aquest apar tat em re fe resc a les ex pec -

ta ti ves que els tres grups te nien di po si ta -

des en l’experiència del se mi na ri de vela.

Evi dent ment, eren ex pec ta ti ves prèvies,

per això són ex pec ta ti ves, per què es re -

que ria el que pen sa ven que hi ana ven a

tro bar, allà. Ja hem vist que cap dels tres

grups te nia mas sa ex pe rièn cia re la cio na -

da amb el ti pus de se mi na ri pro po sat: ac -

ti vi tats nàu ti ques amb xi quets amb

hipoacúsia.

Els que més di fi cul tats ma ni fes ta ren a

l’hora de con cre tar què es pe ra ven del se -

mi na ri fo ren els i les alum nes. Par la ren,

més que res, del que a ells i elles els agra -

da ria, com ara anar en vai xells xi co tets, el

fet de no vo ler es criu re, etc. Des ta ca una

apor ta ció més en cer ta da amb el que des -

prés se ria el se mi na ri.

“Yo creo para apren der vela, para fu tu ro,

de de por te de vela.

...allí prac ti ca vela y apren de teo ría.”

Pot ser per als i les alum nes el viat ge a

l’escola del mar re pre sen ta va una ve ri ta -

ble des co ne gu da ex pe rièn cia. Inter pre te

que són per so nes poc acos tu ma des a

aques tes ac ti vi tats. Per la seua ban da, el

pro fes so rat que trac ta amb ells a dia ri ma -

ni festà que es pe ra va apre nen tat ges de

carà cter molt bàsic. Per a ells, co nei xe -

dors d’estos alum nes, el més ele men tal

era con èi xer els vai xells i prac ti car un poc

amb ells. Des ta ca l’afirmació d’un d’ells

so bre el pa per a ju gar pels es men tats pro -

fes sors: “nos to ca rá tra ba jar mu cho.”

Aques ta as se ve ra ció està re la cio na da

amb la creen ça ex pres sa da que el prin ci -

pal pa per a ju gar per ells se ria l’as -

sessorament als mo ni tors per tal de ga -

ran tir una co mu ni ca ció mí ni ma amb els i

les sor des.

Els mo ni tors de l’escola són els que par len 

amb més des co nei xen ça ja que, fins i tot

co ne guent el món de la vela, no sa ben

com pot de sen vo lu par-se un sord/a en el

món aquà tic. Per aquest mo tiu, un poc

con fu sa ment, uns ex pres sen que per a ells 

el prin ci pal és que els alum nes s’ho pas -

sen bé i re bai xen les pre ten sions edu ca ti -

ves re duint el con tin gut dels tec ni cis mes i

ex pli ca cions per aug men tar el tre ball

pràctic a les em bar ca cions, men tre que

d’altres par len del fet que el pri mer és en -

sen yar i des prés fer-ho de for ma di ver ti da. 

En aquest sen tit, ma ni fes ten la vo lun tat

de fer gau dir els i les alum nes per a

crear-los el gust per la vela.

“Què s’ho pas sen bé, que per a no sal tres

com a ex pe rièn cia siga po si ti va i que, per

su post, no se pare ací, que si hi ha gent i

grups com el vos tre que vin guen ací.”

Pro ble mes

Re la cio nat amb les ex pec ta ti ves, tro bem 

els pro ble mes que els dis tints grups pen -

sen que tro ba ran a la mar. El més sig ni fi -

ca tiu és la con fian ça ma ni fes ta da pels i

les pro fes so res res pec te a la qua si to tal

absència de pro ble mes. Per ells, la co -

mu ni ca ció en tre els sords/es i els mo ni -

tors de vela tan sols pro duirà pro ble mes

pun tuals. És, com ja dic, sig ni fi ca tiu

per què són ells i elles els que més co nei -

xen les per so nes amb hi poa cú sia. De

fet, ma ni fes ta ren més preo cu pa ció pel

pos si ble mal com por ta ment dels alum -

nes du rant el seu temps lliu re o a la nit

que men tre na ve ga ren. So bre els pro ble -

mes de co mu ni ca ció es ma ni fes ta ren en

aquests ter mes:

“Igual en al gu na cosa pun tual que no com -

pren dan algo a al gún mo ni tor y que re quie -

ra nues tra ayu da, a lo me jor sí, pero algo

muy es pe cí fi co.”

Pel grup de mo ni tors l’únic que se’ls ocor -

re ar gu men tar, a cau sa, su po se, que des -

co nei xen el món del sord/a, són els pos si -

bles pro ble mes de co mu ni ca ció. De tota

ma ne ra, ma ni fes ten no sen tir-se preo cu -

pats pels pos si bles pe rills que això com -

por te. Par len de di fi cul tats en ma nio brar,

en fer al gún co men ta ri o per en sen yar ter -

mes tècnics. Però sem blen prou con fiats

en les seues ca pa ci tats i en l’èxit de

l’experiència. Dis sor ta da ment, si per a

ells hi ha un greu pro ble ma, aquest no és

es pe cí fic dels alum nes sords/es:

“Una de les co ses que ens sap greu, és que

es fan aques tes ex pe rièn cies, ve al gun

grup, però es pa ra lit za tot, no tor nen un al -

tre cop, o no vé nen in clús en l’època nor -

mal, no, a l’estiu in di vi dual ment.”
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Quant als i les alum nes, ja dic que pos si ble -

ment ells i elles par len des d’una des co nei -

xen ça ma jor, cosa que els pot ha ver creat

una preo cu pa ció més gran i jus ti fi ca da.

Expres sen sen tir-se preo cu pats per pos si -

bles ac ci dents com cau re a l’aigua, en ca ra

que no per di fi cul tats en la co mu ni ca ció. Se

sen ten se gurs d’entendre les co ses i de fi -

xar-se molt en ca ra que per als ca sos im pos -

si bles ma ni fes ten que de ma nen aju da.

Re sul tats del viat ge

La ro tun di tat de les opi nions ves sa des fa

pen sar que l’experiència ha si gut po si ti -

va. Per part dels i les pro fes so res, en lí -

nies ge ne rals, el viat ge ha es tat sa tis fac -

to ri. Els mo ni tors de l’escola de vela, per

la seua ban da, ex pres sen que con si de ren

po si ti va la set ma na i que, lle vat d’alguns

de talls, els i les alum nes han après (fins i

tot els noms tècnics de la vela) i s’han di -

ver tit.

“Pues yo creo que ha es ta do muy bien la

cam pa ña, que se ha he cho bas tan te lo que

se pre ten día.”

“Yo creo que, sal vo pe que ñas co sas, se ha

de sa rro lla do la ac ti vi dad casi casi con nor -

ma li dad.”

Els i les alum nes en tre vis tats, però, fan

més ma ti sa cions al res pec te. Si bé, en ge -

ne ral, s’ho han pas sat bé (cosa que es

con fir ma amb les ob ser va cions) i creuen

que han après, fins i tot a dur el vai xell, al -

guns des ta quen que els ha gue ra agra dat

fer més pi ra gua o que con ti nuen te nint-li

por a l’aigua.

“A mí me da mie do igual.”

De tota ma ne ra, sem bla ser que aques ta

por ja era prèvia, però no va im pe dir que

l’alumne en qües tió par ti ci pa ra ac ti va -

ment.

Pro ble mes sor gits

i so lu cions pro po sa des

Sorprèn que per part dels i les alum nes no

es faça re ferè ncia a cap pro ble ma i que

ma ni fes ten, cla ra ment, que l’experiència

ha es tat tan sa tis fact òria que fins i tot algú

diu: Nin gún pro ble ma o Per fec to. Pen sem

que el fet que els des ti na ta ris de l’activitat

tin guen una va lo ra ció tan alta del re sul tat

del se mi na ri és su fi cient per es tar con tents

amb la tas ca de sen vo lu pa da.

Els pro fes sors/es, en can vi, des ta quen que

la gran quan ti tat de noms tècnics de la vela

va pro vo car cert re tard. Els i les alum nes

sords te nen un vo ca bu la ri més li mi tat que el 

nos tre, per això tan tes i tan tes pa rau les no -

ves no fe ren sinó con fon dre’ls. Apun ten que

els mo ni tors deu rien ha ver re duït els tec ni -

cis mes o em prar més temps al prin ci pi per

en sen yar-los. Diuen que es va no tar una mi -

llo ra cap els úl tims dies pro vo ca da per

l’adaptació dels mo ni tors a aques ta nova

for ma de co mu ni car-se i pel fet que els i les

alum nes ja co nei xien mi llor els pro ce di -

ments a usar dalt l’embarcació. Com a so lu -

ció apor ten l’ús de pis sa rres (cap al se gon

dia es va re có rrer a l’ús de pis sa rres por -

tàtils) o fulls per re for çar el ca nal vi sual.

Coin ci dint amb els pro fes sors/es, els mo -

ni tors acu sen els pro ble mes de co mu ni ca -

ció com la raó que no s’hagueren acom plit 

els ob jec tius o que s’hagueren orien tat

més cap al carà cter lú dic de l’activitat.

“No se han cum pli do los ob je ti vos al 100%

de los que son para un gru po nor mal.”

Re co nei xen que al no es tar acos tu mats a

aquest ti pus de po bla cions els ha cos tat

un poc en gan xar-se. Diuen que el prin ci -

pal pro ble ma era que ha vien de di ri gir-se

als i les alum nes un per un i no per grups

com ac tuen nor mal ment.

“Por que no es ta mos acos tum bra dos a la di -

ná mi ca de dar cla ses a gen te que tie ne

pro ble mas de au di ción y que tie nes que ir

uno a uno.”

Re co rrent, com abans, a la fal ta de més

dies, de con ti nuï tat, i afe gint que els grups 

eren mas sa nom bro sos, ex pli quen que els

ob jec tius no s’han acom plert com ple ta -

ment i que re bai xa ren les pre ten sions edu -

ca ti ves a can vi de pro por cio nar-los una

bona ex pe rièn cia que ga ran ti ra fo men tar

l’afecció per la vela.

“Aquí ha sido al re vés, va mos a di ver tir nos,

una vez nos ha ya mos di ver ti do va mos a tra -

tar de ha cer unas vi ra das o a apren der cua -

tro nom bres del bar co.”

A més a més, ex pli quen que no han re but

in for ma ció de com trac tar amb aquests

alum nes, que no han tin gut temps i que

l’escola no comp ta amb su fi cients mit jans 

per fer front ni a aques ta ni a mol tes al tres

si tua cions.

“Yo creo que la es cue la no cuen ta con me -

dios téc ni cos para casi nada, es ta mos muy

li mi ta dos.”

Com a pos si bles so lu cions, les ha bi tuals:

més in ver sió, més temps per pre pa rar-se i 

con ti nuï tat en les ac ti vi tats de vela. Hi ha, 

fins i tot, una crí ti ca en for ma de pe ti ció

als pro fes sors/es per tal de de ma nar-los

col·la bo ra ció. En este sen tit, con clouen:

“O sea, la se gun da vez ya nos po de mos

plan tear una es tra te gia, la pri me ra es de

des co no ci mien to to tal, de no sa ber las cir -

cuns tan cias con las que nos va mos a en -

con trar.”

Discussió
La sor de sa, o hi poa cú sia, re pre sen ta una

de les dis ca pa ci tats sen so rials per ex -

cel·lència. Tra di cio nal ment han vis cut aï -

llats a un món de sords, a un món si len -

ciós, in ca pa ços d’integrar-se en un món de 

nor moients. Enca ra que el pro grés tècnic,

en for ma d’audiòfons, ha pro pi ciat un

avanç con si de ra ble en la in te gra ció, la si -

tua ció ac tual no se ria pos si ble sen se un es -

forç pe dagò gic (Bo rel-Maisonny, 1989).

Es trac ta, doncs, d’integrar to tal ment la

po bla ció amb di fi cul tats au di ti ves en el

nos tre món d’oients.

Una pro va que les co ses van can viant, o

han de can viar, és el fet que un grup

d’alumnes amb di fi cul tats au di ti ves par ti -

ci pe amb cer ta nor ma li tat a un se mi na ri

de vela. És l’evolució apun ta da en els ser -

veis que se li ofe rei xen (Schi lling, 1997).

La per so na sor da ha de ser es co la rit za da

amb nor ma li tat (Pe re lló, 1992) i par ti ci -

par en ac ti vi tats “nor mals” del món oient.

De Pauw (2000: 360) opo sa a un an qui -

lo sat mo del mèdic que trac ta va els i les

dis ca pa ci ta des com a de fec tuo sos inú tils,

una nova tendència de “mi no ria so cial”,

on es re co nei xen les di ferè ncies, però no

l’inferioritat. El que aï lla un sord del nos tre 

món oient no és la dis ca pa ci tat au di ti va
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sinó la ba rre ra so cial. “La sor de sa psí qui -

ca, més greu en ca ra que la sor de sa fi siolò -

gi ca, va aug men tant i am pliant-se” (Pe re -

lló, 1992: 161).

La fon (1992) re la cio na el re tard que puga 

ha ver en una per so na sor da amb l’am -

bient i les in fluèn cies pe dagò gi ques. Per

tant, es trac ta d’integrar aquests alum nes

en ac ti vi tats com les nàu ti ques. En aquest 

ti pus d’activitats els i les alum nes ma ni -

fes ten sen tir-se nor mals (Blin de, 1998).

En con cret, l’experiència de la vela ha

sug ge rit ma ni fes ta cions per part dels pro -

fes sors i dels mo ni tors en aquest sen tit.

–...tie nen que adap tar se al mun do en el

que tie nen que vi vir ellos. Si no les cues ta

se van a acos tum brar a que se lo den todo

he cho, tie nen que es for zar se como lo ha -

ce mos los de más.

–Hay co sas que ellos ja más van a po der ha -

cer, una per so na sor da no va a po der tra ba -

jar de te le fo nis ta y eso ellos tie nen que sa -

ber lo, pero lo que sí que pue den ha cer, que 

lo ha gan.

–Es que ellos tie nen que sa ber sus li mi ta -

cio nes, pero lo de más lo pue den ha cer per -

fec ta men te.

Des ta ca, per exem ple, l’afirmació d’un

dels mo ni tors des prés del se mi na ri:

–No por el he cho de que fue ran sor dos iba

a im pe dir rea li zar nor mal la ac ti vi dad.

Els sords i les sor des po den i deuen par ti -

ci par del món oient en què viuen. La seua

ca pa ci tat per a de sen vo lu par-se s’haurà

d’avaluar en si tua cions reals (Block,

1998) i no crear es tig mes so cials. Com

s’ha vist en aques ta ex pe rièn cia a la mar,

una per so na sor da està to tal ment ca pa ci -

ta da per a de sen vo lu par-se en aques tos

con tex tes. S’haurà, doncs, d’estendre una 

vo lun tat d’experimentació i de mos trar que 

una in te gra ció, sen se lla cu nes, és pos -

sible.
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Variables d’interès en l’estudi
dels efectes de l’exercici excèntric
sobre el rendiment esportiu.
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Doc to rs en Edu ca ció Fí si ca.
De par ta men t d’Edu ca ció Fí si ca. 
Uni ver si tat de Las Pal mas de Gran Ca nària

Resum
L’exercici excèntric, es pe cial ment si im -

pli ca un im por tant grau d’estirament del

mús cul con tret, s’associa a do lor mus -

cu lar tardà o “crui xi ment” que apa reix a

re gions mus cu lars sot me ses a es forç,

ho res des prés de la fi de l’exercici, i que

as so lei xen una in ten si tat màxi ma, en ge -

ne ral, en tre les 24 i les 72 ho res. Nor -

mal ment s’acompanya d’una lleu ge ra

tu me fac ció, dis mi nu ció del rang de mo -

vi ment ar ti cu lar, ri gi de sa i pèrdua de

for ça. Una de les ca rac te rís ti ques prin ci -

pals del “crui xi ment” és la hi per sen si bi -

li tat, la qual es ma ni fes ta a cau sa d’una

re duc ció del llin dar de do lor en l’es -

timulació mecà ni ca, de tal ma ne ra que

es tí muls nor mal ment in no cus (com ara

una lleu ge ra pres sió en la zona afec ta da) 

de sen ca de nen sen sa ció do lo ro sa. Aquest

fe no men s’anomena alo dí nia mecà ni ca. 

Du rant els úl tims temps, ha es tat con si -

de ra ble l’interès sus ci tat en la co mu ni tat 

cien tí fi ca per les le sions que es pro duei -

xen en els mús culs com a con se qüèn cia

de les con trac cions mus cu lars excèntri -

ques. Aquest in terès és de gut, par cial -

ment, als efec tes ne ga tius que pot te nir

el dany mus cu lar cau sat per les con trac -

cions mus cu lars excèntri ques so bre el

ren di ment es por tiu.

Introducció

Les con trac cions mus cu lars excèntri -

ques són aque lles en què es pro dueix un

allar ga ment de la mus cu la tu ra im pli ca -

da, com a con se qüèn cia, du rant la con -

trac ció mus cu lar la distància en tre els

dis cos Z aug men ta (Ló pez Cal bet,

1998). Enca ra que al guns au tors, es pe -

cial ment de l’àmbit de la bio mecà ni ca

(molt menys de l’àmbit de la Fi sio lo gia)

ad vo quen per la uti lit za ció del ter me

“ac ció mus cu lar excèntri ca” per re fe -

rir-se a la “con trac ció mus cu lar excèntri -

ca”, en aques ta re vi sió s’utilitzarà el ter -

me “con trac ció mus cu lar excèntri ca”,

per què de mo ment creiem que és el més

ade quat, atès que l’empren la ma jo ria

dels cien tí fics, es pe cial ment dels cien tí -

fics que pu bli quen en re vis tes d’alt im -

pac te (Asp i Rich ter, 1996; Eno ka,

1996; Pros ke i Mor gan 2001).

Les con trac cions mus cu lars excèntri ques 

ser vei xen per fre nar mo vi ments, i això

im pli ca que aques ta mena de con trac -

cions tin guin es pe cial im portància en el

de sen vo lu pa ment de di fe rents ac cions

es por ti ves. En nom bro ses oca sions, les

ac cions es por ti ves im pli quen una com bi -

na ció de con trac cions concèntri ques i

excèntri ques que són co ne gu des com a

ci cles d’estirament-escurçament (CEA)

(Asmus sen i Bon de-Petersen, 1974,

Komi i Bos co, 1978; Van Ingen Sche nau

i d’altres 1997; Ló pez Cal bet i d’altres,

1995a, 1995b, 1998; Komi 2000), im -

pli cats en ac cions de salt, cur sa, llan ça -

ments. A con ti nua ció exa mi na rem les di -

fe rents va ria bles que han es tat ana lit za -

des per trac tar de de ter mi nar la re per cus -
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Exer ci ci excèntric, Dany mus cu lar,
Elec tro mio gra fia, For ça mus cu lar

n Pa raules cla u

Abstract

Eccen tric exer ci se, es pe cially when it

cau ses a mar ked de gree of stret ching, is 

as so cia ted with de la yed on set mus cle

so re ness (DOMS). Pain ap pear on the

areas sub mit ted to exer ci se some hours

af ter the end of exer ci se, pea king, in

ge ne ral, bet ween 24 and 72 hours lat ter. 

Usually, pain is ac com pa nied by a small

swe lling, lo wer ran ged of ar ti cu lar

dis pla ce ment, stiff ness and loss of

strength. One of the most pro mi nent

cha rac te ris tics of DOMS is

hyper sen si ti vity, which is ma ni fes ted by

a re duc tion in pain thres hold to

me cha ni cal sti mu la tion, such that

sti mu li usually in no cuous (just a mild

pres su re in the af fec ted area) trig ger

pain ful sen sa tions. This phe no me non is

ca lled me cha ni cal allody nia. Du ring the

last years ec cen tric-induced mus cle

in ju ries have ear ned gro wing in te rest in

the scien ti fic com mu nity li kely due to

the fact that DOMS are as so cia ted with

re du ced sport per for man ce. This re view

fo cus on the main va ria bles that have

been stu died to as sess the func tio nal

and struc tu ral im pair ment cau sed by

ec cen tric mus cle ac tions. 

Key words

Ec cen tric con trac tion, Exer ci se,

Fa ti gue



sió es truc tu ral i fun cio nal que com por ta

la rea lit za ció de con trac cions mus cu lars

excèntri ques.

Producció de força

La rea lit za ció de con trac cions vo lunt àries

màxi mes ha es tat uti lit za da per di ver sos

in ves ti ga dors a l’hora d’estudiar els efec -

tes de les con trac cions excèntri ques so bre 

la mus cu la tu ra (Ja ke man i Max well,

1993; No sa ka i Clark son, 1996). La pro -

duc ció de la con trac ció mus cu lar màxi ma

com por ta la ge ne ra ció de for ces molt ele -

va des. Una ca rac te rís ti ca im por tant

d’aquests mo dels és el con trol de l’angle

d’articulació on es ge ne ren les for ces, per -

què l’efecte del mo ment de for ça és de -

pen dent de l’angle en cada mo ment (Pin -

ci ve ro i d’altres, 2000; Trim ble i d’altres,

2000).

La pro duc ció de for ces és de pen dent

tam bé de la re la ció for ça-velocitat del

mo vi ment. L’ideal se ria efec tuar les me -

su res a la ma tei xa ve lo ci tat d’allar -

gament o es cur ça ment. Tan ma teix, això

úl tim no es pot acon se guir, ni tan sols en 

es for ços iso cinè tics, en els quals es tre -

ba lla amb un ti pus de re sistència que fa

que la ve lo ci tat del mo vi ment ro man gui

cons tant. Tan ma teix, no exis tei xen mo -

vi ments iso cinè tics purs per què, en

qual se vol cas, per arri bar a la ve lo ci tat

se lec cio na da en els dis po si tius es men -

tats s’ha d’accelerar des de ve lo ci tat

zero. En can vi, en les ac cions mus cu lars 

dinà mi ques la ve lo ci tat va ria du rant

l’execució del mo vi ment.

A més a més, exis tei xen d’altres ele ments

per tor ba dors quan es de ter mi nen les for -

ces ge ne ra des du rant con trac cions volun -

tàries màxi mes, com ho po den ser la fa ti -

ga o la mo ti va ció dels sub jec tes. Pri mer,

és com pli cat di fe ren ciar en tre la re duc ció

de ren di ment cau sa da per la fa ti ga i l’o -

casionada per al te ra cions en la ge ne ra ció

de for ça a cau sa del dany mus cu lar (Fitts,

1994). Se gon, tam bé amb in di vi dus al ta -

ment mo ti vats mai no exis teix se gu re tat

so bre si el grau d’activació de les uni tats

mo to res ha es tat màxim o no (Sale, 1987; 

Tesch i d’altres, 1990).

Mor gan i Allen (1999) di vi dei xen les cau -

ses de la pèrdua de ten sió des prés de la

rea lit za ció d’un exer ci ci excèntric en 5 ca -

te go ries:

1. Can vis en el sis te ma ner viós cen tral, o 

en la unió neu ro mus cu lar.

2. Dis mi nu ció o absència d’excitabilitat

de les cèl·lu les mus cu lars, a cau sa,

pro ba ble ment del greu dany cel·lu lar.

3. Fa lla da o ate nua ció de l’alliberament

de Ca++.

4. Can vis en la sen si bi li tat al Ca++ per

part de la ma quinà ria contràctil.

5. De sor ga nit za ció de la ma quinà ria

contràctil.

La for ça de sen vo lu pa da per un mús cul

depèn de fac tors múl ti ples (Cal bet i

d’altres, 1999) que es po den di vi dir en

dues ca te go ries: fac tors cen trals i fac tors

pe rifè rics. Els fac tors cen trals abas ten

tots els pro ces sos ne ces sa ris per pro duir

la con trac ció mus cu lar que te nen lloc en

el sis te ma ner viós, men tre que els fac tors 

pe rifè rics abas ten tots els pro ces sos

cel·lu lars de la con trac ció mus cu lar, que

s’esdevenen en les fi bres mus cu lars

pròpia ment di tes. Per de ter mi nar si exis -

teix un dèfi cit d’activació mus cu lar a cau -

sa d’una fa lla da en els pro ces sos que te -

nen lloc en el sis te ma ner viós (fa ti ga cen -

tral) s’ha uti lit zat l’estimulació elèctri ca.

Així, si la for ça ge ne ra da per un mús cul

és su pe rior quan s’aplica es ti mu la ció

elèctri ca su per po sa da so bre l’acció vo -

lunt ària màxi ma, ales ho res s’assumeix

que exis teix un dèfi cit d’activació per fa -

lla da cen tral. Nom bro sos es tu dis han de -

mos trat que la pèrdua de for ça cau sa da

per l’exercici excèntric és cau sa da fo na -

men tal ment per fac tors pe rifè rics (Faulk -

ner i d’altres, 1993; Ingalls i d’altres,

1998). Pel que fa a la im portància de

l’ex citabilitat de les cèl·lu les mus cu lars,

di fe rents es tu dis his tolò gics (Armstrong

i d’al tres, 1983; McCully i d’altres,

1986), de mos tren que exis tei xen ter mi -

na cions ner vio ses dan ya des, en ca ra que

tam bé s’ha ob ser vat una re duc ció de ten -

sió en fi bres mus cu lars no dan ya des

(Bal na ve i Allen, 1995; Mor gan i d’al -

tres, 1996).

Tot això, fa su po sar que els supò sits 1 i 2

pro duei xen una dis mi nu ció de ten sió en

tots els ca sos.

Tam bé exis tei xen evidè ncies de can vis en

l’alliberament de Ca++ (cas 3) (Bal na ve i

Allen, 1995; Wa rren i d’altres, 1993).

Altres in ves ti ga cions, ba sa des en l’estudi

dels ele ments ul traes truc tu rals del mús -

cul (Macp her son i col., 1996) van tro bar

un dèfi cit ma jor, sota con di cions si mi lars,

en fi bres ràpi des que no pas en len tes,

mal grat que el dany tro bat en tots dos ti -

pus de fi bra, va ser si mi lar. En aques ta

ma tei xa lí nia (Wa rren i col., 1993), van

tro bar que el dèfi cit de for ça en els mús -

culs dan yats és de gut a una fa lla da en el

pro cés d’excitació, con cre ta ment en al -

guns pas sos an te riors a l’alliberament del

Ca++ pel re ti cle sar co plasm àtic, men tre

que l’habilitat per con duir els po ten cials

d’acció a les fi bres mus cu lars le sio na des

no es tro ba al te ra da.

L’exercici excèntric i el dany que com por ta 

po den cau sar, tam bé, al te ra cions en la

ma quinà ria contràctil (ca sos 4 i 5), en ca -

ra que la pèrdua de ge ne ra ció de for ça

depèn de la lon gi tud de la mus cu la tu ra en

el mo ment de rea lit zar l’exercici excèntric

(Mor gan i Allen, 1999). Per això és molt

im por tant l’angle de l’articulació im pli ca -

da en la me su ra de la for ça mus cu lar

(Katz, 1939; Wood i d’altres, 1993; Tal -

bot i en Mor gan, 1998).

For ça isomè tri ca màxi ma

Lie ber i d’altres (1991) van tro bar, en un

ex pe ri ment rea lit zat amb es ti ra ment pas -

siu, con trac cions isomè tri ques i excèntri -

ques, en di fe rents grups de sub jec tes, que 

la dis mi nu ció de la for ça isomè tri ca màxi -

ma va ser més gran en el grup que va rea -

lit zar exer ci ci excèntric (69 %), que no

pas en els grups que van rea lit zar exer ci ci

isomè tric (31 %) i es ti ra ments (13 %).

Altres in ves ti ga cions, ba sa des en l’estudi

dels ele ments ul traes truc tu rals del mús -

cul de rata (Macp her son i d’altres, 1996), 

van tro bar un ma jor dèfi cit de for ça, sota

con di cions si mi lars, en fi bres ràpi des que

no pas en len tes, mal grat que el dany tro -

bat en tots dos ti pus de fi bra va ser si -

milar.

Inde pen dent ment del me ca nis me res pon -

sa ble de la le sió mus cu lar, aques ta es tra -

dueix en una dis mi nu ció pro por cio nal de

la FIM (For ça isomè tri ca màxi ma) i de la
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ten sió de sen vo lu pa da du rant les con trac -

cions excèntri ques (Ho well i d’altres,

1993; Fitts, 1994). Ho well i d’altres

(1993) van sot me tre 13 sub jec tes no en -

tre nats a un règim de con trac ció mus cu lar 

excèntri ca dels fle xors del col ze. Els au -

tors van com pro var que la FIM va dis mi -

nuir un 35 % a l’endemà i que tres dies

des prés de l’exercici no més as so lien un

70 % del va lor ini cial. Deu dies més tard,

en ca ra no ha vien re cu pe rat el ni vell de for -

ça ini cial, fins i tot al guns sub jec tes van

tri gar 5 set ma nes a re cu pe rar un 50 % de

la pro por ció de FIM per du da amb les

 contraccions excèntri ques. Du rant el pe -

río de ava luat, el braç con tra la te ral va

mos trar una lleu ge ra mi llo ra en la FIM, a

cau sa pos si ble ment de l’efecte apre nen -

tat ge. Aquest es tu di il·lus tra les con se -

qüèn cies ne ga ti ves que pot de ri var-se

d’un tre ball ba sat en con trac cions mus cu -

lars excèntri ques en sub jec tes no en -

trenats.

Da rre ra ment, es tu dis re la cio nats amb la

pro duc ció de for ça des prés de la rea lit za -

ció d’exercici excèntric des ta quen que no

hi ha grans di ferè ncies en la pèrdua de for -

ça en tre ho mes i do nes. Mal grat tot, un

ma jor nom bre de do nes va ex pe ri men tar

una re duc ció su pe rior al 70 %, però la re -

cu pe ra ció va ser més ràpi da que la tro ba -

da en els ho mes (Sa yers i Clark son,

2001). No obs tant això, els estrògens po -

drien te nir un efec te pro tec tor que po dria

es tar re la cio nat amb el me nor alli be ra -

ment d’enzims mus cu lars a la sang des -

prés de l’exercici excèntric en les do nes

(Ken dall i Eston 2002).

For ça dinà mi ca

Di ver sos au tors han de mos trat que el mús -

cul exer ci tat excèntri ca ment perd ca pa ci tat 

per ge ne rar ten sió (Armstrong, 1990; Hor -

to bag yi i d’altres, 1998; Ingalls i d’altres,

1998; Lin na mo i d’altres, 2000). Mal grat

tot, la ma jo ria dels in ves ti ga dors s’han

cen trat prin ci pal ment en l’es tudi de con -

trac cions mus cu lars est àti ques de les ex -

tre mi tats su pe riors (Armstrong, 1990),

men tre que són menys els tre balls que han

ana lit zat la re per cus sió que té l’exercici

excèntric so bre la ca pa ci tat contràctil dinà -

mi ca, i es des co nei xen del tot de qui na for -

ma les con trac cions mus cu lars excèntri -

ques po den afec tar la ca pa ci tat de salt i el

fun cio na ment de l’anomenat ci cle es ti ra -

ment-escurçament (Ho ri ta i d’altres,

1999; Hor to bag yi i d’altres, 1998;

McHugh i d’altres, 2000; Wa rren i d’al -

tres, 2000).

L’altura acon se gui da en un salt ver ti cal

depèn de múl ti ples fac tors, però prin ci -

pal ment de la for ça de sen vo lu pa da en la

fase d’impulsió i de la ve lo ci tat amb què

es de sen vo lu pa aques ta for ça. Tant les al -

te ra cions es truc tu rals de les fi bres mus cu -

lars i/o tei xit con jun tiu mus cu lar, com les

mo di fi ca cions que pot ex pe ri men tar el

pro cés d’activació neu ral po drien ser res -

pon sa bles de la dis mi nu ció de for ça que

se gueix a l’exercici excèntric (Armstrong,

1990; Hor to bag yi i d’altres, 1998; Ingalls 

i d’altres, 1998) i, en con se qüèn cia, dis -

mi nui ria la ca pa ci tat de salt els dies se -

güents a la rea lit za ció d’un exer ci ci

excèntric poc usual. Di ver sos es tu dis sos -

te nen aques ta hipò te si. Mi les i d’altres

(1997), fent ser vir un mo del d’exercici

excèntric con sis tent en la rea lit za ció de

50 ex ten sions re sis ti des mit jan çant la

con trac ció excèntri ca dels fle xors del braç, 

van de tec tar un alen ti ment del mo vi ment i 

un aug ment del temps ne ces sa ri per arri -

bar a la màxi ma ac ti va ció elec tro miogr àfi -

ca. Hor to bag yi i d’altres (1998) tam bé

van ob ser var un des cens de la for ça dinà -

mi ca d’extensió de la cama desprès que

els sub jec tes efec tues sin 100 con trac -

cions excèntri ques a una in ten si tat equi -

va lent al 80 % de la for ça excèntri ca màxi -

ma. En aquest ma teix es tu di es va com -

pro var que l’activitat elec tro miogr àfi ca in -

te gra da va aug men tar des prés de

l’exercici excèntric, i va re cu pe rar els va -

lors ini cials 7 dies més tard. Al con tra ri

que Hor to bag yi i d’altres (1998), d’altres

au tors no han de tec tat can vis de l’activitat 

elec tro miogr àfi ca en els dies se güents a

l’exercici excèntric (Ho ri ta i d’altres,

1999; McHugh i d’altres, 2001; Wa rren i

d’altres, 2000).

En els salts pre ce dits per un con tra mo vi -

ment, els més uti lit zats en les ac ti vi tats

es por ti ves, la con trac ció mus cu lar

excèntri ca se se gueix im me dia ta ment

d’una con trac ció mus cu lar concèntri ca,

que és la que real ment im pul sa el cen tre

de mas ses cor po ral cap amunt. El me ca -

nis me pel qual el con tra mo vi ment per met

de sal tar més no està clar, no obs tant

això, s’han pro po sat tres ti pus de po ten -

cia ció: po ten cia ció elà sti ca, po ten cia ció

re fle xa i po ten cia ció del pro cés contràctil.

La in fluèn cia que l’exercici excèntric pot

te nir so bre els me ca nis mes de po ten cia ció 

del salt amb con tra mo vi ment és des co ne -

gu da. Alguns au tors han tro bat una res -

pos ta re fle xa su pe rior (una ma jor po ten -

cia ció re fle xa) en l’estirament mus cu lar

des prés de l’exercici excèntric (Hor to bag yi 

i d’altres, 1998). A tra vés de l’acció

d’activar el re flex miotà tic, l’estirament

brusc pro vo cat pel con tra mo vi ment po -

dria fa ci li tar la descàrre ga de les mo to -

neu ro nes a (Ave la i Komi, 1998a; Ave la i

Komi 1998b; Ave la i d’altres, 1999a;

Goll ho fer i Kyro lai nen, 1991). Tan ma teix, 

d’altres au tors han ob ser vat una me nor

res pos ta re fle xa a l’estirament des prés de

con trac cions mus cu lars excèntri ques

d’intensitat més pe ti ta, però de més du ra -

da (Ave la i Komi 1998b; Ave la i d’altres,

1999a; Ave la i d’altres, 1999b; Bul bu -

liuan i Bow les, 1992; Mo ri ta ni i d’altres,

1990; Ni col i d’altres, 1996). El guany

d’altura de vol en el salt ver ti cal en efec -

tuar un con tra mo vi ment tam bé s’ha atri -

buït al me ca nis me de po ten cia ció elà sti ca 

que con sis teix en l’aprofitament de

l’energia po ten cial elà sti ca que s’acumula 

als ten dons i en tots els al tres ele ments

elà stics del tei xit mus cu lar du rant

l’estirament brusc (Asmus sen i Bon -

de-Petersen, 1974; Komi i Bos co, 1978). 

Atès que l’exercici excèntric s’associa a un 

des cens de la ri gi de sa que pot opo sar el

mús cul a l’estirament (Ho ri ta i d’altres,

1999), po dria dis mi nuir la ca pa ci tat per

acu mu lar i, per tant, per apro fi tar

l’energia po ten cial elà sti ca que po dria

acu mu lar-se en la fase de con tra mo vi -

ment. Fi nal ment, el me ca nis me de po ten -

cia ció del pro cés contràctil per con tra mo -

vi ment (Bob bert i d’altres, 1996; Edman i 

d’altres, 1978) po dria veu re’s igual ment

afec tat per les con trac cions mus cu lars

excèntri ques, en pro vo car, aques tes, al te -

ra cions en el pro cés d’alliberament i cap -

ta ció del cal ci (Fri den i Lie ber, 1996; Wa -

rren i d’altres, 1993a; Wa rren i d’altres,

1993b).
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Rang de moviment
El rang de mo vi ment ar ti cu lar es de fi neix

com l’arc de mo vi ment que una ar ti cu la -

ció pot de sen vo lu par. El rang de mo vi -

ment ar ti cu lar depèn prin ci pal ment de la

lon gi tud mus cu lar. A més a més, depèn

de la pell, del tei xit sub cu ta ni, els ten -

dons, la càpsu la ar ti cu lar i les pro pie tats

òssies. Aquest mèto de ha es tat uti lit zat en 

mul ti tud d’investigacions so bre la pro duc -

ció de dany mus cu lar in duït per exer ci ci

(No sa ka i Clark son, 1992a, b; 1995;

1996a, b).

En ge ne ral, com més se ver és el dany

mus cu lar més pe tit és el rang de mo vi -

ment re si dual des prés de l’exercici

excèntric (No sa ka i Clark son, 1994,

1995, 1996). Aques ta li mi ta ció del mo vi -

ment ar ti cu lar s’ha as so ciat a la ri gi de sa

mus cu lar (No sa ka i Clark son, 1994,

1995, 1996; Armstrong, 1990; Lie ber i

d’altres, 1991).

Histologia

L’anàlisi his tolò gi ca fent ser vir mi cros co pi 

òptic o electrònic, ha es tat uti lit za da per

di ver sos in ves ti ga dors com a mèto de de

me su ra a ni vell mus cu lar de la pro duc ció

de dany mus cu lar (Fri den i d’altres,

1983, Hi ki da i d’altres, 1991; Lie ber i

d’altres, 1991). Les va ria bles his tolò gi -

ques, tan ma teix, han co rre la cio nat poc

amb els in di ca dors fun cio nals del grau de

le sió mus cu lar. Les li mi ta cions que pre -

sen ten les va ria bles his tolò gi ques per va -

lo rar el grau de le sió mus cu lar cau sat per

l’exercici excèntric són:

n Les mos tres són ob tin gu des de pe ti tes

biòp sies d’un mús cul. Aques tes biòp -

sies no més re pre sen ten una pe ti ta frac -

ció del mús cul es tu diat, és a dir, que la

re pre sen ta ti vi tat del mús cul és sem pre

qües tio na ble.

n Les biòp sies ne cess àries ele ven els ni -

vells de CK (Crea ti na qui na sa) (Hi ki da i

d’altres, 1991), cosa que po dria pro -

duir con fu sions so bre aquest i d’altres

mar ca dors in tra cel·lu lars de le sió mus -

cu lar.

n La pèrdua de for ça en con trac cions vo -

lunt àries màxi mes no s’ha re la cio nat

amb el nom bre de fi bres afec ta des en

l’anàlisi his tolò gi ca (Fri den i d’altres,

1983). La dis mi nu ció de for ça es pro -

dueix im me dia ta ment des prés del pro -

to col d’exercici excèntric, men tre que

les anor ma li tats his tolò gi ques no

s’evidencien fins a uns quants dies més

tard (Fri den i d’altres, 1983).

Nivells sanguinis
de proteïnes musculars

Les con trac cions mus cu lars excèntri ques

van acom pan ya des per un se guit de can vis 

he ma tolò gics i bio quí mics, com ara la leu -

co ci to si, que co rre la cio na amb els ni vells

d’AST (as par tat ami no trans fe ra sa), LDH

(Lac tat Des hi dro ge na sa), ALT (ala ni na

ami no trans fe ra sa), CK, SOD (su però xid

dis mu ta sa) i àcid úric. L’evolució de la leu -

co ci to si es con si de ra un mar ca dor del dany 

i de l’evolució de la re cu pe ra ció mus cu lar

(Ka yas hi ma i d’altres, 1995). A més a

més, des prés de l’exercici excèntric es pot

ob ser var aug ment en la des truc ció de

col·la gen, me su rat per l’augment en ori na

d’hidroxipolina i hi dro xi li si na (Brown i d’al -

tres, 1997, 1999) i de l’Anhi drasa car -

bònica III al sèrum, la qual pos seeix bona

co rre la ció amb la CK (Ta ka la i d’altres,

1989). Tam bé, s’ha co men çat a uti lit zar,

com a mar ca dor de la le sió mus cu lar, la

Tro po ni na de mús cul es quelè tic (sTnl),

per què aques ta és un mar ca dor es pe cí fic,

fàcil ment de tec ta ble a les dues ho res de

l’exercici, amb una pun ta màxi ma a les 24

ho res (So rich ter i d’altres, 1997).

Els ni vells san gui nis de CK, LDH, glu ta mi -

co xa lacè tic tran sa mi na sa i mio glo bi na

han es tat uti lit zats com a mar ca dors de

le sions mus cu lars pro duï des pel tre ball

excèntric en molts es tu dis (Clark son i

d’altres, 1986; Clark son i Ebbe ling,

1988; New ham i d’altres, 1987; New -

ham i d’altres, 1983; No sa ka i Clark son,

1996a, 1996b).

Ro den burg i d’altres (1993) van tro bar

que els ni vells san gui nis de CK i mio glo bi -

na co rre la cio na ven sig ni fi ca ti va ment amb

el des cens de la for ça màxi ma de la con -

trac ció vo lunt ària i amb el rang de mo vi -

ment.

No obs tant això, hom ha cons ta tat, una

dis so cia ció en tre els ni vells san gui nis de

pro teï nes mus cu lars i la ca pa ci tat per ge -

ne rar ten sió, es pe cial ment des prés de di -

ver ses ses sions d’exercici excèntric. En

aques tes con di cions s’observen in cre -

ments de la con cen tra ció de CK, men tre

que l’alteració de la ca pa ci tat contràctil

és mí ni ma (New ham i d’altres, 1987).

Per tant, sem bla que els ni vells san gui nis 

de CK són in de pen dents dels sig nes his -

tolò gics de le sió (Fiel ding i d’altres,

1993).

En un al tre es tu di (No sa ka i Clark son,

1992a) van in ves ti gar la re la ció en tre la

pro duc ció de CK i la quan ti tat de mas sa

mus cu lar que va par ti ci par en la rea lit za -

ció de l’exercici excèntric. Van di vi dir 22

do nes en dos grups; van rea lit zar 24 con -

trac cions excèntri ques màxi mes dels fle -

xors del col ze fent ser vir un sol braç o tots

dos bra ços al ho ra. Els au tors no van ob -

ser var cap re la ció en tre la mas sa mus cu -

lar ac ti va da i l’augment de la con cen tra ció 

san guí nia de CK.

Dolor muscular

El do lor mus cu lar és la va ria ble més uti lit -

za da en els es tu dis rea lit zats so bre el pro -

cés de le sió mus cu lar que pro vo ca el tre -

ball excèntric a la mus cu la tu ra. Tan ma -

teix, el do lor mus cu lar co rre la cio na de

ma ne ra fe ble amb els can vis en les fun -

cions mus cu lars, tant en ter mes de mag -

ni tud com en el temps trans co rre gut des

de la rea lit za ció de l’exercici (Ro den burg i

d’altres, 1994; Sax ton i d’altres, 1995).

Com s’esdevé amb els ni vells en sang de

pro teï nes mio fi bri lars, el do lor suc ceeix

for ça des prés de l’alteració fun cio nal ava -

lua da com a pèrdua de for ça i de rang del

mo vi ment ar ti cu lar.

Activitat electromiogràfica

Per a l’estudi de l’efecte que té la rea lit za -

ció de con trac cions mus cu lars excèntri -

ques so bre la trans mis sió neu ro mus cu -

lar, la ve lo ci tat de con duc ció de les fi bres 

mus cu lars o la con duc ta de les uni tats

mo to res, s’han ana lit zat va ria bles re la -

cio na des amb l’espectre (fre qüèn cia mit -

ja na i fre qüèn cia me dia na de l’espectre) i 

l’amplitud del sen yal elec tro miogr àfic. La 

fre qüèn cia mit ja na, igual com la me dia -

na, de l’espectre, aug men ta quan es re -
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clu ten més uni tats mo to res ràpi des i

quan es pro dueix fa ti ga mus cu lar du rant

la con trac ció isomè tri ca. L’amplitud del

sen yal elec tro miogr àfic pro por cio na in -

for ma ció so bre el nom bre d’unitats mo to -

res ac ti va des així com de la fre qüèn cia de 

descàrre ga i del grau de sin cro nit za ció de 

les uni tats mo to res ac ti va des. L’amplitud 

es pot me su rar a par tir de la in te gra ció

del sen yal elec tro miogr àfic rec ti fi cat (De

Luca, 1984, 1997; Kau ra nen i col.,

2001).

Per a un ni vell de for ça de ter mi nat, l’am -

plitud del sen yal elec tro miogr àfic és més 

pe tit du rant la con trac ció mus cu lar

excèntri ca que no pas du rant la con trac -

ció mus cu lar concèntri ca en el mús cul

no fa ti gat (Eno ka 1996; Lin na mo i d’al -

tres, 2002) (Fi gu ra 1). Quan es com pa -

ren con trac cions mus cu lars excèntri -

ques i concèntri ques efec tua des en un

di namò me tre iso cinè tic, a la ma tei xa in -

ten si tat re la ti va, s’observa que, a in ten -

si tats sub màxi mes, la fre qüèn cia mit ja -

na de l’es pectre del sen yal electromio -

gràfic és més gran du rant les con trac -

cions excèntri ques, men tre que no s’ob -

ser ven di ferè ncies en el 100 % de la for -

ça vo lunt ària màxi ma (McHugh i d’al -

tres, 2002). En can vi, d’altres in ves ti ga -

dors han tro bat una fre qüèn cia mit ja na

de l’espectre si mi lar en les con trac cions

excèntri ques i concèntri ques efec tua des

al ma teix ni vell de for ça (Lin na mo i d’al -

tres, 2002).

McHugh i d’altres (2000) van ob ser var

que du rant les con trac cions mus cu lars

excèntri ques re pe ti des la re la ció en tre

l’activitat elec tro miogr àfi ca i la for ça de -

sen vo lu pa da, igual com la fre qüèn cia mit -

ja na de l’espectre del sen yal electromio -

gràfic, aug men ten de mica en mica amb

la re pe ti ció de les con trac cions. En can vi,

du rant les con trac cions mus cu lars

concèntri ques to tes dues va ria bles elec -

tro miogr àfi ques van ro man dre es ta bles.

Aques tes tro ba lles van ser in ter pre ta des

com a in di ca tius de l’existència d’un re -

clu ta ment se lec tiu d’unes po ques uni tats

mo to res du rant l’exercici excèntric que

han de su por tar, per tant, més estrès, i

això im pli ca un ma jor risc per a la in te gri -

tat de les fi bres. En con trast, Lin na mo i

d’altres (2000) van co mu ni car un des -

cens de la fre qüèn cia mit ja na de l’es -

pectre elec tro miogr àfic, tant des prés de

rea lit zar 100 con trac cions excèntri ques

màxi mes dels fle xors del braç, com des -

prés d’efectuar 100 con trac cions con -

cèntriques màxi mes del ma teix grup mus -

cu lar, en un dia di fe rent.

Kroon i Naei je (1991) van tro bar que

l’aug ment de l’amplitud de l’EMG, me su -

ra da al 40 % de la FIM, és me nor des prés

de la rea lit za ció de con trac cions sub màxi -

mes isomè tri ques i concèntri ques (40 %

de la FIM) fins a l’extenuació, que quan es 

rea lit zen con trac cions excèntri ques sub -

màxi mes fins a l’esgotament. Aquests

efec tes so bre l’activitat elec tro miogr àfi ca,

co rro bo rats en pos te riors in ves ti ga cions

(Le pers i d’altres, 2000; Sbric co li i d’al -

tres, 2001), po drien sig ni fi car que els

can vis tro bats en re la ció amb la mag ni tud

del dany i la dis mi nu ció de les ca pa ci tats

contràctils de la mus cu la tu ra des prés de

la rea lit za ció d’exercici excèntric, es re la -

cio nen amb pro ble mes a ni vell de trans -

mis sió neu ro mus cu lar.

En aquest ma teix sen tit, Le ger i Mil ner

(2001) van ob ser var que des prés de la rea -

lit za ció de con trac cions excèntri ques màxi -

mes de la mus cu la tu ra del pol ze de la mà,

es pro du ïa una dis mi nu ció del 7-10 % en

la fre qüèn cia mit ja na del sen yal elec tro -

miogr àfic du rant una con trac ció isomè tri ca 

de 60 se gons de du ra da.

Car son i d’altres (2002) van ob ser var un

aug ment de l’activitat elec tro miogr àfi ca

du rant les con trac cions excèntri ques,

efec tua des im me dia ta ment des prés d’a -

cabar un exer ci ci excèntric del bí ceps

 braquial, que va com por tar un des cens de 

la for ça isomè tri ca màxi ma d’un 31 %,

men tre que no van ob ser var can vis sig ni fi -

ca tius al braç con tra la te ral que va ser vir

de con trol. Tan ma teix, d’altres in ves ti ga -

dors no van tro bar di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves en les me su res d’activitat elec tro -

miogr àfi ca in te gra da ni de la fre qüèn cia

mit ja na del sen yal elec tro miogr àfic 48 ho -

res des prés de la rea lit za ció d’un exer ci ci

excèntric que va pro duir “crui xi ment”

(Kau ra nen i col, 2001). De la ma tei xa

ma ne ra, en es tu dis rea lit zats al nos tre la -

bo ra to ri (Ca rre ño, 2001; Ca rre ño i d’al -

tres, 2001), no tro bem di ferè ncies sig ni fi -

ca ti ves en l’amplitud mit ja na del sen yal

elec tro miogr àfic 24 a 48 ho res des prés de 

la rea lit za ció d’un exer ci ci excèntric de fle -

xió de ca mes fins a l’extenuació. So la ment 

l’activitat elec tro miogr àfi ca in te gra da

màxi ma va pre sen tar un aug ment sig ni fi -

ca tiu 1 hora des prés de la rea lit za ció de

l’exercici excèntric en rea lit zar una con -

trac ció isomè tri ca, i va tor nar a ni vells

nor mals als dos dies. D’acord amb els

nos tres re sul tats, Ham lin i Qui gley (2001)

van ob ser var tam bé un in cre ment de

l’amplitud del sen yal elec trogr àfic du rant

la con trac ció mus cu lar isomè tri ca màxi -

ma man tin gu da du rant 30 se gons, quan

aques ta es va efec tuar en aca bar 20 mi -

nuts d’exercicis de step ping.

En re sum, les con trac cions mus cu lars

excèntri ques són per ce bu des com a més 

fàcils, re que rei xen menys des pe sa ener -

gètica i com por ten una ac ti va ció elec tro -

miogr àfi ca me nor que no pas les con -

trac cions concèntri ques efec tua des a la

ma tei xa in ten si tat ab so lu ta o re la ti va.

Tan ma teix, quan les con trac cions mus -

cu lars excèntri ques es van re pe tint

s’observa, en ge ne ral, un aug ment de

l’activitat elec tro miogr àfi ca al ma teix ni -

vell de for ça i un in cre ment de la fre -

qüèn cia mit ja na de l’espectre elec tro -

miogr àfic. Tots dos can vis són com pa ti -

bles amb fa ti ga i re frac ta rie tat en la res -

pos ta d’algunes fi bres mus cu lars a

l’estimulació. Imme dia ta ment des prés

d’e fectuar nom bro ses con trac cions mus -

cu lars excèntri ques la for ça isomè tri ca
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màxi ma es tro ba dis mi nuï da i, en con se -

qüèn cia, l’exercici és per ce but com a

més di fi cul tós. En con cor dan ça amb el

que aca bem de dir, Car son i d’altres

(2002) han de mos trat que, des prés de

la rea lit za ció de con trac cions mus cu lars

excèntri ques que cau sin pèrdua de for -

ça, aug men ten, tant el grau d’activació

mo to ra cor ti cal com el grau d’activació

mus cu lar.

Altres variables
utilitzades

La res sonà ncia magn èti ca nu clear o la to -

mo gra fia in for ma tit za da (Ho well i d’altres,

1993; Ro den burg i d’altres, 1994; No sa ka 

i Clark son, 1996a) i l’ecografia (No sa ka i

Clark son, 1996a), han es tat uti lit za des en

els es tu dis so bre els efec tes de l’exercici

excèntric.

De la ma tei xa ma ne ra, di fe rents in ves ti -

ga cions han es tu diat la con duc ta del P31 

(fòsfor inorg ànic) que es me su ra mit jan -

çant res sonà ncia magn èti ca nu clear,

l’acumulació de P31 s’associa a un dany

mus cu lar su pe rior. Aldrid ge i d’altres

(1986) no tro ben més quan ti tats de

fòsfor just des prés de la rea lit za ció

d’exercici excèntric en l’avantbraç, tan -

ma teix, el ma teix exa men rea lit zat 

l’endemà, quan apa reix el do lor mus cu -

lar, sí que evi den cia un aug ment re lle -

vant del fos fat inorg ànic. Re cent ment

(Lund i d’altres, 1998) han tro bat re sul -

tats si mi lars en un ex pe ri ment rea lit zat

en el mús cul quà dri ceps.

Un al tre dels mar ca dors uti lit zats en

l’estudi del dany mus cu lar pro duït per

exer ci ci excèntric és el zinc. No sa ka i

Clark son (1992b), van rea lit zar un es tu di 

per de ter mi nar l’increment del ni vell

plasm àtic de zinc des prés de la rea lit za -

ció d’un exer ci ci cau sant de dany mus cu -

lar. Enca ra que el pro to col de l’exercici va 

ser mixt (concèntric/excèntric) no van ob -

ser var grans va ria cions en els mar ca dors

ha bi tuals de dany (FIM, rang de fle xió i

ex ten sió, do lor mus cu lar, CK) des prés de

les con trac cions excèntri ques. Tan ma -

teix, els ni vells de zinc no van va riar des -

prés de la rea lit za ció de qual se vol dels

exer ci cis, cosa que sug ge reix que l’e -

xercici pro duc tor del “crui xi ment” no de -

ter mi na un in cre ment en els ni vells del

zinc plasm àtic.

Conclusions

La im portància que, en els da rrers anys,

té l’estudi de les con trac cions mus cu lars

excèntri ques per als in ves ti ga dors i pro -

fes sio nals de l’esport, ha pro duït la in ves -

ti ga ció de gran quan ti tat de mar ca dors per 

a l’anàlisi dels efec tes que aques ta mena

de con trac cions té so bre la mus cu la tu ra.

En aquest ar ti cle, hem trac tat d’abordar

els més re lle vants. La ge ne ra ció de for ces, 

tant est àti ca com dinà mi ca, el rang de

mo vi ment ar ti cu lar, l’anàlisi his tolò gi ca i

dels ni vells de pro teï nes san guí nies pro ce -

dents de la mus cu la tu ra exer ci ta da, el ni -

vell de do lor i l’activitat elec tro miogr àfi ca

són les va ria bles que han con ci tat un ma -

jor in terès en la co mu ni tat cien tí fi ca.

Aquests es tu dis han permès de de mos trar 

irre fu ta ble ment que l’exercici excèntric

inu sual s’associa a al te ra cions en

l’estructura mus cu lar, que po den re per cu -

tir ne ga ti va ment so bre el ren di ment es -

por tiu, in de pen dent ment del fet que cau -

sin més o menys do lor mus cu lar tardà.

Res ta sen se acla rir quin és el me ca nis me

úl tim res pon sa ble del do lor mus cu lar i fins 

a quin punt els can vis pro vo cats per

l’exercici excèntric po den de sen ca de nar

adap ta cions be ne fi cio ses a mig i llarg ter -

mi ni.

Per con clou re, a ma ne ra d’aplicació

pràcti ca, cal des ta car dues qües tions im -

por tants: les con trac cions mus cu lars

excèntri ques són útils per a de sen vo lu par

for ça excèntri ca molt ne cess ària en molts

es ports (fre nar cai gu des, sal tar, etc.) atès

que per me ten de re clu tar se lec ti va ment

uni tats mo to res ràpi des (Verk hos hansky,

1986; Eno ka, 1996). A més a més, po -

den ser útils en el trac ta ment i pre ven ció

de le sions com la ten di ni tis i la ten di no si

del ten dó d’Aquil·les (Alfred son i d’altres,

1998, 1999, 2000). Ca len no ves in ves ti -

ga cions per po der de sen vo lu par pro gra -

mes d’entrenament que per me tin d’ob -

tenir els be ne fi cis que po ten cial ment pot

pro por cio nar la rea lit za ció d’exercicis

excèntrics, però evi tant els per ju di cis que

po den as so ciar-se a l’exercici excèntric

exa ge rat o mal pro gra mat.

Bibliografia
Aldrid ge, R.; Cady, E. B.; Jo nes, D. A. i Oblet -

ter, G. (1986). Mus cle pain af ter exer ci se is

lin ked with an inor ga nic phosp ha te in crea se

as shown by 31P NMR. Bios ci Rep (6),

663-667

Alfred son, H.; Pie ti la, T.; Jons son, P. i Lo rent zon,

R. (1998). Heavy-load ec cen tric calf mus cle

trai ning for the treat ment of chro nic Achi lles

ten di no sis. Am J Sports Med (26), 360-366.

Alfred son, H.; Nordstrom, P.; Pie ti la, T. i Lo rent -

zon, R. (1999). Bone mass in the cal ca neus

heavy loa ded ec cen tric calf-muscle trai ning in

re crea tio nal ath le tes with chro nic achi lles ten -

di no sis, Cal cif Tis sue Int (64), 450-455.

Alfred son, H. i Lo rent zon, R. (2000). Chro nic

Achi lles ten di no sis: re com men da tions for

treat ment and pre ven tion, Sports Med (29),

135-146.

Armstrong, R. B.; Ogil vie, R. W. i Schwa ne, J. A.

(1983). Eccen tric exer ci se-induced in jury to

rat ske le tal mus cle, J Appl Physiol (54), ps.

80-93.

Armstrong, R. B. (1990). Ini tial events in exer ci -

se-induced mus cu lar in jury, Med Sci Sports

Exerc (22), 429-435.

Asmus sen, E. i Bon de-Petersen, F. (1974). Re du -

ced stretch-reflex sen si ti vity af ter ex haus ting

stretch-shortening cycle exer ci se, Acta Physiol

Scand (91), 385-392.

Asp, S. i Rich ter, E. A. (1996). De crea sed in su lin

ac tion on mus cle glu co se trans port af ter ec cen -

tric con trac tions in rats, J Appl Physiol (81),

1924-1928.

Ave la, J. i Komi, P. V. (1998a). Re du ced stretch

re flex sen si ti vity and mus cle stiff ness af ter

long-lasting stretch-shortening cycle exer ci se

in hu mans, Eur J Appl Physiol (78), 403-410.

Ave la, J. i Komi, P. V. (1998b). Inte rac tion bet -

ween mus cle stiff ness and stretch re flex sen si -

ti vity af ter long-term stretch-shortening cycle

exer ci se, Mus cle Ner ve (21), 1224-1227.

Ave la, J.; Kyro lai nen, H.; Komi, P. V. i Rama, D.

(1999a). Re du ced re flex sen si ti vity per sists

se ve ral days af ter long-lasting stretch- shorten -

ing cycle exer ci se, J Appl Physiol (86),

1292-1300.

Ave la, J.; Kyro lai nen, H. i Komi, P. V. (1999b).

Alte red re flex sen si ti vity af ter re pea ted and

pro lon ged pas si ve mus cle stret ching, J Appl

Physiol (86), 1283-1291.

Bal na ve, C. D. i Allen, D. G. (1995). Intra ce llu lar

cal cium and for ce in si gle mou se fi bres fo llo -

wing re pea ted con trac tions with stretch, J

Physiol (488), 25-36.

Bob bert, M. F.; Ge rrit sen, K. G.; Lit jens, M. C. i

Van Soest, A. J. (1996). Why is coun ter mo ve -

ment jump height grea ter than squat jump

height?, Med Sci Sports Exerc (28),

1402-1412.

apunts 72 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (62-69)

preparació física

67



Brown, S.; Day, S. i Don nelly, A. (1999). Indi rect

evi den ce of hu man ske le tal mus cle da ma ge

and co lla gen break down af ter ec cen tric mus cle 

ac tions, J Sports Sci (17), 397-402.

Bul bu lian, R. i Bow les, D. K. (1992). Effect of

down hill run ning on mo to neu ron pool ex ci ta bi -

lity, J Appl Physiol (73), 968-973.

Cal bet, J. A. L.; Ji me nez Ra mí rez, J. i Artea ga

Ortiz, R. (1999). Fac to res es truc tu ra les de ter -

mi nan tes de la fuer za mus cu lar: mé to dos de

es tu dio. A A. Fe rro (ed.), Bio me cá ni ca de la

fuer za mus cu lar y su va lo ra ción. Aná li sis ci -

né ti co de la mar cha, na ta ción, gim na sia rít -

mi ca, bad min ton y ejer ci cios de mus cu la ción, 

Ma drid: Con se jo Su pe rior de De por tes, 27-55.

Car son, R. G.; Riek, S. i Shah baz pour, N. (2002). 

Cen tral and pe rip he ral me dia tion of hu man

for ce sen sa tion fo llo wing ec cen tric or con cen -

tric con trac tions, J Physiol (539), 913-925.

Ca rre ño Cle men te, J. A. (2001). Efec tos de las

con trac cio nes mus cu la res ex cén tri cas so bre el

com por ta mien to me cá ni co del múscu lo es que -

lé ti co en se res hu ma nos, Uni ver si dad de Las

Pal mas de Gran Ca na ria, tesi doc to ral, FCAFD, 

Bi blio te ca, Cam pus Uni ver si ta rio de Ta fi ra s/n.

Ca rre ño Cle men te, J. A.; Cor ta de llas, J.; Artea ga,

R. i Cal bet, J. A. L. (2001). For ce ge ne ra tion

and neu ro mus cu lar ac ti va tion du ring ver ti cal

jumps per for med un der dif fe rent load con di -

tions af ter ec cen tric exer ci se. 6th Annual Con -

gress of the Eu ro pean Co lle ge of Sports Scien -

ce. A: Book of Abstracts, edi ta do por: J. Mes -

ter, G. King, H. Strü der, E. Tso la ki dis, A.

Oster burg, Sport und Bunch Strauss GmbH,

Co lo nia, 891.

Clark son, P. M.; Apple, F. S.; Byrnes, W. C.;

McCor mick, K. M. i Trif flet ti, P. (1986). Crea -

tin ki na se iso forms fo llo wing iso me tric exer ci -

se, Mus cle and Ner ve, 10, 41-44.

Clark son, P. M.; Byrnes, W. C.; McCor mick, K.

M.; Tur cot te, L. P. i Whi te, J. S. (1986). Mus -

cle so re ness and se rum crea ti ne ki na se ac ti vity 

fo llo wing iso me tric, ec cen tric and con cen tric

exer ci se, Int J Sports Med (7), 152-155.

Clark son, P. M. i Ebbe ling, C. (1988). Inves ti ga -

tion of se rum crea ti ne ki na se va ria bi lity af ter

mus cle-damaging exer ci se, Clin Sci (75),

257-261.

Day, S. H.; Don nelly, A. E.; Brown, S. J. i Child,

R. B. (1998). Elec trom yo gram ac ti vity and

mean po wer fre quency in exer ci se-damaged

hu man mus cle, Mus cle Ner ve (21), 961-963.

De Luc ca, C. J. (1997). The use of sur fa ce elec -

trom yo graphy in Bio me cha nics, J Appl Bio -

mech (13), 135-163.

Edman, K. A. P.; Elcin ga, G. i No ble, M. I. M.

(1978). Enhan ce ment of me cha ni cal per for -

man ce by strech du ring te ta nic con trac tions of

ver te bra te ske le tal mus cle fi bres. J Physiol

(281), 139-155.

Eno ka, R. M. (1996). Eccen tric con trac tions re -

qui re uni que ac ti va tion stra te gies by the ner -

vous system. J Appl Physiol (81),

2339-2346.

Faulk ner, J. A.; Brooks, S. V. i Opi teck, J. A.

(1993). Injury to ske le tal mus cle fi bers du ring

con trac tions: con di tions of oc cu rren ce and pre -

ven tion. Physio logy The rapy (73), 911-921.

Fe rra gut Fiol, C.; Cor ta de llas Izquier do, J.; Na va -

rro del Tue ro, J.; Artea ga Ortiz, R. i Cal bet, J.

A. L. (2001). Masa mus cu lar y fuer za iso mé tri -

ca má xi ma en ju ga do res de vo lei bol de éli te.

Archi vos de Me di ci na del De por te (en pren sa).

Fiel ding, R. A.; Man fre di, T. J. i Ding, W. J.

(1993). Acu te pha se res pon se in exer ci se: 3

neu trop hil and IL-1-beta ac cu mu la tion in ske -

le tal mus cle. Am J Physiol (265), 166-172.

Fitts, R. H. (1994). Ce llu lar me cha nisms of fa ti -

gue. Physiol Rev (74), 49-94.

Fri den, J.; Sjos trom, M. i Ekblom, B. (1983).

Myo fi bri lar da ma ge fo llo wing in ten se ec cen tric 

exer ci se in man, Int J Sports Med (4),

170-176.

Fri den, J.; Sjos trom, M. i Ekblom, B. (1983).

Adap ta ti ve res pon se in hu man ske le tal mus cle

sub jec ted to pro lon ged ec cen tric trai ning. Int J

Sports Med (4), 177-183. 

Fri den, J. i Lie ber, R. L. (1996). Ultras truc tu ral

evi den ce for loss of cal cium ho meos ta sis in

exer ci sed ske le tal mus cle, Acta Physiol Scand

(158), 381-382.

Goll ho fer, A. i Kyro lai nen, H. (1991). Neu ro mus -

cu lar con trol of the hu man leg ex ten sor mus -

cles in jump exer ci ses un der va rious

stretch-load con di tions, Int J Sports Med (12),

34-40.

Ham lin, M. J. i Qui gley, B. M. (2001). Qua dri -

ceps con cen tric and ec cen tric exer ci se 1:

chan ges in con trac ti le and elec tri cal ac ti vity fo -

llo wing ec cen tric and con cen tric exer ci se, J Sci 

Med Sport (4), 88-103.

Hi ki da, R. S.; Sta ron, R. S. i Ha ger man, F. C.

(1991). Se rum crea ti ne ki na se ac ti vity and its

chan ges af ter a mus cle biopsy. Cin Physiol

(11), 51-59.

Ho ri ta, T.; Komi, P. V.; Ni col, C. i Kyro lai nen, H.

(1999). Effect of ex haus ting stretch- shor te -

ning cycle exer ci se on the time cour se of me -

cha ni cal beha viour in the drop jump: pos si ble

role of mus cle da ma ge, Eur J Appl Physiol

(79), 160-167.

Hor to bag yi, T.; Hou mard, J.; Fra ser, D.; Du dek,

R.; Lam bert, J. i Tracy, J. (1998). Nor mal for -

ces and myo fi bri llar dis rup tion af ter re pea ted

ec cen tric exer ci se. J Appl Physiol (84),

492-498.

Ho well, J. N.; Chle boun, G. i Co nat ser, R.

(1993). Mus cle stiff ness, strength loss, swe -

lling and so re ness fo llo wing exer ci se-induced

in jury in hu mans. J Physiol (464), 183-196.

Ingalls, C. P.; Wa rren, G. L.; Wi lliams, J. H.;

Ward, C. W. i Armstrong, R. B. (1998). E-C

cou pling fai lu re in mou se EDL mus cle af ter in

vivo ec cen tric con trac tions. J Appl Physiol

(85), 58-67.

Ja ke man, P. i Max well, S. (1993). Effect of an tio -

xi dant vi ta min sup ple men ta tion on mus cle fuc -

tion af ter ec cen tric exer ci se. Eur J Appl Physiol

(67), 426-430.

Katz, B. (1939). The re la tions hip bet ween for ce

and speed in mus cu lar con trac tion. J Physiol

(96), 45-64.

Kau ra nen, K.; Sii ra, P. i Van ha ran ta, H. (2001).

De la yed-onset mus cle so re ness and mo tor per -

for man ce of the upper ex tre mity. Eur J Appl

Physiol (84), 302-309.

Ka yas hi ma, S.; Ohno, H.; Fu jio ka, T.; Ta ni gu chi,

N. i Na ga ta, N. (1995): Leu cocy to sis as a mar -

ker of or gan da ma ge in du ced by chro nic stre -

nous physi cal exer ci se, Eur J Appl Physiol

(70), 413-420.

Ken dall, B. i Eston, R. (2002). Exer ci se-induced

mus cle da ma ge and the po ten tial pro tec ti ve

role of es tro gen. Sports Med (32), 103-123.

Komi, P. V. i Bos co, C. (1978). Uti li za tion of sto -

red elas tic energy in leg ex ten sor mus cles by

men and wo men. Med Sci Sports (10),

261-265.

Komi, P. V. (2000). Stretch-shortening cycle: a

po wer ful mo del to study nor mal and fa ti gued

mus cle, J Bio mech (33), 1197-1206.

Kroon, G. W. i Naei je, M. (1991). Re co very of the 

hu man bi ceps elec trom yo gram af ter heavy ec -

cen tric, con cen tric or iso me tric exer ci se. Eur J

Appl Physiol (63), 444-448.

Le ger, A. B. i Mil ner, T. E. (2001). Mo tor im -

pair ment in the hu man hand fo llo wing ec -

cen tric exer ci se. Eur J Appl Physiol (84),

213-220.

Le pers, R.; Pous son, M. L.; Maf fiu let ti, N. A.;

Mar tin, A. i Van Hoec ke, J. (2000). The ef fects 

of a pro lon ged run ning exer ci se on strengh

cha rac te ris tics. Int J Sports Med (21),

275-280.

Lie ber, R. L.; Wood burn, T. M. i Fri den, J.

(1991). Mus cle da ma ge in du ced by ec cen tric

con trac tions of 25 % strain. J Appl Physiol

(70), 2498-2507.

Lie ber, R. L. i Fri den, J. (1993). Mus cle da ma ge

is not a func tion of mus cle for ce but ac ti ve

mus cle strain. J Appl Physiol (74), 520-526.

Lin na mo, V.; Bot tas, R. i Komi, P. V. (2000). For -

ce and EMG po wer spec trum du ring and af ter

ec cen tric and con cen tric fa ti gue. J Elec trom -

yogr Ki ne siol (10), 293-300.

Lin na mo, V.; Stroj nik, V. i Komi, P. V. (2002).

EMG po wer spec trum and fea tu res of the su pe -

rim po sed M-wave du ring vo lun tary ec cen tric

and con cen tric ac tions at dif fe rent ac ti va tion

le vels. Eur J Appl Physiol (86), 534-540.

apunts 72 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (62-69)

preparació física

68



Ló pez Cal bet, J. A.; Artea ga Ortiz, R.; Do ra do

Gar cía, C. i Cha va rren Ca bre ro, J. (1995a).

Com por ta mien to me cá ni co del múscu lo du -

ran te el ci clo es ti ra mien to acor ta mien to. I

Aspec tos bio me cá ni cos. Archi vos de Me di ci na 

del De por te (12), 133-142.

– (1995b). Com por ta mien to me cá ni co del

múscu lo du ran te el ci clo es ti ra mien to acor ta -

mien to. II Fac to res neu ro mus cu la res. Archi vos 

de Me di ci na del De por te (12), 219-223.

Ló pez Cal bet, J. A. (1998). Entre na mien to plio -

mé tri co y me jo ra de la ca pa ci dad de sal to.

Archi vos de Me di ci na del De por te (15),

81-82.

Lund, H.; Ves ter gaard-Poulsen, P.; Kans trup, I.

L. i Sejr sen, P. (1998). “Iso ki ne tic ec cen tric

exer ci se as a mo del to in du ce and re pro du ce

pat hoph ysio lo gi cal al te ra tions re la ted to de la -

yed on set mus cle so re ness”, Scand J Med Sci

Sports (8), 208-215.

Macp her son, P. C.; Schork, M. A. i Faulk ner, J. A. 

(1996). Con trac tion-induced in jury to sin gle fi -

ber seg ments from fast and slow mus cles of

rats by sin gle stret ches. Am J Physiol (271),

1438-1446.

McHugh, M. P.; Con nolly, D. A.; Eston, R. G. i

Gleim, G. W. (2000). Elec trom yo grap hic

analy sis of exer ci se re sul ting in symptoms of

mus cle da ma ge. J Sports Sci (18),

163-172.

McHugh, M. P.; Tyler, T. F.; Green berg, S. C. i

Gleim, G. W. (2002). Dif fe ren ces in ac ti va tion

pat terns bet ween ec cen tric and con cen tric

qua dri ceps con trac tions. J Sports Sci (20),

83-91.

McCully, K. K. i Faulk ner, J. A. (1986). Cha ras te -

ris tics of leng the ning con trac tions as so cia ted

with in jury to ske le tal mus cle fi bres, J Appl

Physiol (61), 293-299.

Mers key, H. (1983). Pain terms: a cu rrent list

with de fi ni tions and no tes of usa ge. Pain (3),

216-221.

Mi les, M. P.; Ives, J. C. i Vin cent, K. R. (1997).

Neu ro mus cu lar con trol fo llo wing ma xi mal ec -

cen tric ex cer ci se. Eur J Appl Physiol (76),

368-374.

Mor gan, D. L.; Cla flin, D. R. i Ju lian, F. J. (1996). 

The ef fects of re pea ted ac ti ves stret ches on

ten sion ge ne ra tion and myo plas mic cal cium in

frog sin gle fi bres, J Physiol (497), 665-674.

Mor gan, D. L. i Allen, D. G. (1999). Early events

in stretch-induced mus cle da ma ge. J Appl

Physiol (87), 2007-2015.

Mo ri ta ni, T.; Oddson, L. i Thors tens son, A.

(1990). Elec trom yo grap hic evi den ce of se lec -

ti ve fa ti gue du ring the ec cen tric pha se of

stretch/shor te ning cycles in man. Eur J Appl

Physiol (60), 425-429.

New ham, D. J.; Jo nes, D. A. i Clark son, P. M.

(1987). Re pea ted high-force ec cen tric exer ci -

se: Effects of mus cle pain and da ma ge. J Appl

Physiol (63), 1381-1386.

Ni col, C.; Komi, P. V.; Ho ri ta, T.; Kyröläi nen, H. i

Ta ka la, T. E. S. (1996). Re du ced

stretch-reflex sen si ti vity af ter ex haus ti ve

stretch-shortening cycle (SSC) exer ci se. Eur J

Appl Physiol (72), 401-409.

No sa ka, K. i Clark son, P. M. (1992a). Re la tions -

hip bet ween post-exercise plas ma CK ele va -

tion and mus cle mass in vol ved in the exer ci se.

Int J Sports Med (13), 471-475.

– (1992b). Chan ges in plas ma zinc fo llo wing

high for ce ec cen tric exer ci se, Int J Sports Nutr

(2), 175-184.

– (1994). Effect of ec cen tric exer ci se on plas ma

enz yme ac ti vi ties pre viously ele va ted by ec -

cen tric exer ci se. Eur J Appl Physiol (69),

492-497.

– (1995). Mus cle da ma ge fo llo wing re pea ted

bouts of high for ce ec cen tric exer ci se, Med Sci

Sport Exerc (27), 1263-1269.

– (1996). Chan ges in in di ca tors of in flam ma tion

af ter ec cen tric exer ci se of the el bow fle xors,

Med Sci Sports Exerc (28), 953-961.

– No sa ka, K. y Clark son, P. M. (1996). Va ria bi -

lity in se rum crea ti ne ki na se res pon se af ter ec -

cen tric exer ci se of the el bow fle xors. Int J

Sports Med (17), 120-127.

Pin ci ve ro, D. M.; Green, R. C.; Mark, J. D. i

Campy, R. M. (2000). Gen der and mus cle

dif fe ren ces in EMG am pli tu de and me dian

fre quency, and va ria bi lity du ring ma xi mal

vo lun tary con trac tions of the qua dri ceps fe -

mo ris. J Elec trom yogr Ki ne siol (10), 189-

196.

Pros ke, U. i Mor gan, D. L. (2001). Mus cle da ma -

ge from ec cen tric exer ci se: me cha nism, me -

cha ni cal signs, adap ta tion and cli ni cal ap pli ca -

tions. J Physiol (537), 333-345.

Ro den burg, J. B.; Bär, P. R. i De boer, R. W.

(1993). Re la tions bet ween mus cle so re ness

and bio che mi cal and func tio nal out co mes of

ec cen tric exer ci se. J Appli Physiol (27),

363-370.

Ro den burg, J. B.; De boer, R. W. i Schie reck, P.

(1994). Chan ges in phosp ho rus com pounds

and wa ter con tent in ske le tal mus cle due to ec -

cen tric exer ci se. Eur J Appl Physiol (68),

205-213.

Sale, D. G. (1987). Influen ce of exer ci se and trai -

ning on mo tor unit ac ti va tion. Excerc Sport Sci

Rev (15), 95-151.

Sax ton, J. M.; Clark son, P. M. i Ja mes, R.

(1995). Neu ro mus cu lar dysfunc tion fo llo wing

ec cen tric exer ci se. Med Sci Sport Exerc (27),

1185-1193.

Sax ton, J. M. i Don nelly, A. E. (1995). Light con -

cen tric exer ci se du ring re co very from exer ci -

se-induced mus cle da ma ge. Int J Sports Med

(16), 347-351.

Sa yers, S. P. i Clark son, P. M. (2001). For ce re -

co very af ter ec cen tric exer ci se in ma les and fe -

ma les. Eur J Appl Physiol (84), 180-186.

Sbric co li, P.; Fe li ci, F.; Ros po ni, A.; Aliot ta, A.; Cas -

te lla no, V.; Maz za, C.; Ber nar di, M. i Mar chet ti,

M. (2001). Exer ci se in du ced mus cle da ma ge

and re co very as se sed by means of li near and

non-linear sEMG analy sis and ul tra so no graphy. J 

Elec trom yogr Ki ne siol (11), 73-83.

So rich ter, S.; Mair, J.; Ko ller, A.; Ge bert, W.;

Rama, D.; Cal zo la ri, C.; Artner–Dwor zak, E. i

Pus chen dorf, B. (1997). Ske le tal tro po nin I as

a mar ker of exer ci se-induced mus cle da ma ge,

J Appl Physiol (83), 1076-1082.

Ta ka la, T.; Vuo ri, J.; Rah ki la, P.; Ha ka la, E.;

Kar pak ka, J.; Alen, M.; Ora va, Y. i

Väänanën, H. (1989). Car bo nic anhydra se

III and co la gen mar kers in se rum fo llo wing

cross-country skiing. Med Sci Sports Exerc

(21), 593-597.

Tal bot, J. A. i Mor gan, D. L. (1998). The ef fects

of stretch pa ra me ters on ec cen tric exer ci se in -

du ced da ma ge to toad ske le tal mus cle. J Mus -

cle Res Cell Mo til (19), 237-245.

Tesch, P. A.; Dud ley, G. A. i Du voi sin, M. R.

(1990). For ce y EMG sig nal pat terns du ring

re pea ted bouts of con cen tric or ec cen tric

mus cle ac tions. Acta Physiol Scand (138),

263-271.

Trim ble, M. H.; Ku kul ka, C. G. i Tho mas, R. S.

(2000). Re flex fa ci li ta tion du ring the

stretch-shortening cycle. J Elec trom yogr Ki ne -

siol (10), 179-187.

Van Ingen Sche nau, G. J.; Bob bert, M. F. i de

Haan, A. (1997). Does elas tic energy en han ce

work and ef fi ciency in the stretch-shortening

cycle? J Appl Bio mech (13), 387-388.

Verk hos hansky, Y. (1986). Fun da men tals of spe -

cial strength trai ning in sports. Spor tivny

Press. Li vo nia, Mi chi gan.

Wa rren, G. L.; Lowe, D. A.; Ha yes, D. A.; Kar wos -

ki, C. J.; Prior, B. M. i Armstrong, R. B.

(1993a). Exci ta tion fai lu re in ec cen tric con -

trac tion-induced in jury of mou se so leus mus -

cle. J Physiol (468), 487-499.

Wa rren, G. L.; Ha yes, D. A.; Lowe, D. A. i

Armstrong, R. B. (1993b). Me cha ni cal fac tors

in the ini tia tion of ec cen tric con trac -

tion-induced in jury in rat so leus mus cle. J

Physiol (464), 457-475.

Wood, S. A.; Mor gan, D. L. i Pros ke, U. (1993).

Effects of re pea ted ec cen tric con trac tions on

struc tu re and me cha ni cal pro per ties of toad

sar to rius mus cle. Am J Physiol (265),

792-800.

apunts 72 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (62-69)

preparació física

69



Efectes d’un entrenament planificat
i controlat en minibàsquet (11 i 12 anys)
sobre la potència anaeròbica
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Resum

L’objectiu d’aquest tre ball ha es tat ava -

luar els efec tes que té, en nens, la par ti -

ci pa ció en el pro gra ma d’entrenament

es por tiu dis sen yat i con tro lat en minibàs -

quet, mit jan çant l’índex de Kor cek (GE,

N = 12), so bre la potè ncia anaerò bi ca

en com pa ra ció amb un grup d’entre -

nament no pla ni fi cat (GC, N = 12). El

con trol del pro gra ma es va rea lit zar re -

gis trant la fre qüèn cia car día ca mit jan -

çant Sport Tes ter en les ses sions d’en -

trenament i ajus tant-ne la càrre ga, se -

gons l’índex de Kor cek, als mi cro ci cles

es ta blerts en la pla ni fi ca ció anual. El

pro gra ma d’entrenament es va rea lit zar

al llarg de set me sos, amb re co lli des de

da des en dos mo ments di fe rents (pri mer

mes i setè mes). La va lo ra ció de la potèn -

cia anaerò bi ca es va es ti mar mit jan çant

la rea lit za ció del test de Win ga te en ci -

cloerg òme tre. Es van con tro lar les va ria -

bles d’edat cro nolò gi ca i biolò gi ca, pes,

alç ària, dos pe rí me tres mus cu lars, dos

dià me tres os sis i tres plecs cu ta nis, i to -

tes les va ria bles van ser va lo ra des se -

guint les nor mes es ta bler tes per

l’“IWGK” i “GREC”.

Els re sul tats mos tren mi llo res de la potèn -

cia anaerò bi ca en el GE. Els com po nents

del GE pre sen ten mi llo res sig ni fi ca ti ves en 

la re sistència anaerò bi ca res pec te del GC,

i mi llo ren de ma ne ra sub stan cial l’índex

de fa ti ga.

Introducció

Exis teix una gran con trovè rsia a l’hora de

con si de rar què s’entén com a ca pa ci tat

anaerò bi ca, so bre tot en les pri me res edats 

de la vida. El prin ci pal in con ve nient con -

sis tia, fins fa poc anys, a me su rar aques ta

ca pa ci tat, ja que la pro va uti lit za da, el

step-test, es tro ba va sot me sa a for tes i

nom bro ses crí ti ques ema na des de la seva

cur ta du ra da i risc. L’any 1978 Bar Or va

pre sen tar al Con grés Mun dial de l’Esport,

ce le brat a Bra sí lia, una pro va per de ter mi -

nar la ca pa ci tat anaerò bi ca que ha via es -

tat de sen vo lu pa da a l’institut Win ga te

d’Israel.

Tant la potè ncia, com la ca pa ci tat anaerò -

bi ca, me su ra da a tra vés del test de Win -

ga te, es co rre la cio nen molt bé amb l’edat,

amb el pes to tal del cos, amb el pes ma gre 

i amb la su per fí cie cor po ral i pa le sen amb

gran exac ti tud el grau d’entrenament

anaerò bic ad qui rit, al ma teix temps que

per me ten de di fe ren ciar els ve lo cis tes dels 

fon dis tes (Inbar i Bar Or, 1986).

Pel que fa a la pos si bi li tat d’entrenament

de la ca pa ci tat anaerò bi ca en èpo ques

prèvies a la ma du ra ció, ex cep te ra rís si -

mes ex cep cions, no exis tei xen pu bli ca -

cions orien ta des a l’aclariment d’aquest

pro ble ma, per què la ma jo ria dels au tors

con si de ren con train di cat l’exercici anae -

ròbic en els nens. Mal grat això, Potts i

cols. (1985), en un es tu di por tat a ter me

amb ju ga dors in fan tils pre pú bers d’hoquei 
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Abstract

The ob jec ti ve of the pre sent work has been

eva lua ted the ef fects that in chil dren has

their/its/your/his par ti ci pa tion in the pro gram of 

de sig ned sports trai ning and con tro lled in

mi ni bas ket through the Index of Kor cek

(Expe ri men tal Group, N = 12), on the po wer

anae ro bic in com pa ri son with a group of not

plan ned trai ning (Con trol Group, N = 12). The

con trol of the pro gram was ac com plis hed

re gis te ring the car diac fre quency through Sport

Tes ter in the trai ning mee tings and ad jus ting

the load the same ac cor ding to the Index of

Kor cek to the “week pla ning” es ta blis hed in the 

an nual plan ning. The trai ning pro gram was

ac com plis hed throug hout 7 months, with data

with dra wals in two dif fe rent mo ments (first and

se venth month). The va lua tion of the po wer

anae ro bic through the ac com plish ment of the

Win ga te test in bicy cle er go metry. They were

con tro lled the chro no lo gi cal and bio lo gi cal age

va ria bles, weight, height, two mus cu lar

pe ri me ters, two bony dia me ters and three

plaits, being va lued all they con ti nuing the

pro ce du res es ta blis hed by the “IWGK” and

“GREC”. 

The re sults show im pro ve ments of the po wer

anae ro bic in the GE. The com po nents of the GE

pre sent mea ning ful im pro ve ments in the re sis tan ce

anae ro bic with res pect to the GC, im pro ving

sub stan tially the fa ti gue Index.

Key words

Trai ning, Chil dren, Mi ni bas ket, Ant hro po metry

and Physi cal fit ness

Entre na ment, Nens, Mi nibà squet,
Antro po me tria, Ca pa ci tats fí si ques

n Pa ra ules cla u



so bre gel, tro ben mi llo res sub stan cials de

la ca pa ci tat anaerò bi ca con se cu ti ves a

l’entrenament in tens.

Fins i tot re co nei xent que la re sistència

aerò bi ca no és una qua li tat fo na men tal

per al ren di ment en bàsquet, és molt im -

por tant una bona base de de sen vo lu pa -

ment d’aquella, que per me ti una bona

re cu pe ra ció en tre les ac cions (Gros geor -

ge i Ba teau, 1988; Oli ve ra i Tico, 1991;

Sa la man ca, 1993; Ló pez i Ló pez,

1994; Lo ren zo, 1998). Per a Solé i Mas -

sa fret (1990), Oli ve ra i Tico (1991), Sa -

la man ca (1993), Ló pez i Ló pez (1994) i 

Lo ren zo (1998), les ac cions que por ten

a l’èxit són les que es rea lit zen amb la

màxi ma in ten si tat, les ex plo si ves, per la

qual cosa el temps de reac ció, ve lo ci tat

cí cli ca i ací cli ca són es sen cials. La for ça

ex plo si va pren, per tant, un gran pro ta -

go nis me, per què pre sen ta una transfe -

rència po si ti va so bre di ver ses ac cions

es pe cí fi ques en el joc (Ló pez, 1993).

Sa la man ca (1993) des ta ca la for ça ge -

ne ral com a fac tor im por tant en aquest

es port i Lo ren zo (1998) de fi neix el

bàsquet com un es port fo na men tal ment

de for ça i ve lo ci tat.

De tot ple gat es pot de duir que el bàsquet 

és un es port que té el sis te ma energ ètic

aerò bic-anaeròbic, és a dir, un es port

mixt (Loc kee, 1979; Co lli i Fai na, 1987;

Gros geor ge i Ba teau, 1988; Ric ciar di i

cols., 1991; Ca ñi za res i San pe dre, 1993;

Ló pez, 1993; Ma taix, 1993; Sa la man ca, 

1993; Za ra go za, 1996; Lo ren zo, 1998). 

Tam bé es pot de duir que la ca rac te rís ti ca 

fo na men tal del ju ga dor de bàsquet és la

seva potè ncia anaerò bi ca alà cti ca, que

por ta im plí ci ta la seva ca pa ci tat (Co lli i

Fai na, 1987; Bom pa, 1990; Ló pez,

1993; Ló pez i Ló pez, 1994; Ma taix, 1993; 

Sa la man ca, 1993; Za ra go za, 1996; Lo ren -

zo, 1998), i això es co rres pon amb el pre -

do mi ni en la qua li tat fí si ca de for ça ex plo si -

va. Alho ra, i tal com ja hem re fe rit an te rior -

ment, el me ta bo lis me aerò bic ha de ser de -

sen vo lu pat, per tal de fa ci li tar una ràpi da

re cu pe ra ció en tre ac cions.

Fins al mo ment ac tual, la ca pa ci tat

anaerò bi ca en els nens ha es tat poc es tu -

dia da a di ferè ncia del con sum màxim

d’oxigen (V
.
O2màx). Inbar i Bar Or

(1986), tro ben que el po ten cial anaerò -

bic en els nens se den ta ris és in fe rior al

dels ado les cents i adults. Aquest fet es

con fir ma en di fe rents es tu dis que in di -

quen una pun ta màxi ma d’àcid làctic de

so la ment 7 a 9 mmol/l a l’edat de 10 a

11 anys. Se gons Eriks son (1972), l’es -

càs ren di ment anaerò bic làctic dels nens 

és de gut a l’activitat re la ti va ment fe ble

de la fos fo fruc to qui na sa en el mús cul i a

l’enzim li mi tant de la ve lo ci tat de glucò -

li si.

Hipòtesis i objectius
de la investigació

La pla ni fi ca ció ra cio nal mit jan çant ín dexs

de càrre ga d’entrenament i po sa da en

pràcti ca d’un pro gra ma d’entrenament es -

por tiu, en el marc de l’esport del bàsquet

(mi nibà squet), adap tat a l’estadi de de -

sen vo lu pa ment biolò gic de nens de 11 i

12 anys d’edat, mi llo rarà els ni vells d’a -

dap tació fun cio nal i ren di ment dels seus

in te grants, tot per me tent una mi llo ra de

les va ria bles fi siolò gi ques que con di cio -

nen el de sen vo lu pa ment de les ca pa ci tats

fí si ques de re sistència anaerò bi ca, en

con tra po si ció a grups de nens que par ti ci -

pen en pro gra mes d’entrenament es por tiu 

ge ne rals, sen se l’adequada adap ta ció i

con trol d’aquests.

Els ob jec tius que s’estableixen per aques -

ta in ves ti ga ció són:

n De ter mi nar i va lo rar la si tua ció ini cial i

de par ti da de l’estat biolò gic (edat biolò -

gi ca, alç ària, pes i d’altres mi des an tro -

pomè tri ques) i so bre ca pa ci tats fí si ques 

(po ten cia anaerò bi ca).

n Apli car ín dexs re fe ren cials de la càrre -

ga d’entrenament (Índex de Kor cek =

Temps de du ra da x Fre qüèn cia Car -

día ca Mit ja na; Kor cek, 1980) mit jan -

çant l’anàlisi de l’estudi fi siolò gic dels

sub jec tes, que per me ti d’intervenir en

la mi llo ra de les ca pa ci tats condi -

cionals.

n Dis sen yar un pro gra ma d’intervenció

mit jan çant l’entrenament en minibàs -

quet, a par tir de les da des ob tin gu des

als apar tats an te riors, orien tat a la mi -

llo ra del ren di ment en les qua li tats fí si -

ques de re sistència anaerò bi ca.

n De sen vo lu par i con tro lar, al llarg de

7 me sos, el pro gra ma dis sen yat prèvia -

ment, tot uti lit zant per fer-ho un grup de 

12 nens d’11 i 12 anys. Si mult ània -

ment es con tro larà el pro gra ma del grup 

Con trol.

n Ava luar els efec tes que té, en nens d’11

i 12 anys, la par ti ci pa ció en el pro gra -

ma d’entrenament es por tiu dis sen yat i

con tro lat en mi nibà squet, so bre ca pa ci -

tats fí si ques (po ten cia anaerò bi ca) en

com pa ra ció amb el grup d’entrenament

no pla ni fi cat de ma ne ra ex haus ti va.

Material i metodologia
de la investigació

Sub jec tes

Els sub jec tes d’estudi van ser 24 nens

nas cuts en tre els anys 1987 i 1988,

d’edats com pre ses en tre 11 i 12 anys.

Els com po nents del GRUP EX PE RI MEN TAL

(x = 11,53 +/- 0,50) van con for mar la

se lec ció de Me li lla de Mi nibà squet, i els

del GRUP CON TROL (x = 11,38 +/- 0,47) va 

ser in te grat pel con junt de 12 nens que

va re pre sen tar el Col·legi Pú blic “Real” al

Cam pio nat Pro vin cial de Mi nibà squet.

Dis seny

La me to do lo gia d’investigació s’emmarca

din tre del pa ra dig ma quan ti ta tiu, i es con -

cre ta en un dis seny qua siex pe ri men tal,

amb un pre test, apli ca ció d’un pro gra ma

d’intervenció mit jan çant en tre na ment sis -

temà tic con tro lat per un pos test. Pa ral·le -

la ment el pro gra ma es men tat es di vi deix

en: Pro gra ma 1 i Pro gra ma 2.

Les ca rac te rís ti ques del Pro gra ma 1 (Pe -

río de Pre pa ra to ri - 1a Fase) es tro ben

mar ca des per l’inici a l’entrenament sis te -

ma tit zat, adap ta ció a les càrre gues

d’entrenament i re gu la rit za ció del temps

d’entrenament.

Les ca rac te rís ti ques del Pro gra ma 2 (Pe -

río de Pre pa ra to ri - 2a Fase, i Pe río de

Com pe ti tiu) van ser de ter mi na des en fun -

ció dels parà me tres ob ser vats an te rior -

ment: ajus tar les càrre gues d’entrenament 

en fun ció del dis seny pro gra mat per a

cada un dels me so ci cles i mi cro ci cles,

d’acord amb: l’Índex de Kor cek, L’índex

màxim car díac i la du ra da de les ses sions.
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Va ria ble in de pen dent

ex pe ri men tal.

Grup Expe ri men tal

La va ria ble in de pen dent ex pe ri men tal

que es va apli car en aquest es tu di va ser

el pro gra ma d’intervenció, que es va dis -

sen yar a par tir de les da des ini cials que

es van re co llir en la pri me ra fase o eta pa

del pro jec te d’investigació. Cal in di car

igual ment, que el vo lum de la càrre ga va

ser de ter mi nat per dos parà me tres molt

es pe cí fics:

n La du ra da de la ses sió (60’- 95’) (Entre -

na ment en pis ta).

n El nom bre de ses sions per set ma na (2 -

3 - 4 i 5 ses sions).

La càrre ga d’entrenament va ser es ta bler ta

en fun ció de la fre qüèn cia car día ca mit ja na

de cada ses sió per la du ra da en mi nuts de

la ma tei xa ses sió; es po dia di vi dir en tres

clas ses, co rres po nents a ca das cu na de les

zo nes de la fre qüèn cia car día ca, tal com es -

ta bleix l’índex de Kor cek (1980):

n Càrre ga gran: 14.500 a 25.000 pul sa -

cions per uni tat d’entrenament.

n Càrre ga mit ja na: 8.000 a 14.500 pul -

sa cions per uni tat d’entrenament.

n Càrre ga pe ti ta: fins a 8.000 pul sa cions

per uni tat d’entrenament.

Els mit jans d’entrenament van ser tas -

ques de joc en di ver ses si tua cions d’atac i

de fen sa amb di fe rents for ma cions, tant en 

su pe rio ri tat com en igual tat; bàsi ca ment

els con tin guts d’una ses sió base es po den

re su mir en els apar tats se güents:

n Escal fa ment: Exer ci cis de pas sa da,

coor di na ció i fo na ments.

n Exer ci cis de de fen sa: 1 x 1; 2 x 2; 3 x 3.

n Exer ci cis de fo na ments: 3 x 0 - 2 x 1;

3 x 3 x 3; 4 x 4.

n Exer ci cis d’atac: 3 x 3 x 3; 4 x 4

n Par tits de 5 x 5.

n Exer ci cis de llan ça ments a cis te lla.

Va ria bles in de pen dents

no ex pe ri men tals

Les va ria bles in de pen dents no ex pe ri -

men tals es tu dia des se ran:

n Edat cro nolò gi ca en anys i edat biolò gi -

ca (Tan ner, 1968).

n Alçària en cen tí me tres (cm) i Pes en

qui lo grams (kg).

n Antro po me tria cor po ral (Loh man i cols., 

1988; Heath i Car ter, 1990, Espar za,

1994) i per als plecs adi po sos la pro -

pos ta de Jack son, Po llock i Ward,

(1980):

t Plecs cu ta nis: Trí ceps en mm; su prai -

líac en mm; me dial de la cama en

mil·lí me tres.

t Dià me tres: Bie pi con di li de l’húmer en

cm; bi con di li del fèmur en cm.

t Pe rí me tres: Del braç fle xio nat; con -

tret, en cm; de la cama en cm.

Va ria bles de pen dents

ex pe ri men tals

La va ria ble de pen dent ex pe ri men tal, mo -

tiu d’estudi, serà la se güent:

n Re sistència anaerò bi ca me su ra da mit -

jan çant el test de Win ga te en bi ci cle ta

er gomè tri ca. Aquest test con sis teix a

pe da le jar so bre un ci cloerg òme tre a la

màxi ma ve lo ci tat pos si ble du rant 30 se -

gons i amb una càrre ga cons tant, des -

prés de la rea lit za ció d’un es cal fa ment

de 3 mi nuts.

Instru ments

n Pul sí me tres Car dios port HEART CHART

PM 9/10, núm re gis tre 01357/96.

n Com pu ter Inter fa ce Unit Car dios port,

núm de re gis tre 01360/96.

n Ci cloerg òme tre ERGOMEDIC MONARK

834-I, núm de re gis tre 01135/97.

n Antro po me tria cor po ral:

t Plecs cu ta nis: Fat - o - me ter FIGURE

FINDER - Pa tent Núm 4.233.743.

t Dià me tres os sis: ca li bra dor mo del

BLOSTA.

t Pe rí me tres mus cu lars: cin ta mètri ca

FIGURE FINDER, Pa tent Núm

4.433.486.

n Cronò me tres Ca sio mo del HS30.

Tècni ques es ta dís ti ques

Es va fer ser vir el pa quet es ta dís tic:

SPSSWIN 10.0 per a les di fe rents tècni -

ques es ta dís ti ques uti lit za des, que van ser 

les se güents:

n Pro va de nor ma li tat de Kol mo go -

rov-Smirnov.

n Anàli si des crip ti va (mit ja na i des via ció

tí pi ca) en el Pre test i en el Pos test.

n Di ferè ncies de mit ja nes en tre les va ria -

bles, com pa rant tots dos grups (con trol

i ex pe ri men tal) en el Pre test i en el Pos -

test, en fun ció de la dis tri bu ció de la

nor ma li tat, uti lit zant la U de Mann-

Whit ney per a pro ves sig ni fi ca ti ves (no

nor mals) i la T de Stu dent per a mos tres 

apa ria des no sig ni fi ca ti ves (nor mals).

n Evo lu ció de les va ria bles: com pa ra ció

de mit ja nes per a grups in de pen dents,

tant en el grup con trol com en l’ex -

perimental i en tre les me su res ini cial i

fi nal, mit jan çant test de Wil co xon per a

va ria bles no nor mals i T de Stu dent per

a mos tres apa ria des en les va ria bles

nor mals.

Anàlisi dels resultats

Anàli si dels re sul tats

de la com pa ra ció in ter grups

en el pre test

La pri me ra anà li si es ta dís ti ca efec tua da

ha es tat per com pro var la nor ma li tat de la

mos tra. Per fer-ho, s’hi ha apli cat la pro va 

de bon dat d’ajust de Kol mo go rov-Smir -

nov, que ana lit za el con trast so bre si dues

mos tres (grups) pro ce dei xen de la ma tei xa 

dis tri bu ció. Din tre del Pre test, no es van

as so lir re sul tats sig ni fi ca tius en cap de les

va ria bles.

Es pre sen ta a con ti nua ció la tau la que re -

la cio na la com pa ra ció de mit ja nes mit jan -

çant la T de Stu dent per a pro ves pa ramè -

tri ques, en l’estudi rea lit zat din tre de les

va ria bles an tro pomè tri ques i les va ria bles

del test de Win ga te. (Tau la 1)

Com es pot ob ser var, l’edat cro nolò gi ca,

és for ça si mi lar, el grup de con trol pos -

seeix una mit ja na d’11,5 ± 0,5, i

l’Experimental d’11,4 ± 0,5, i en con se -

qüèn cia tots ells per tan yen a la ca te go ria

es por ti va o grup d’edat, din tre del

Bàsquet Na cio nal, de Mi nibà squet. So -

bre l’edat biolò gi ca i ba sant-nos en la

ma du ra ció se xual se gons els at les de

Tan ner (1968), es pot afir mar que tots
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els nens mo tiu d’estudi (Grup Con trol i

Grup Expe ri men tal) es tro ben dis tri buïts

en dos grups cla ra ment di fe ren ciats,

7 es co lars es tro ben en l’estadi de pu ber -

tat 1 (3 del Grup Con trol i 4 de l’Expe -

rimental), i els 17 res tants en l’estadi de

pu ber tat 2 (9 al Grup Con trol i 8 a l’Ex -

perimental).

Les mi des de les mit ja nes d’alçària en el

Grup Con trol (146,75 cm) i en el Grup

Expe ri men tal (150,17 cm) es po den con -

si de rar com a nor mals, si són com pa ra des 

a tra vés de les tau les de crei xe ment (Tan -

ner-Whitehouse, 1975) o, més es pe cí fi -

ca ment, res pec te a la po bla ció es pan yo la

(Her nán dez i cols., 1993). Les me su res

de les mit ja nes de pes en el Grup Con trol

(40,79) i en el Grup Expe ri men tal

(45,79) tam bé po den ser con si de ra des

com a me su res nor mals se gons les tau les

de crei xe ment de Tan ner-Whitehouse o

Her nán dez i cols. (1993). L’homogeneïtat 

que pre sen ten els re sul tats ob tin guts en

to tes les me su res, de mos tra la gran si mi li -

tud d’aquests grups pel que fa a ca rac te -

rís ti ques fí si ques.

En l’agrupament rea lit zat en fun ció de les 

me su res an tro pomè tri ques, no s’apre -

cien di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre els

grups, en ca ra que el pe rí me tre de la

cama ten deix a ser més gran en el Grup

Expe ri men tal. Mal grat això, s’observa

que men tre en els dià me tres os sis els re -

sul tats són molt si mi lars, aquests ja no

ho són tant quan es des criuen les va ria -

bles re la cio na des amb els plecs cu ta nis i

amb els pe rí me tres mus cu lars, amb di -

ferè ncies cap al Grup Expe ri men tal. Això

pot ser jus ti fi ca les di ferè ncies de pes en -

tre tots dos grups, en ca ra que en cap cas, 

com s’ha dit, arri ben a la sig ni fi ca ció es -

ta dís ti ca. De la ma tei xa ma ne ra, cal res -

sal tar les di ferè ncies en el su ma to ri de

plecs en tre grups; el de Con trol pre sen ta

una mit ja na de 51,50 ± 18,29 i l’Ex -

perimental de 61,81 ± 18,85. A la tau la

es pot ob ser var igual ment, que la mit ja na 

del pes en la pri me ra pre sa és su pe rior en 

el grup Expe ri men tal (+ 5), i que pre sen -

ta di ferè ncies mí ni mes, però amb una

ma jor dis per sió en el grup es men tat

(+ 1,74). La ta lla tam bé és su pe ra da pel

ma teix grup (+ 3,41), que pre sen ta

igual ment una ma jor dis per sió a fa vor del 

Grup Expe ri men tal (+ 4,39). En tots dos

ca sos, les di ferè ncies no són significa -

tives.

En re la ció amb els dià me tres os sis, els va -

lors són molt pro pers, tant pel que fa a la

mit ja na, com a la des via ció tí pi ca, i en

tots dos ca sos no pre sen ten ni vells apre -

cia bles de sig ni fi ca ció. Pel que fa al me su -

ra ment dels plecs cu ta nis, s’observa que

el Grup Expe ri men tal pre sen ta va lors més

grans en les tres me su res, des del punt de

vis ta de la mit ja na del grup, amb va lors

molt pro pers en la dis per sió en els dos pri -

mers plecs, i una mica més apre cia bles en 

la me su ra de la des via ció tí pi ca en el plec

su prai líac (+ 2,42), amb una ma jor dis -

per sió del Grup Expe ri men tal. Igual com

en les al tres com pa ra cions, no exis tei xen

va lors de sig ni fi ca ció.

Els pe rí me tres mus cu lars pre sen ten va lors 

su pe riors, en to tes dues me su res, per al

Grup Expe ri men tal; en tots dos ca sos, el

grup de con trol pre sen ta una ma jor dis -

per sió. No vam tro bar ni vells de sig ni fi ca -
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VARIABLES

GRUP 

D’ESTUDI MITJANA

DESV.

TÍPICA

 t DE

STUDENT

NIVELL DE

SIGNIFICACIÓ

Edat cro nolò gi ca en anys i me sos Con trol

Expe ri men tal

11,5

11,4

,5

,5 ,27 ,785

Pes pre test en qui lo grams Con trol

Expe ri men tal

40,79

45,79

8,57

10,31 –1,29 ,210

Ta lla pre test en cen tí me tres Con trol

Expe ri men tal

146,75

150,16

5,67

10,07 –1,02 ,317

Dià me tre bie pi con di li hú mer pre test en mil·lí me tres Con trol

Expe ri men tal

5,45

5,45

,44

0,51 ,04 ,967

Dià me tre bi con di li fèmur pre test en mil·lí me tres Con trol

Expe ri men tal

8,20

8,28

,45

0,63 –,33 ,742

Su ma to ri de plecs pre test en cen tí me tres Con trol

Expe ri men tal

51,50

61,81

18,29

18,85 –1,36 ,188

Pe rí me tre del braç pre test en cen tí me tres Con trol

Expe ri men tal

24,90

26,29

4,15

2,65 –1,21 ,239

Pe rí me tre de la cama pre test en cen tí me tres Con trol

Expe ri men tal

29,86

32,77

4,49

3,20 –1,92 ,069

Win ga te potè ncia màxi ma en watts Con trol

Expe ri men tal

325,05

356,65

70,31

65,26 –1,14 ,266

Win ga te mit ja na de potè ncia en watts Con trol

Expe ri men tal

240,48

268,03

47,17

50,59 –1,38 ,182

Win ga te potè ncia màxi ma re la ció al pes en watts Con trol

Expe ri men tal

8,34

8,08

2,25

1,79
,32 ,755

n TAULA 1.
Com pa ra ció de mit ja nes en el Pre test.



ció, en ca ra que, com es va dir al co men -

ça ment, ten deix a ser sig ni fi ca tiu.

En les va ria bles re la cio na des amb el test

de Win ga te, cal des ta car la ma jor mit ja na

per part del Grup Expe ri men tal (va lors

me su rats en va lors ab so luts), però en va -

lors re la tius (en re la ció amb el pes) el

Grup Con trol pre sen ta una mit ja na su pe -

rior (+ 0,26), en ca ra que sen se ni vells de

sig ni fi ca ció.

Evolució de les variables

Les tau les que es pre sen ten a con ti nua ció

fan re ferè ncia a l’anàlisi dels re sul tats de

la com pa ra ció in tra sub jec te, i mos tren l’e -

volució de les va ria bles en el Grup Con -

trol. (Tau la 2)

Cal in di car que en aques ta tau la es pre -

sen ten qua tre va ria bles amb ni vells de

sig ni fi ca ció pel que fa a l’anàlisi de l’e -

volució de to tes les va ria bles. Dis mi nuei -

xen, el plec me dial de la cama, el plec su -

prai líac i el su ma to ri de plecs i aug men ta

el pe rí me tre de la cama. Així ma teix, el

plec del trí ceps ten deix a dis mi nuir, però

sen se arri bar a la sig ni fi ca ció.

D’altra ban da, sen se sig ni fi ca ció es ta dís ti -

ca, la mit ja na de pes del Grup Con trol va

aug men tar en 1,75 kg, la mit ja na de

l’alçària tam bé ho va fer (+ 2 cm). Les mi -

des de tots dos dià me tres os sis van aug -

men tar molt lleu ge ra ment (+ 0,25 mm)

al bie pi con di li de l’húmer i (+ 0,04 mm)

al bi con di li del fèmur.

En re la ció amb els re sul tats ob tin guts en

la rea lit za ció del test de potè ncia anaerò -

bi ca de Win ga te, cal res sal tar que aug -

men ten molt fe ble ment gai re bé to tes les

mit ja nes d’aquestes va ria bles a ex cep ció

de la va ria ble Win ga te, po ten cia màxi ma

en watts, en re la ció al pes, tot em pit jo rant 

en aques ta pre sa (– 0,34); el grup es fa

més com pac te si ate nem als re sul tats de

la des via ció tí pi ca d’aquestes va ria bles.
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VARIABLES

MIT JA NA

PRETEST

D. T.

PRETEST

MITJANA

POSTEST

D. T.

POSTEST

NIVELL DE

SIGNIFICACIÓ

Pes en qui lo grams 40,71 8,57 42,54 9,85 ,193

Ta lla en cen tí me tres 146,75 5,67 148,75 5,96 1,000

Dià me tre bie pi con di li hú mer en milímetres 5,48 ,44 5,71 ,336 ,143

Dià me tre bi con di li fèmur en milímetres 8,20 ,45 8,25 ,619 ,705

Su ma to ri de plecs en cen tí me tres 51,50 18,29 43,53 18,10 ,002

Pe rí me tre del braç en cen tí me tres 24,90 2,97 25,08 2,83 ,802

Pe rí me tre de la cama en cen tí me tres 29,86 4,15 31,57 3,60 ,013

Win ga te potè ncia màxi ma en watts 325,05 70,31 329,17 63,34 ,727

Win ga te mit ja na de potè ncia en watts 240,48 47,17 245,57 42,67 ,302

Win ga te potè ncia màxi ma re la ció al pes en watts 8,34 2,26 7,99 2,09 ,292

n TAULA 2.
Anàli si dels re sul tats de la com pa ra ció in tra sub jec te en el Grup Con trol.

VARIABLES

MITJANA

PRETEST

D. T.

PRETEST

MITJANA

POSTEST

D. T.

POSTEST

NIVELL DE

SIGNIFICACIÓ

Pes en qui lo grams 45,79 10,31 46,60 11,68 ,427

Ta lla en cen tí me tres 150,17 10,07 152,92 10,53 ,000

Dià me tre bie pi con di li hú mer en mil·lí me tres 5,45 ,51 5,72 ,50 ,016

Dià me tre bi con di li fèmur en mil·lí me tres 8,28 ,63 8,56 ,59 ,014

Su ma to ri de plecs en cen tí me tres 61,81 18,85 51,41 15,13 ,001

Pe rí me tre del braç en cen tí me tres 26,29 2,65 25,08 2,83 ,177

Pe rí me tre de la cama en cen tí me tres 32,77 3,20 31,57 3,60 ,149

Win ga te potè ncia màxi ma en watts 356,65 65,26 409,21 53,20 ,004

Win ga te mit ja na de potè ncia a watts 268,03 50,59 286,99 42,60 ,070

Win ga te en watts re la ció al pes 8,08 1,79 8,74 2,04 ,197

n TAULA 3.
Anàli si dels re sul tats de la com pa ra ció in tra sub jec te en el Grup Expe ri men tal.



A con ti nua ció s’exposa la tau la que ana -

lit za l’evolució de to tes les va ria bles, en

allò que afec ta el Grup Expe ri men tal.

(Tau la 3)

Exis tei xen ni vells de sig ni fi ca ció, tal com

re flec teix la tau la 3, en nom bro ses va ria -

bles d’aquest agru pa ment: aug ments en

ta lla (p = 0,00), el dià me tre bie pi con di li

de l’húmer (p = 0,016) i el dià me tre bi -

con di li del fèmur (p = 0,014), i dis mi nu -

cions en el plec su prai líac (p = 0,006),

així com el su ma to ri de plecs (p = 0,001),

i po dem con si de rar va lors sig ni fi ca tius els

ob tin guts per les va ria bles plec me dial de

la cama (p = 0,051) i el plec del trí ceps

(p = 0,054). D’altra ban da, el pes puja

lleu ge ra ment al 0,8 kg, però no sig ni fi ca ti -

va ment i la res ta de va ria bles tam poc pre -

sen ta di ferè ncies significa tives.

La des via ció tí pi ca es re dueix en to tes les

va ria bles, menys en la va ria ble pe rí me tre

de la cama, que aug men ta lleu ge ra ment

(+ 1,49), en ca ra que man te nint va lors

molt si mi lars, la qual cosa con fir ma la

igual tat del grup.

Pel que fa a les va ria bles re la cio na des amb 

el test de Win ga te, pre sen ten va lors sig ni fi -

ca tius les va ria bles Win ga te po ten cia

màxi ma en watts (p = 0,004), i ten deix a

la sig ni fi ca ció la va ria ble Win ga te mit ja na

de watts (p = 0,074). Els va lors mit jans

d’aquestes va ria bles es veuen afec tats con -

si de ra ble ment, i aug men ten + 52,56 per a 

la va ria ble Win ga te po ten cia màxi ma en

watts (p = 0,004), + 18,96 per a la va ria -

ble Win ga te mit ja na watts (p = 0,070) i

+ 0,66 per a la va ria ble Win ga te potè ncia

màxi ma en watts re la ció al pes.

Anàli si dels re sul tats

de la com pa ra ció in ter grups

en el pos test

De la ma tei xa ma ne ra que es va apli car en 

el pre test, s’ha apli cat la pro va de bon dat

de Kol mo go rov-Smirnov als re sul tats del

pos test, i hom ha ob tin gut re sul tat amb

sig ni fi ca ció en la va ria ble Win ga te po ten -

cia màxi ma en watts: p = 0,034, tal com

es re flec teix a la Tau la 4. A par tir d’aquest

mo ment, to tes les anà li sis es ta dís ti ques

vin dran de ter mi na des mit jan çant pro ves

no pa ramè tri ques per a les va ria bles sig ni -

fi ca ti ves, tal com ha de ter mi nat el test de

Kol mo go rov-Smirnov. I per a la res ta de

va ria bles, és a dir, les no sig ni fi ca ti ves, les 

anà li sis es ta dís ti ques vin dran de ter mi na -

des per pro ves pa ramè tri ques.

Les tau les que s’exposen a con ti nua ció re -

flec tei xen, la com pa ra ció de mit ja nes per

a mos tres in de pen dents din tre dels re sul -

tats ob tin guts en el pos test.

Es pre sen ta a con ti nua ció la tau la que re -

la cio na la com pa ra ció de mit ja nes mit jan -

çant la T de Stu dent per a mos tres in de -

pen dents i per a pro ves pa ramè tri ques, en 

l’estudi rea lit zat din tre de les va ria bles an -

tro pomè tri ques i va ria bles re la cio na des

amb el test de Win ga te. (Tau les 4 i 5)

Tant la ta lla com el pes es mo di fi quen i

aug men ten lleu ge ra ment, en ca ra que la

di ferè ncia de mit ja na és su pe rior en el

Grup Expe ri men tal, tal com s’esdevenia

en la pri me ra pre sa. Els dià me tres aug -

men ten molt lleu ge ra ment, i en tots dos

ca sos la mit ja na su pe rior es tro ba en el

Grup Expe ri men tal. Els plecs me dial de la

cama, trí ceps del braç i su prai líac dis mi -

nuei xen en tots dos grups; en tots els ca -

sos és su pe rior la di ferè ncia de mit ja na a

fa vor del Grup Expe ri men tal. El su ma to ri
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VARIABLES

GRUP 

D’ESTUDI MITJANA

DESV.

TÍPICA

 t DE

STUDENT

NIVELL DE

SIGNIFICACIÓ

Pes en qui lo grams Con trol

Expe ri men tal

42,54

46,60

9,85

11,68
–,92 ,368

Ta lla en cen tí me tres Con trol

Expe ri men tal

148,75

152,91

5,95

10,53 –1,38 ,180

Dià me tre bie pi con di li hú mer en mil·lí me tres Con trol

Expe ri men tal

5,71

5,72

,33

,50 –0,7 ,947

Dià me tre bi con di li fèmur en mil·lí me tres Con trol

Expe ri men tal

8,25

8,56

,61

,59 –1,25 ,224

Su ma to ri de plecs en cen tí me tres Con trol

Expe ri men tal

43,53

51,41

18,10

15,49 –1,084 ,290

Pe rí me tre del braç en cen tí me tres Con trol

Expe ri men tal

25,08

25,82

2,83

1,92 –,75 ,463

Pe rí me tre de la cama en cen tí me tres Con trol

Expe ri men tal

31,57

31,49

3,60

4,49 ,06 ,952

Win ga te po ten cia màxi ma en watts Con trol

Expe ri men tal

329,17

409,21

63,34

53,20 –3,35 ,003

Win ga te mit ja na de potè ncia en watts Con trol

Expe ri men tal

245,57

286,99

42,67

42,60 –2,38 ,026

Win ga te potè ncia màxi ma re la ció al pes en watts Con trol

Expe ri men tal

7,99

8,74

2,09

2,04
–,89 ,384

n TAULA 4.
Com pa ra ció de mit ja nes en el Pos test. Pro ves pa ramè tri ques.



de plecs pre sen ta una di ferè ncia de mit ja -

na su pe rior cap al Grup Expe ri men tal

(+ 7,45) tot re duint-se la di ferè ncia res -

pec te de la pri me ra pre sa. En els pe rí me -

tres es re duei xen les di ferè ncies de mit ja -

nes, i s’igualen; el pe rí me tre de la cama és 

su pe rior en el Grup Con trol (+ 0,08). En

to tes les va ria bles d’aquesta se go na pre -

sa, es pre sen ten va lors, de la des via ció tí -

pi ca, molt poc dis per sos.

Enca ra que no exis teix sig ni fi ca ció en les

anà li sis re la cio na des amb les va ria bles

an tro pomè tri ques en aques ta se go na pre -

sa o pos test, cal res sal tar que tant la ta lla

com el plec me dial de la cama, pre sen ten

va lors molt pro pers als ni vells mí nims de

sig ni fi ca ció.

En les va ria bles re la cio na des amb el test

de Win ga te, cal des ta car ini cial ment que

en dues d’aquestes, Win ga te potè ncia

màxi ma en watts i Win ga te mit ja na, exis -

tei xen va lors sig ni fi ca tius (p = 0,003) per

a la pri me ra i (p = 0,026) per a la se go na.

El Grup Expe ri men tal pre sen ta, en to tes les 

me su res, mi llors va lors des del punt de vis -

ta de l’anàlisi de la di ferè ncia de mit ja na,

tant en els va lors ab so luts com en els re la -

tius, així com des de la res pos ta car día ca a

l’esforç i la con se güent re cu pe ra ció.

Discussió dels resultats
i conclusions

Dels re sul tats ob tin guts en la nos tra in ves -

ti ga ció, i en re la ció amb la ca pa ci tat

anaerò bi ca (Test de Win ga te), po dem

des ta car els se güents punts:

n El Grup Con trol mi llo ra lleu ge ra ment la

potè ncia màxi ma me su ra da en watts

(+ 4,12), així com la mit ja na en watts

(+ 5,09), però bai xa en va lors re la tius

(– 0,35), tot això sen se ser va lors sig ni -

fi ca tius. D’altra ban da, dis mi nueix la re -

cu pe ra ció a l’esforç (+ 12 lpm); aquest

se ria un va lor sig ni fi ca tiu (p = 0,09),

men tre que es re pe teix el ma teix re sul -

tat a la res pos ta car día ca màxi ma, sen -

se va lor sig ni fi ca tiu.

n Al con tra ri, el Grup Expe ri men tal mi llo -

ra con si de ra ble ment les me su res en va -

lors ab so luts (52,56 watts), i això és

sig ni fi ca tiu (p = 0,004), així com els

va lors re la tius (0,66 watts per kg) i la

potè ncia mit ja na me su ra da en watts

pre sen ta tendència a la sig ni fi ca ció

(p = 0,070). Mi llo ra la res pos ta car día -

ca a l’esforç (+ 8 lpm) que és sig ni fi ca -

ti va (p = 0,002), tot con ser vant la ma -

tei xa re cu pe ra ció, cosa que ens pot de -

mos trar la teo ria adap ta ti va d’aquests

es co lars al pla d’entrenament.

Si com pa rem aquests re sul tats amb al tres 

es tu dis (Fal gai ret te i cols., 1991; Mer cier

i cols., 1992) po dem es ta blir la dis cus sió

se güent. Al tre ball de Fal gai ret te i cols.

(1991) per a una po bla ció de 34 sub jec -

tes en tre 11 i 12 anys, per a una mit ja na

de pes de 38 kg i una mit ja na d’estatura

(147 cm), la pun ta de potè ncia màxi ma

en re la ció amb el pes, se si tua so bre 8,6

watts per qui lo gram, re sul tats molt

pròxims als as so lits en el nos tre es tu di per 

tots dos grups, en ca ra que la res pos ta car -

día ca és su pe rior en el nos tre es tu di. En

com pa ra ció amb l’estudi de Mer cier i cols. 

(1992) per a nens d’11 anys amb un pes

mitjà de 35,9 i una al ça da mit ja na de

144,7 cm es van ob te nir re sul tats sig -

nificativament in fe riors en la ca pa ci tat

anaerò bi ca màxi ma me su ra da en watts,

tant en com pa ra ció amb el grup con trol

com amb l’experimental.

Pel que fa als re sul tats del test de Win ga te 

amb al tres es tu dis (Falk i cols., 2000),

po dem afir mar va lors lleu ge ra ment in fe -

riors en el parà me tre de la potè ncia màxi -

ma en re la ció amb el pes en watts, en ca ra 

que la mos tra pre sen ta va va lors mit jans

de ta lla, pes i edat molt si mi lars. En con -

tra po si ció, hi ha un al tre es tu di (Fal gai ret -

te i cols., 1991) en el qual els va lors ob -

tin guts en la nos tra in ves ti ga ció su pe ren

cla ra ment els re sul tats ob tin guts en

aquell, en què es com pa ra ven nens ne da -

dors, amb nens ac tius i no ac tius. D’altra

ban da, cal in di car que en al tres es tu dis

rea lit zats (Suei i cols., 1998) els re sul tats

ob tin guts són sig ni fi ca ti va ment molt sem -

blants als del nos tre es tu di.

En re la ció amb aques tes tro ba lles i en

par lar de crei xe ment, es pot afir mar que la 

ca pa ci tat anaerò bi ca dels nens és dis cre -

ta ment in fe rior a la dels ado les cents i

adults (Da vis, 1982), tant si es me su ra

amb la pro va de Win ga te, com amb la de

Mar ga ria, en ca ra que al guns dels re sul -

tats i da des pu bli ca des po den ser po sats

en dub te per la for ma de ser rea lit za da la

com pa ra ció en tre els di fe rents grups

d’edat. Però en allò en què tots els au tors

es tro ben d’acord és en el fet que el ren di -

ment del tre ball anaerò bic és in fe rior un

20 % en el nen de 8 anys res pec te al d’11

(Eriks son i cols., 1973). L’explicació

d’aquest fet po dria es tar re la cio na da amb

els ni vells de lac tat en sang as so lits des -

prés de la rea lit za ció d’un es forç de cur ta

du ra da i de gran in ten si tat, que, com se

sap, és no ta ble ment més baix en el nen, a

cau sa de la me nor ac ti vi tat de sen vo lu pa -

da pels en zims de glucò li si en tre els quals

es tro ba la fos fo fruc to qui na sa (Eriks son i

cols., 1973).

Conclusions

I per fi na lit zar ex traiem de les da des acon -

se gui des les con clu sions se güents:

n L’aplicació dels pro gra mes d’entrena -

ment ha con di cio nat una dis mi nu ció

sig ni fi ca ti va del su ma to ri de plecs cu ta -
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nis en tots dos grups, un aug ment del

pe rí me tre de la cama, so la ment sig ni fi -

ca tiu en el Grup Con trol (que par tia de

va lors ini cials sig ni fi ca ti va ment més

bai xos) i una absència de can vis sig ni fi -

ca tius en pes de bra ços, ta lla, dià me -

tres os sis i pe rí me tre del braç.

n S’aprecien re la cions sig ni fi ca ti ves en tre

les va ria bles an tro pomè tri ques i el ren -

di ment de la potè ncia anaerò bi ca me su -

ra da mit jan çant el test de Win ga te.

n La ta lla in flueix po si ti va ment en la po -

tència màxi ma, ex pres sa da en watts,

en la rea lit za ció del test de Win ga te,

però a la ve ga da ho fa ne ga ti va ment

amb la mit ja na de potè ncia en la rea lit -

za ció de la ma tei xa pro va.

n El Pes in flueix po si ti va ment en la mit ja -

na de potè ncia, ex pres sa da en watts, en 

la rea lit za ció del test de Win ga te.

n Els com po nents del Grup Expe ri men tal

pre sen ten mi llo res sig ni fi ca ti ves en la

re sistència anaerò bi ca res pec te al Grup

Con trol, ava lua des a tra vés del test de

Win ga te, en re la ció amb la seva màxi -

ma potè ncia anaerò bi ca, ex pres sa da en 

watts, i tendència a la mi llo ra sig ni fi ca -

ti va en la mit ja na de potè ncia (tant en

va lors ab so luts, com en va lors re la cio -

nats amb el pes).
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Resum
El llan ça ment es ta cio na ri a por te ria és un

ele ment tècnic i tàctic molt im por tant en

l’entrenament de l’hoquei so bre her ba.

Exis teix una va riant del co pe ja ment tra di -

cio nal, ano me na da “co pe ja ment pla o

baix”, en la qual l’estic de fi neix una tra -

ject òria més ho rit zon tal du rant el des -

cens. Aques ta tècni ca gau deix d’accep -

tació en l’àmbit pràctic i és en tre na da com 

a fo na ment tècnic d’alta eficà cia (di rec ció

més pre ci sa i ma jor ve lo ci tat) en si tua -

cions de bola atu ra da, com en el cas del

pe nal cór ner. Ara com ara, els es tu dis rea -

lit zats so bre el co pe ja ment pla són es cas -

sos i no més es ta blei xen al gu nes diferèn -

cies res pec te del co pe ja ment tra di cio nal,

ate nent a la tra ject òria i a les po si cions

an gu lars d’alguns seg ments cor po rals i de

l’estic. El propò sit del nos tre tre ball és

ana lit zar com pa ra ti va ment to tes dues

tècni ques, per es ta blir qui nes són les prin -

ci pals di ferè ncies des d’un punt de vis ta

bio mecà nic i ate nent a va ria bles cinemà -

tiques. 

Introducció

Els gests tècnics de més ve lo ci tat din tre

de la tècni ca de l’ho quei són els llan ça -

ments, i la mo da li tat de llan ça ment més

ràpi da la cons ti tuei xen els co pe ja ments. 

No fa gai re temps que a aques ta mo da li -

tat de llan ça ment s’hi ha anat in cor po -

rant una nova va riant ano me na da “co pe -

ja ment pla o baix”, ca rac te rit za da per

una exe cu ció tècni ca de tra ject òria més

pla na que la uti lit za da en els co pe ja -

ments tra di cio nals. Aques ta ca rac te rís -

ti ca di fe ren cia do ra, sem bla im pri mir a la 

pi lo ta una di rec ció més pre ci sa i una

ma jor ve lo ci tat. A ni vell pràctic, la seva

efec ti vi tat en si tua cions de bola atu ra da

(com en el cas del pe nal cór ner) és ac -

cep ta da per al guns en tre na dors i

tècnics. 

Au tors com Kan jee, (1991) i la CFHA

Coa ching Com mit tee, (1983) han ar gu -

men tat que la tra ject òria de l’es tic du rant

la fase de des cens hau ria de ser bai xa.

Altres, com Bro de rick, (1981); Bro de rick

i Van der Mer we, (1982); Read i Wal ker,

(1976) i H. Wein (1979), al con tra ri, han

de fen sat que el swing ha de ser més ver ti -

cal. Els tre balls rea lit zats per L. Nord -

mann (1995) i F. Hi le drend i cols.,

(1995), ens re ve len al gu nes par ti cu la ri -

tats d’a ques ta va riant de co pe ja ment i

reforcen el plantejament de Kanjee i la

CFHA. 

A dife rents tre balls de di cats a l’es tu di

del co pe ja ment pla (Wer ner Wie der sich

i Dr. Lutz Nord mann, 1994 i F. Hi le -

drend i cols., 1995) s’a na lit zen com pa -

ra ti va ment, el co pe ja ment pla (CP) i el
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Abstract

The stationary strike at goal is a very

important technical and tactical element 

in coaching field hockey. There is a

version of the traditional drive called the 

“flat or low drive”, in which the stick

describes a flatter path as it is brought

down. This technique is widely

acknowledged in the coaching world and 

players are trained to master it as

technical groundwork of high efficiency

(more accurate in direction and greater

in speed) in stationary ball situations

such as the penalty corner. The studies

conducted on the flat or low drive have

so far been few and they establish only

some of the differences with respect to

the traditional drive, focusing on the

path and the angles of the stick and of

certain body segments. The aim of this

study is to make a comparative analysis

of both techniques in order to establish

the main differences from a

biomechanical standpoint

and bearing in mind the cinematic

variables.
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co pe ja ment clàssic (CC), ate nent a una

des crip ció de la tra ject òria i les po si -

cions an gu lars d’al guns seg ments cor po -

rals i de l’es tic (Il·lus tra ció 1). Entre els

es tu dis que apro fun dei xen amb de tall

so bre la ci nemà ti ca del co pe ja ment

clàssic, pot des ta car-se el de Wha len,

(1993). 

El propò sit d’a quest es tu di és ana lit zar

com pa ra ti va ment to tes dues tècni ques de

co pe ja ment per es ta blir qui nes són les

prin ci pals di ferè ncies des d’un punt de

vis ta bio mecà nic i ate nent a variables

cinemàtiques.

Material i mètodes

Selecció de la mostra

La mos tra ini cial comp ta va amb un to tal

de 33 ju ga dors per tan yents a la se lec ció

Espan yo la sub-16 (n = 14) i sub-18 (n =

19). Enca ra que tots es pre sen ten a l’es tu -

di pre li mi nar, el nos tre es tu di és por tat a

ter me amb un únic sub jec te. El ju ga dor

se lec cio nat pre sen ta un mo del tècnic d’e -

xe cu ció en to tes dues mo da li tats de co pe -

ja ment molt con so li dat i di fe ren ciat, tot

coin ci dint a més a més, en les dues tècni -

ques, una ve lo ci tat de co pe ja ment molt

pròxi ma als valors màxims registrats en

tot el grup experimental. 

Desenvolupament

de l’experiment

El ju ga dor va ser en re gis trat en si tua ció

real de co pe ja ment es ta cio na ri en les dues 

mo da li tats de l’es tu di, so bre una su per fí -

cie d’her ba ar ti fi cial, en el mo ment de co -

pe jar la bola (amb el ma teix es tic) cap a la 

zona cen tral de la por te ria. El punt de llan -

ça ment de la bola es va si tuar a la vora in -

te rior de l’àrea de por te ria, a una distància 

fixa de 15 me tres res pec te del marc de la

por te ria. Es van uti lit zar dues càme res de

ví deo S-VHS (Pa na so nic DCP800) que

van en re gis trar si mult ània ment els cops,

des de dos plans di fe rents. Un cronò me tre 

ac ti vat per micr òfons d’al ta sen si bi li tat, és 

ac ti vat en el mo ment en què l’es tic toca la

bola i s’a tu ra quan aques ta arri ba a la por -

te ria, d’a ques ta for ma per met una pri me -

ra va lo ra ció del temps em prat en cada ti -

pus de cop. Els pro ce di ments de fil ma ció

han es tat rea lit zats du rant una de les con -

cen tra cions que va desenvolupar la

selecció nacional sub-18 a Alacant durant 

el mes de juliol del 2000.

Anàlisi i tractament

de les dades

Després de l’en re gis tra ment del co pe ja -

ment, les imat ges són trac ta des al la bo ra to -

ri, con ver ti des a for mat di gi tal de ti pus AVI

de 50 fo to gra mes per se gon. Tot se guit, es

va por tar a ter me un pro cés de di gi ta lit za ció

ma nual i el càlcul de les va ria bles d’in terès.

Es va uti lit zar l’a pli ca ció Ki nes can-IBV ver -

sió 8.3, se guint un mo del d’anà li si que in -

clo ïa el cos humà, l’es tic i la bola (29 punts) 

i que per met de re pre sen tar-lo com un con -

junt de seg ments sòlids i rí gids.

El càlcul de les coor de na des 3D es va por -

tar a ter me mit jan çant l’al go ris me de la

DLT (Y. I. Abdel Aziz i H. M. Ca ra ra,

1971) i per a sua vit zar les da des es va fer

ser vir el mèto de CCV de Wol tring (1986),

ba sat en fun cions spli ne de cinquè ordre.

L’e rror màxim cal cu lat per al pro cés de di -

gi ta lit za ció és de 3,5 mm.

Variables

L’es truc tu ra ció tem po ral dels cops en

les se ves co rres po nents fa ses i al gu nes

va ria bles ci nemà ti ques cla ra ment di fe -

ren cia do res (fa ses, tra ject òries, po si -

cions, ve lo ci tats i an gles, ob tin gu des du -

rant el co pe ja ment), són ana lit za des en

aquest es tu di a par tir dels va lors numè -

rics ob tin guts i de la re pre sen ta ció gràfi -

ca d’a quests. 

Per a l’anà li si com pa ra ti va d’a ques tes

dues tècni ques de co pe ja ment s’han se -

lec cio nat les va ria bles següents:

a) Re col za ment del peu es que rre res -

pec te de la bola, se pa ra ció en tre els

peus, al tu ra dels ma lucs, ve lo ci tat li -

neal del tur mell, ge noll, ma luc, es -

pat lla, col ze i ca nell, així com la tra -

ject òria de l’es tic, la seva ve lo ci tat i

la de la bola.

b) La di rec ció del peu es que rre res pec te

a la di rec ció del llan ça ment, l’an gle

en tre la lí nia d’es pat lles i la de ma -

lucs, la in cli na ció del tronc res pec te

dels tres ei xos, l’an gle dels ge nolls i

dels col zes i el for mat per l’a vant braç

dret amb l’es tic, amb el tronc i amb

l’a vant braç es que rre i, fi nal ment, l’an -

gle for mat pel seg ment es tic amb

cada un dels ei xos.

Definició temporal

de les fases

Per a l’es tu di i la di fe ren cia ció de les

tècni ques de co pe ja ment en les se ves res -

pec ti ves fa ses, s’ha se guit i adap tat la dis -

tri bu ció pre sen ta da per M. T. Wha len, a

“Three di men sio nal bio me cha ni cal ana -

lysis of the sta tio nary and pe nal cór ner
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dri ves in field ho quei” (1993) i que han

es tat re su mi des a la tau la 1.

Du rant els pri mers ins tants del cop, el ju -

ga dor ro man en po si ció bàsi ca de do ble

re col za ment, em pun ya amb fer me sa l’es -

tic i el man té a una al ça da in term èdia,

pa ral·lela al te rra en la di rec ció de “l’eix

z”. Des d’a ques ta po si ció (t0), es pro -

dueix un pe tit as cens se guit d’un des cens 

de la pala de l’es tic abans d’i ni ciar-ne de -

fi ni ti va ment l’e le va ció (t1). Aquest mo vi -

ment, que té una ma jor du ra da en el CP

ana lit zat, va acom pan yat d’u na lleu ge ra

ac ció de ba lan ceig del pes del cos, tot re -

for çant el su port so bre el peu dret, al ho ra

que el peu es que rre es pre pa ra per ini ciar 

l’a venç. Aques ta fase prèvia o apro xi ma -

ció “ap proach” (t0-t1) pre sen ta una di -

ferè ncia tem po ral for ça cla ra en tre to tes

dues tècni ques, i té més du ra da en el

CP (0,63 s) que no pas en el clàssic

(0,258 s). En tots dos co pe ja ments, el

ju ga dor úni ca ment rea lit za un pas d’a -

pro xi ma ció cap a la bola, que s’i ni cia du -

rant la fase d’e le va ció de l’es tic. En l’es -

tu di rea lit zat per Wha len (1995), la fase

d’a pro xi ma ció i la de swing en re ra (back -

swing) són me su ra des al ho ra, i te nen una 

du ra da mit ja na de 0,575 s. El temps

equi va lent al cal cu lat per Wha len, en el

nos tre es tu di se ria molt si mi lar per al CC

(0,573 s) i una mica més gran en el CP

(0,903 s). (Gràfi ques 1 i 2)

Fase d’e le va ció de l’es tic “back swing”

(t1-t2): que da de fi ni da amb l’ins tant t1,

mo ment en què s’i ni cia la tra ject òria as -

cen dent de l’es tic amb un aug ment pro -

gres siu del seu com po nent “ver ti cal” i es

pro lon ga fins a l’ins tant en què aquest as -

so leix la seva ele va ció màxi ma (t2). Com -

pa ra ti va ment, tro bem que la du ra da d’a -

ques ta fase és més gran en el CC (0,3153

s) que no pas en el CP (0,273 s) i que, a

més a més, en el pri mer s’a rri ba a una al -

ça da de l’es tic en t2 d’1,81 m., su pe rior a

l’a con se gui da en aquest ma teix ins tant

per l’es tic en el CP (1,66 m.). En el  nos tre 

es tu di, el sub jec te no més rea lit za un pas

d’a pro xi ma ció, i aquest s’es de vé du rant la 

fase de back swing prin ci pal ment, per això 

s’han ana lit zat aques tes fa ses se pa ra da -

ment. 

Fase de des cens de l’es tic “down swing”

(t2-tc): des de la po si ció de màxi ma ele va -

ció de l’es tic (t2), el ju ga dor ini cia un mo -

vi ment de des cens d’a quest que fi na lit -

zarà amb l’ins tant de con tac te amb la bola 

(tc). La du ra da cal cu la da per a aques ta

fase és si mi lar en tots dos gests, i és de

0,201 s en el CC, va lor que s’a pro xi ma als 

re gis trats per au tors com en Ale xan der,

1981; Chi vers and Elliot, 1987 i Cohen,

1969 (0,15-0,21 s) i lleu ge ra ment su pe -

rior (0,273 s) per a la tècni ca de trajec -

tòria més pla na. Wha len (1995) es ti ma el 

va lor mitjà d’a ques ta fase en 0,221 se -

gons.

Fase de con tac te “con tact” (tc): és de fi -

ni da per l’ins tant en què l’es tic im pac ta

en la bola fins que aques ta dei xa d’es tar

en con tac te amb el pal. La du ra da d’a -

ques ta fase és molt re duï da, po dríem

par lar més aviat d’un ins tant que no pas

d’u na fase en ella ma tei xa. En el CC el

temps de con tac te s’a pro xi ma als 0,19 s

i als 0,21 s en el CP, cosa que sig ni fi ca

que amb prou fei nes es comp ta amb un

fo to gra ma.
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DURADA DE LES FASES SEGONS EL TIPUS DE COPEJAMENT (s) 

FASES DEFINICIÓ DES DE FINS A CC CP

Apro xi ma ció o fase prèvia Instants pre vis a l’e le va ció de l’es tic t0 (ini ci) t1 0,258 0,630

Back swing Fase d’e le va ció de l’es tic (màxi ma al tu ra) t1 t2 0,315 0,273

Down swing Fase de des cens de l’es tic t2 tc 0,201 0,273

Con tac te Con tac te amb la bola tc 0,019 0,021

Fo llow Trough Fase d’a com pan ya ment fi nal tc fi 0,072 0,063

n TAULA 1.

n IL·LUSTRACIÓ 2.
Vis ta su pe rior de to tes dues tècni ques, on s’a -
pre cia la col·lo ca ció del peu es que rre res pec te a
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Fase d’a com pan ya ment “fo llow trough”:

es trac ta d’un mo vi ment de con ti nua ció

del gest en el qual el cos del ju ga dor i

l’es tic es de sac ce le ren fins a re co brar

una po si ció nor mal de joc, en ca ra que

en la tècni ca pla na, el ju ga dor aca ba el

gest en una po si ció molt bai xa i amb

gran se pa ra ció de ca mes. En els cops

ana lit zats, l’a com pan ya ment ha es tat

me su rat fins l’ins tant pre vi a aquell en

què la pi lo ta no es vi sua lit za dins del

camp de fil ma ció, i el seu va lor és de

0,72 s per al CC, i de 0,67 s per al CP.

La du ra da d’a ques ta fase, doncs, que da 

li mi ta da en el nos tre es tu di pel nom bre

de fo to gra mes di gi ta lit zats i pos te riors

al con tac te, on apa reix la bola din tre del 

camp de to tes dues càme res, en ca ra

que, lògi ca ment, pot arri bar a ser més

gran. La du ra da màxi ma es tu dia da per

a aques ta fase per M. T. Wha len,

(1995) va os cil·lar en tre 0,68 s i

0,136 s. (És a dir, es van ana lit zar en -

tre qua tre i vuit imat ges des prés del

con tac te).

Resultats
i discussió

La po si ció ini cial dels peus res pec te de

la bola i el des pla ça ment del peu es que -

rre han es tat con si de rats en l’es tu di com 

a as pec tes di fe ren cia dors en tre els dos

co pe ja ments, tot mos trant-nos, en la

fase prèvia, una ma jor se pa ra ció d’a -

quest en re la ció amb la bola en el CP

(1,749 m); se’n dis tan cia gai re bé un

me tre més que en el CC (0,75 m). Tam -

bé s’ob ser va que la se pa ra ció en tre tots

dos peus és més gran en aquest ti pus de

cop (0,30 m) men tre que es tan pràcti ca -

ment junts en el CP (0,7 m). El peu es -

que rre (pun ta del peu) es re col za a l’es -

que rra de la bola (z) en tots dos co pe ja -

ments 0,734 m d’a que lla en el CC, i en

que da una mica més se pa rat en el CP

(0,85 m). Però on s’a pre cia més se pa ra -

ció res pec te de la bola, és en l’a venç del

su port en la di rec ció del llan ça ment (x).

Així, el peu és si tuat al da vant 0,20 m en 

el CC, i és re col zat pràcti ca ment a la ma -

tei xa al ça da que la bola (5 cm) en el CP.

(Il·lus tra ció 2).

Res pec te al mo ment en què el peu dei xa

el te rra en el CP, per apro xi mar-se cap a

la bola, aquest té lloc exac ta ment en t1,

el seu re col za ment a te rra des prés del

vol es pro dueix abans del con tac te de

l’es tic amb la bola (t = 0,992 s) i els

peus que den se pa rats en tre ells 1,8 m.

En el CC el peu aban do na el te rra una

mica més tard (t = 0,329 s), ja ini cia da

la fase de back swing, la seva arri ba da al

te rra es pro dueix molt a prop de t2, i as -

so leix una se pa ra ció màxi ma de 0,85 m. 

(Gràfiques 3 i 4)

La di rec ció del su port del peu es que rre

(seg ment taló-pun ta del peu) ha es tat

tam bé ana lit za da. L’an gle d’a quest seg -

ment res pec te de la di rec ció del llan ça -

ment (eix x), man té un va lor mitjà de 65º

en el CC i de 70º en el CP. Quan el peu se 

se pa ra de te rra ja a la fase de back swing,

aquest an gle aug men ta fins als 83,5º

(t = 0,355 s) en el CC, des prés bai xa als

75º tan bon punt arri ba a te rra i pro per a

t2 i es man té en aques ta di rec ció du rant

la res ta del co pe ja ment. Aques ta os cil·la -

ció en graus, és pro duï da per l’e le va ció

del peu en el seu des pla ça ment. La

col·lo ca ció del peu es que rre en el CP

adop ta una orien ta ció més es ta ble du rant 

les dues pri me res fa ses, amb un va lor

mitjà de 70º i s’o bre (dis mi nueix l’an gle)

en la di rec ció del co pe ja ment du rant el

down swing fins als 53º; aques ta orien ta -

ció es man tindrà du rant el con tac te.

(Gràfiques 5 i 6)

El mem bre in fe rior es que rre (el tur mell,

el ge noll i el ma luc) ex pe ri men ta, en

con junt, un in cre ment de la seva ve lo ci -

tat li neal en to tes dues mo da li tats de co -

pe ja ment, a cau sa del seu des pla ça -

ment cap en da vant du rant la fase de

back swing, i els va lors d’a ques tes ar ti -

cu la cions són molt si mi lars du rant la

fase prèvia. To tes les ar ti cu la cions de

la cama es que rra as so lei xen ma jors

 velocitats en el CP per què el des pla ça -

ment es rea lit za amb més am pli tud en

un pe río de de temps que és molt si mi lar

(t2-tC = 0,273 s) en el CC. Des prés del

con tac te, el mem bre in fe rior es que rre

apunts 72 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (80-95)

entrenament esportiu

83

0

0,2

0,4

0,6

0,8

se
p
a
ra

ci
ó
n
 d

e
 lo

s 
p
ie

s 
(m

)

0
,2

2

0
,3

3

0
,4

4

0
,5

5

0
,6

6

0
,7

6

0
,8

7

0
,9

8

0
,1

1

tiempo (seg.)

t1 t2 tc

pie derecho pie izquierdo

1
,0

9

1

1,2

1
,2–0,2

0

n GRÀFICA 4.
Copejament pla .

se
p

a
ra

ci
ó

n
 d

e
 lo

s 
p

ie
s 

(m
)

pie derecho pie izquierdo

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0

0
,1

6

0
,2

4

0
,3

2

0
,4

0
,4

8

0
,5

6

0
,6

4

0
,7

2

0
,0

8

tiempo (seg.)

t1 t2 tc

0
,8

1,2

1,4

n GRÀFICA 3.
Copejament clàssic.

0

10

20

30

40

50

á
n
g
u
lo

 p
ie

 iz
q
u
ie

rd
o
 (

º)

0
,1

6

0
,2

4

0
,3

2

0
,4

0
,4

8

0
,5

6

0
,6

4

0
,7

2

0
,0

8

tiempo (seg.)

t1 t2 tc

áng. pie izq.–eje X áng. pie izq.–eje Z

0
,8

60

70

80

90

0

n GRÀFICA 5.
Copejament clàssic.

0

10

20

30

40

50

á
n
g
u
lo

 p
ie

 i
zq

u
ie

rd
o
 (

º)

0
,2

4

0
,3

5

0
,4

7

0
,5

9

0
,7

1

0
,8

2

0
,9

4

1
,0

6

0
,1

2

tiempo (seg.)

t1 t2 tc

1
,1

8

60

70

80

0

áng. pie izq.–eje X áng. pie izq.–eje Z

n GRÀFICA 6.
Copejament pla .

temps (s)

)
m( 

s
u

e
p 

sl
e

d 
ói

 c
a r

a
 p

e
s

peu dret peu esquerre

)
m( 

s
u

e
p 

sl
e

d 
ói

 c
a r

a
 p

e
s

temps (s)

peu dret peu esquerre

( 
ar r

e
u

 q
s

e 
u

e
p 

el
 g

n
a

o
)

temps (s)

ang. peu esq. -eix X ang. peu esq. -eix Z

temps (s)

ang. peu esq. -eix X ang. peu esq. -eix Z

( 
ar r

e
u

 q
s

e 
u

e
p 

el
 g

n
a

o
)



dis mi nueix la ve lo ci tat per la seva ac ció

de fre na da. (Gràfiques 7 i 8)

Mal grat tot, apa rei xen di ferè ncies im por -

tants pel que fa als va lors d’a ques tes ve lo -

ci tats, se gons la tècni ca em pra da. Així per 

exem ple, el tur mell es que rre acon se gueix

una ve lo ci tat màxi ma de 2,27 m/s en el

CC i gai re bé du pli ca el seu va lor en el CP

(4,20 m/s). Una cosa si mi lar s’es de vé

amb el ge noll es que rre, la ve lo ci tat del

qual en el CP (2,64 m/s) és su pe rior als

1,48 m/s que aquest as so leix en el CC

però més tard, du rant la fase down swing.

El ma luc, fi nal ment, acon se guirà en amb -

dues tècni ques el seu va lor màxim de ve -

lo ci tat just en ini ciar-se la fase down -

swing, com a con se qüèn cia de la

translació soferta per tota la cama es -

querra. 

Res pec te a la par ti ci pa ció del mem bre

in fe rior dret, no s’ob ser ven di ferè ncies

im por tants en tre les ve lo ci tats ar ti cu lars,

i en to tes dues tècni ques s’a pre cia un in -

cre ment pro gres siu de ve lo ci tat a me su ra 

que s’a pro xi ma la fase de des cens de

l’es tic, que serà més ac cen tuat a la mei -

tat fi nal de t2-tC. El ma luc, el ge noll i el

tur mell dret te nen ve lo ci tats màxi mes

que tam bé són su pe riors en el CP.

(Gràfiques 9 i 10).

En els mem bres su pe riors, vam tro bar al -

gu nes par ti cu la ri tats en rea lit zar l’es tu di

com pa ra tiu. En tots dos co pe ja ments

apa reix una cla ra di ferè ncia en la ve lo ci -

tat que acon se guei xen les ar ti cu la cions

més dis tals (ca nell i mà, pro pe res a l’es -

tic) res pec te de les pròxi mes (col ze i es -

pat lla, més allun ya des de l’es tic) i que en 

els ins tants pròxims a l’im pac te pre sen -

ten una con duc ta si mi lar a la del mem bre 

in fe rior, però arri bant a les se ves ve lo ci -

tats màxi mes amb un re tard res pec te a

aquest (a la mei tat fi nal de t2-tc), con se -

qüèn cia de l’en ca de na ment del mo vi -

ment des del seg ment in fe rior al su pe rior. 

Els va lors màxims són si mi lars en tots

dos co pe ja ments, tant en ca nells com en

es pat lles, i la ve lo ci tat de tots dos col zes

és si mi lar en t1-t2, però en la fase de des -

cens de l’es tic t2-tc,  el col ze es que rre pre -

sen ta una ve lo ci tat màxi ma de 7,16 m/s

que és su pe rior en el CC a l’as so li da en el

CP (va lor que se si tua en 4,766 m/s). En

amb dues tècni ques, aquest in cre ment es 

pro dueix just al fi nal de t2-tc  tal com

mos tren els gràfics an te riors. Tan ma teix,

això no pas sa en el col ze. Així doncs, el

mo vi ment rea lit zat en el CC pel col ze dret 

ad qui reix una ma jor ve lo ci tat du rant la

fase de des cens de l’es tic que el ma teix

mo vi ment en el CP.

L’an gle del ge noll ha es tat de fi nit des

dels seg ments cui xes (ge noll-ma luc) i

cama (ge noll-tur mell) de cada cos tat,

res pec ti va ment. El seu es tu di ens in di ca

que el ge noll es que rre ro man pràcti ca -

ment estès fins a l’i ni ci de t2-tc  en tots

dos co pe ja ments; a par tir d’a quest mo -

ment i coin ci dint amb el su port del peu

es que rre a te rra, ini cia la fle xió fins als

117º en el CC i con ti nua fle xio nant-se

fins als 97º al fi nal del llan ça ment en el

CP, tot pro vo cant el co rres po nent des -

cens dels ma lucs en aques ta fase fi nal i

mar cant una gran di ferè ncia en tre tots

dos ti pus de tècni ca. El mo vi ment del

ge noll dret és di fe rent, atès que par teix

d’u na pe ti ta fle xió en tots dos co pe ja -

ments, 148,8º en CC i 138,8º en CP. A

par tir d’a quí la con duc ta és di fe rent per

a cada tècni ca, en el CC la fle xió aug -

men ta fins a la pri me ra mei tat del back -

swing, i adop ta un va lor mitjà de 130º

fins a la mei tat de la fase se güent, per

es ten dre’s lleu ment fins als 136º en tc i

acon se guir-ne gai re bé l’ex ten sió (176º)

al fi nal del llan ça ment. Tan ma teix, en el

CP el ge noll dret pas sa de la po si ció en

lleu ge ra fle xió, a una ex ten sió com ple ta,

que pa ral·le la ment, serà prèvia a una

fle xió de gai re bé 70º, i que s’es tendrà a

113º a l’i ni ci de t1- t2. En el mo ment d’i -

ni ciar-se el down swing, el ge noll s’ha

estès lleu ge ra ment (141º) i acompa -

nyarà en fle xió el ge noll es que rre fins a

igua lar-ne l’an gle (127º) en t = 1,1 s.

Aquest ma teix ins tant té lloc en el CC

una mica abans, (t = 0,64 s) coin ci dint

amb un an gle molt si mi lar (130º) de tots 

dos ge nolls. (Gràfiques 11 i 12).

Per a l’es tu di de la po si ció an gu lar del

col ze se n’ha de fi nit l’an gle com el for -

mat pels seg ments co rres po nents a l’a -

vant braç (ca nell-col ze) i el braç (col -
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ze-es pat lla) de cada cos tat, res pec ti va -

ment. Tal com es pot apre ciar en els

gràfics se güents, les cor bes de des pla ça -

ment an gu lar del col ze en amb dues

tècni ques te nen una apa ren ça si mi lar,

en ca ra que que da ben di fe ren cia da la

fle xió del col ze dret res pec te de l’esquer -

re en cada un dels ca sos. Així doncs,

aquest úl tim a pe nes mo di fi ca el seu an -

gle du rant els co pe ja ments, i té una os -

cil·la ció màxi ma en CC de 40º (en -

tre 136º en t = 0,33 s i 176º en t =

0,83 s). I fins i tot més pe tit (34º) en el

CP (en tre 138º en t2 i 172º en t = 1,1.

s). Men tre que el col ze dret ex pe ri men ta

una fle xió gai re bé con tí nua des de l’i ni ci

del gest fins a la mei tat del down swing, i

té una ma jor fle xió (54,7º) en el CC que

no pas en el CP (63,4º). Des d’a quest

ins tant, el col ze es va es te nent en to tes

dues tècni ques, du rant la res ta de la

fase t2-tc (fent bai xar l’es tic), el con tac -

te i l’a com pan ya ment fins gai re bé l’ex -

ten sió com ple ta (170º). (Gràfiques 13

i 14)

Una al tra va ria ble an gu lar que pot re -

sul tar d’in terès per a la di fe ren cia ció

en tre to tes dues tècni ques és l’an gle in -

te rior comprès en tre els dos avant bra -

ços (apro xi ma ció dels col zes res pec te

al punt fix del ca nell) i de fi nit com el

for mat en tre aquests seg ments (ca -

nell-col ze); po dem ob ser var una cla ra

di ferè ncia en els va lors que adop ta

aques ta va ria ble en tre amb dues tècni -

ques. En el CP els col zes s’a pro xi men

molt ràpi da ment du rant la se go na mei -

tat del back swing i els pri mers ins tants

del down swing, tot pro duint un an gle

molt pe tit (12º). Si ob ser vem el gràfic

an te rior co rres po nent a aques ta tècni -

ca, po dem com pro var que l’a pro xi ma -

ció de col zes a què ens re fe rim coin ci -

deix amb la màxi ma fle xió del col ze

dret, i la seva ex ten sió en t2-tc  és co -

rres pos ta amb una pe ti ta se pa ra ció d’a -

quests (pro ba ble ment per dei xar l’es tic

en un pla més ho rit zon tal en el seu des -

cens) i que ràpi da ment tor nen a ajun -

tar-se (19,8º) per a l’im pac te. (Gràfi -

ques 15 i 16). 
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Con ti nuant amb l’es tu di de la po si ció

del cen tre de ma lucs (punt mitjà en tre

tots dos) en el CC, aquest es man té du -

rant tota la fase prèvia a una al tu ra mit -

ja na de 0,92 m so bre el te rra i bai xa

molt len ta ment fins a t2 (0,85 m), des -

prés con ti nua bai xant de for ma més pro -

nun cia da du rant la fase se güent (t2-tc) i

arri ba al seu punt de me nor al tu ra (0,77

m) en t = 0,68 s (just abans del con tac -

te en tre l’es tic i la bola) tot man te nint el

seu va lor fins a fi na lit zar el co pe ja ment.

En el CP pas sa una cosa molt si mi lar,

però amb una di ferè ncia d’al tu ra molt

més pro nun cia da. En t2 ja es tro ba a

0,729 m i con ti nua bai xant du rant t2-tc

fins arri bar a la seva al tu ra mí ni ma

(0,487 m) en t = 1,16 s, just abans de

tc, des prés del con tac te s’in cre men -

ta lleu ge ra ment, i el ju ga dor que da en

una po si ció molt bai xa. (Gràfi ques 17

i 18). 

Per a l’es tu di de l’o rien ta ció en tre la lí nia 

d’es pat lles i la de ma lucs, s’ha cal cu lat

l’an gle me nor for mat per aquests dos

seg ments per a cada ins tant de temps,

tal com es mos tra a la Il·lus tra ció 3, tot

pro jec tant-lo so bre el pla XZ. (Il·lus tra -

ció 3). 

En tots dos co pe ja ments s’ob ser va una

con tra po si ció de la lí nia d’es pat lles res -

pec te a la de ma lucs; ini cial ment for men

un an gle molt pe tit, per què amb dues lí -

nies es tro ben gai re bé ali nea des (2º-14º) i 

orien ta des en el sen tit del llan ça ment (eix

x). La lí nia d’es pat lles aug men tarà l’an gle

res pec te a la de ma lucs de for ma pro gres -

si va du rant t1-t2, i as so lirà la màxi ma con -

tra po si ció en els ins tants pre vis a l’i ni ci

del down swing, tot orien tant l’es pat lla es -

que rra en di rec ció z, i for mant un an gle

màxim d’uns 60º en to tes dues tècni ques. 

(Gràfiques 19 i 20)

Per a l’es tu di de la po si ció an gu lar del

tronc res pec te a cada un dels tres ei xos de 

mo vi ment, s’han de fi nit els an gles for mats 

pel seg ment P2P1 = (cen tre/ma lucs cen -

tre/es pat lles), amb cada un dels ei xos. Per 

fer-ho, s’ha tras lla dant el punt P2 a l’o ri -

gen del sis te ma de re ferè ncia i s’ha me su -

rat l’an gle que for ma aquest vec tor res -

pec te a cada un dels tres ei xos. (Il·lus tra -

ció 4).

Així doncs, el tronc es man té in cli nat for -

mant un an gle d’uns 45º res pec te a la ver -

ti cal i res pec te a l’eix z en el CC, men tre

que en el CP la po si ció ini cial és més ver ti -

cal (so la ment 36º res pec te a t1 i en t1) i,

al ho ra, es va in cli nant cap a z men tre s’a -

pro xi ma a aquest ma teix ins tant. En amb -

dues tècni ques el tronc fi na lit za amb una

in cli na ció cap a la bola (cap a la dre ta) i

arri ba a acon se guir apro xi ma da ment els

60º en to tes dues tècni ques just al fi nal

d’a ques ta fase. Però la di ferè ncia cla ra

apa reix en el CP, ja que l’an gle del tronc

res pec te a la ver ti cal és de 61º, (és a dir,

29º res pec te del te rra en tC), da vant dels

38º que té en el CC. Aques ta di ferè ncia

s’in cre men tarà fins al fi nal del llan ça -

ment. (Gràfiques 21 i 22). 

En re la ció a l’es tic i la bola, tro bem que

la ve lo ci tat de l’ex trem de l’es tic aug -

men ta pro gres si va ment des de l’i ni ci,

fins arri bar a un va lor màxim de 32,7

m/s en el CC i de 31,7 m/s en el CP just

en tC, va lors si mi lars als màxims ob tin -

guts per Cohen (1969) i Hen drick

(1983). És en aquest ma teix ins tant,

quan la bola co men ça a guan yar ve lo ci -
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tat, i acon se gueix en el CC el seu va lor

màxim (22,16 m/s) als 0,036 se gons

des prés de l’im pac te. Però en el CP se

su pe ra aques ta ve lo ci tat màxi ma

(23,8 m/s) als 0,25 s des prés de l’im -

pac te. El va lor mitjà de ve lo ci tat de la

bola en el co pe ja ment es ta cio na ri cal cu -

lat per Wha len (1993) va ser de 26,44

m/s en ju ga dors de més edat. Coin ci dint

amb el mo ment de ve lo ci tat màxi ma de

la bola, es pro dueix un des cens de la ve -

lo ci tat de l’ex trem de l’es tic que arri ba

fins als 18,35 m/seg en el CC i dis mi -

nueix una mica menys en el CP. Aquest

efec te és pro duït pel xoc amb la bola.

Tot se guit l’es tic aug men ta la ve lo ci tat

fins al fi nal del llan ça ment, al ho ra que la 

bola re dueix la seva. (Gràfi ques 23 i 24)

L’anà li si de la po si ció an gu lar de l’es tic

res pec te a cada un dels tres ei xos pre sen -

ta una gran si mi li tud en amb dues tècni -

ques, en ca ra que amb una di ferè ncia cla -

ra els va lors de la tra ject òria an gu lar de

l’es tic al CP res pec te a l’eix Z, tal com

apa reix als gràfics se güents, arri bant a va -

riar uns 270º du rant la fase t2-tc. (Il·lus -

tra cions 5 i 6) i (Gràfi ques 25 i 26).
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Aques ta alta va ria ció de l’an gle en el CP,

es tra dueix tam bé en una alta ve lo ci tat an -

gu lar de l’es tic en els ins tants pre vis al

cop, tot arri bant a un va lor màxim de

2.766,6 graus/s que equi va len a 48,3 ra -

diants/s, xi fra molt si mi lar a l’ob tin gu da

per Ale xan der (1981) du rant aques ta fase 

de down swing (45 ra diants/seg o 2.578,3 

graus/s). Res pec te al mo ment de l’im pac -

te, ob ser vem que la va ria ció de l’an gle de

l’es tic res pec te a aquest eix és nul·la en

tots dos co pe ja ments per tor nar a in cre -

men tar-se molt du rant la fase de l’a com -

pan ya ment, però en aquest cas la ve lo ci -

tat adop ta va lors con tra ris als de t1-t2

(can via la di rec ció del gir de l’es tic).

(Gràfiques 27 i 28).

Fi nal ment, s’ha ana lit zat l’an gle dels ca -

nells, per a la qual cosa es de fi neix aquest 

com el for mat pel seg ment es tic (ex -

trem-mànec) i per l’a vant braç (ca nell-col -

ze). Els gràfics se güents ens mos tren la

con duc ta de l’an gle des crit du rant les fa -

ses del co pe ja ment. En tots dos cops, els

va lors de l’an gle de ca nell són molt si mi -

lars en tre l’es que rra i la dre ta, apa reix una 

di fe ren cia ció du rant la mei tat fi nal de t1-t2

i la ini cial de t2-tc, i és el ca nell dret el que

me nor an gle pre sen ta (37,8º en el CC i

53,5º en el CP) res pec te a l’es tic, tot pro -

duint-se una apro xi ma ció ma jor en tre l’a -

vant braç i l’es tic en el CC ana lit zat, du rant 

el des cens. (Gràfi ques 29 i 30)

Con clu sions 

Com a con clu sions es po den re su mir les

di ferè ncies tècni ques tro ba des en tre les

dues tècni ques de co pe ja ment ana lit za -

des, i que són més re lle vants, tot cen trant

la nos tra aten ció en les ca rac te rís ti ques

di fe ren cia do res del copejament pla:

n Res pec te a la du ra da de les fa ses, el CP

pre sen ta una fase d’a pro xi ma ció i ele -

va ció de l’es tic con jun ta ment, més llar -

ga (0,903 s) gai re bé de du ra da do ble

que aques tes fa ses en el CC. I la fase de

des cens de l’es tic tam bé és lleu ge ra -

ment més llar ga, en ca ra que l’es tic bai -

xa des de menys altura, com veurem

després. 

n És un gest en el qual els peus es tan ini -

cial ment més junts en tre ells (7cm de

se pa ra ció) i més allun yats (gai re bé un

me tre més) en re la ció a la bola. A més a 

més, en aquest co pe ja ment el ju ga dor

re co rre, des de la po si ció ini cial i amb

un sol pas d’a pro xi ma ció, una més gran 

distància cap a la bola, per què des prés

del su port els  peus li que den més se pa -

rats que no pas en el CC. 

n El ju ga dor si tua el peu es que rre en lí nia

amb la bola, a di ferè ncia del que suc -

ceeix en el CC on el peu és re col zat 20

cm al da vant d’a ques ta. A més a més,

la si tua ció del peu a l’es que rra de la

bola és més gran tam bé en el co pe ja -

ment pla, cosa que pro vo ca una neces -

sària in cli na ció del tronc per po der co -

pe jar-la. Així doncs, aques ta ma jor

“distància d’a tac” a la bola és tra duï da

en un aug ment de la in cli na ció del tronc 

cap a aques ta (z) i cap a la di rec ció del

llan ça ment (x) en els ins tants fi nals del

cop, i això obli ga el ju ga dor a que dar en

una po si ció molt bai xa, cosa que pot

con di cio nar una im me dia ta con ti nuï tat

en el joc. D’al tra ban da, l’o rien ta ció del

peu una ve ga da re col zat a te rra és més

“ober ta” cap a la di rec ció del llan ça -

ment que no pas en el CC, on el peu

s’orienta més perpendicular a aquesta

direcció. 

n Aquest des pla ça ment del peu esquer -

re pro vo ca una di ferè ncia im por tant

en l’aug ment de les ve lo ci tats li neals

dels punts ar ti cu lars del mem bre in fe -

rior es que rre, i tam bé (en ca ra que en

més pe ti ta me su ra) d’al tres ar ti cu la -

cions del mem bre su pe rior es que rre, a 

ex cep ció del col ze es que rre, la ve lo ci -

tat li neal del qual serà in fe rior en

aquest ti pus de co pe ja ment. Res pec te 

a les ve lo ci tats del mem bre in fe rior i

su pe rior dret, tam bé són su pe riors els

va lors màxims as so lits en el CP, en ca -

ra que amb l’ex cep ció, no va ment, de

la ve lo ci tat li neal màxi ma del col ze

dret, que és me nor. 

n L’àmplia se pa ra ció en tre els su ports i

l’a venç del pes del cos cap a la cama

avan ça da obli guen a la fle xió del ge noll

dret, que as so leix una fle xió molt ac cen -
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tua da de 97º al fi nal del llan ça ment, en

el CP. Es pro dueix així, el des cens dels

ma lucs, que arri ben a la seva al tu ra mí -

ni ma res pec te al te rra en els ins tants

finals del llançament. 

n La tra ject òria de l’es tic pre sen ta un ma -

jor com po nent en el pla ho rit zon tal, en -

ca ra que es rea lit za en els tres plans de

mo vi ment. A més a més, és en aquest

pla on ex pe ri men ta més va ria ció an gu -

lar, tot ad qui rint un am pli re co rre gut

du rant la fase de down swing. Amb això

es con tra res ta la di ferè ncia d’al tu ra que

as so leix l’ex trem de l’es tic en el CP, pro -

duï da pel des cens dels ma lucs. Per pos -

si bi li tar l’in cre ment de re co rre gut an gu -

lar de l’es tic, els ca nells re duei xen el

seu an gle (apro xi mant l’a vant braç a

l’es tic) du rant la mei tat fi nal de t1-t2 i la

ini cial de t2-tc, al ma teix temps que els

col zes s’a pro xi men en tre si, i dis mi -

nueix tam bé l’an gle de se pa ra ció en tre

els avant bra ços. Tot ple gat es pro dueix

al ho ra que es pro vo ca una ade qua da

con tra po si ció de l’eix es pat lles-ma lucs.

El re sul tat fi nal és que l’estic adquireix

una major velocitat angular, propera als 

50 radiants/s en aquest tipus de

llançament. 

n La ve lo ci tat màxi ma de l’ex trem de

l’es tic és in fe rior a l’ob tin gu da en el

CC, tan ma teix, s’a con se gueix a una

ve lo ci tat li neal màxi ma de la bola su -

pe rior, que és as so li da en menys

temps (0,25 s) des del mo ment de

l’im pac te, as pec te que in te res sa ria

d’a pro fun dir en no ves in ves ti ga cions. 

n En el mo ment de l’im pac te amb la bola, 

l’es tic es tro ba pa ral·lel a te rra (no més

un grau res pec te d’a quest), en front dels 

57º d’in cli na ció que pre sen ta en el CC.

Po dem afir mar que es trac ta d’un co pe -

ja ment de tra ject òria ve ri ta ble ment pla -

na en el moment de l’impacte. 

n Fu turs es tu dis por tats a ter me amb ma -

jor nom bre de sub jec tes, po drien es ta -

blir si exis tei xen di ferè ncies es ta dís ti ca -

ment sig ni fi ca ti ves en tre al gu nes d’a -

ques tes va ria bles i d’al tres, com ara

l’an gle en tre el tronc i l’a vant braç dret,

amb la velocitat de sortida de la bola. 
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Avaluació de les accions ofensives
en el futbol de rendiment
mitjançant indicadors d’èxit
en dissenys diacrònics intensius
retrospectius*

§ CARLOS LAGO PEÑAS

§ JOSÉ MARÍA CANCELA CARRAL

§ FERNANDO FERNÁNDEZ FRAGA

Doc tors en Edu ca ció Fí si ca.
Pro fe ssors en la Lli cen cia tu ra en Ciències de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Espor t.
Fa cul tat de Ciències de l’Edu ca ció.
Uni ver si tat de Vigo

§MARÍA DEL PILAR LÓPEZ GRAÑA

§ JORGE VEIGA CODESIDO

Lli cen cia ts en Edu ca ció Fí si ca 

Resum
En aquest tre ball hem ana lit zat les ac -

cions ofen si ves d’un equip de fut bol de

ren di ment que aca ben amb èxit. Per por -

tar a ter me l’estudi hem uti lit zat la me to -

do lo gia ob ser va cio nal, i hem en re gis trat

un to tal de vuit par tits dis pu tats pel

“Real Club De por ti vo de A Co ru ña” du -

rant la tem po ra da 2000-2001. Els pa -

trons de com por ta ment ob tin guts mit -

jan çant anà li si se qüen cial re tros pec ti va

pro por cio nen una imat ge es pe cu lar de la 

ma ne ra com l’última, pe núl ti ma, etc.,

de les ac cions an te riors a la rea lit za ció

del llan ça ment a por te ria man te nen una

re la ció es ta ble en tre si i, per tant, po den

ser con si de ra des com a ex ci ta do res per

a la con se cu ció de l’èxit en el joc. Aques -

tes ac cions o as so cia cions po dran con -

tem plar-se d’aquesta for ma com a in di -

ca dors d’èxit en la fase ofen si va de

l’equip ob ser vat.

Introducció

El pro ble ma fo na men tal en el fut bol con -

sis teix, din tre d’una si tua ció d’oposició, a

coor di nar ac cions de re cu pe ra ció, con ser -

va ció i avan ça ment de la pi lo ta amb

l’objectiu de con duir-la a la zona de gol i

mar car un gol. L’atac ha de su pe rar els

pro ble mes de con ser va ció in di vi dual i

col·lec ti va de la pi lo ta, fran que jar, uti lit -

zar i/o evi tar els obs ta cles mòbils no uni -

for mes per arri bar a mar car. L’objectiu de

cada una de les ac cions és pro vo car i ex -

plo tar un de se qui li bri en l’esquema tàctic

con tra ri, crear un efec te sor pre sa, d’incer -

tesa, per ano tar un gol (Gréhaig ne, 1992;

2001).

Tan ma teix, en com pa ra ció amb al tres

jocs es por tius col·lec tius (per exem ple,

el bàsquet o l’handbol), el fut bol pre sen -

ta una su pre ma cia de la de fen sa so bre

l’atac (Bauer i Ue ber le, 1988; Du four,

1989; Gar gan ta i Pin to, 1997), cosa

que fa que el sis te ma atac/de fen sa ten -

dei xi so vint cap a l’equilibri. Així, men tre 

que, per exem ple, al bàsquet una gran

quan ti tat dels atacs efec tuats (un 80 %

de mit ja na) aca ba amb la con se cu ció

d’una cis te lla, en el joc del fut bol amb

prou fei nes un 1 % dels atacs cul mi na

amb l’obtenció d’un gol (Ba yer i Ue ber -

le, 1988; Du four, 1983; Gar gan ta,

1997).

Atès que en la fase del joc co rres po nent

a l’atac, l’avantatge dels equips no més

té sen tit si con dueix a la crea ció de si -

tua cions de fi na lit za ció (Teo do res cu,
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Abstract

In this pa per we have analy zed the suc ces ful

of fen si ve ac tions of a per fo man ce soc cer team. To

ful fil this study we have used the ob ser va tio nal

met ho do logy, re cor ding data form six mat ches

pla yed by the De por ti vo of A Co ru ña du ring the

sea son 2000-01. The beha voir pat terns ob tai ned

through res tros pec ti ve se quen tial analy sis get us a

mi rror ima ge. The last, pe nul ti ma te,

an te pe nul ti ma te, etc. plays has a sta bi le

re la tions hip bet ween them, and we con si de rer as

pre pa ra tory to be a suc cess. The se plays will be

con si de red as suc cess in di ca tors of the of fen si ve

ac tions of the team ob ser ved.

Key words

Per for man ce soc cer, Re tros pec ti ve se quen tial

analy sis, Beha viour pat terns

Fut bol de ren di ment, Anàli si se qüen cial
re tros pec ti va, Pa trons de com por ta ment

n Pa ra ules cla u

* Aquest treball for ma par t de la in ves ti ga ció fi nan cia da per la Uni ver si tat de Vigo, amb càrrec al pro jec te de re fe rèn -
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1984), la ne ces si tat de con ver tir el pro -

cés ofen siu en una cosa més ob jec ti va i

con cre ti va, que con duei xi a la crea ció

d’un ma jor nom bre d’oportunitats de

gol, ha es de vin gut una preo cu pa ció evi -

dent de tots els qui pre te nen de veu re

aug men ta da la qua li tat i l’especta -

cularitat del joc del fut bol (Gar gan ta,

1997; Lut ha nen, 1993).

Aquest fet ex pli ca que la ma jo ria de les

anà li sis i de les tàcti ques en el fut bol es ti -

guin re la cio na des amb la fase ofen si va del 

joc (Lut ha nen, 1993). Tan ma teix, la des -

crip ció del pro cés ofen siu i l’avaluació de

la seva eficà cia, efec tua des a par tir dels

gols ob tin guts, a pe nes per met d’entendre 

de for ma molt li mi ta da la seva dinà mi ca i

la pro duc ció dels equips (Gar gan ta,

1997), ate sa la pre ca rie tat que as sis teix a 

l’hora de de ter mi nar una even tual co rre la -

ció en tre els in di ca dors que ca rac te rit zen

la con duc ta dels ju ga dors i els equips (Du -

four, 1983).

Des de la pers pec ti va de l’investigador i

l’entrenador sem bla im por tant con si de rar, 

no so la ment les si tua cions que con duei -

xen a l’obtenció de gol, sinó tam bé to tes

aque lles que per me tin de com pren dre el

ni vell de pro duc ció de joc ofen siu dels ju -

ga dors i dels equips, en co rres pondència

amb la je rar quia d’objectius de la fase

ofen si va (Ba yer, 1994 i Die trich, 1978):

ini ciar, cons truir si tua cions de fi na lit za ció

i fi na lit zar.

En aquest sen tit, re sul ta con ve nient con si -

de rar les ac cions que, en ca ra que no pro -

vo quin de for ma im me dia ta o di rec ta ment 

l’obtenció d’un gol, es pre sen tin com a

sus cep ti bles d’induir a una rup tu ra en el

ba lanç atac/de fen sa, i de crear si tua cions

de pe rill im mi nent per a l’equip ad ver sa ri

(Rie ra, 1995 i Gar gan ta, 1997). En

aques ta mena d’anàlisi ad qui reix més im -

portància l’observació de les ac cions de

l’equip que no pas l’estudi de la con duc ta

in di vi dual de cada ju ga dor (Gar gan ta,

1997; Gréhaig ne, 1992, 2001 i Rie ra,

1995).

Objectius

L’objectiu ge ne ral de l’estudi con sis teix a

es tu diar les ac cions ofen si ves que aca ben

amb èxit en el fut bol de ren di ment, des

d’un dis seny diacr ònic in ten siu re tros pec -

tiu, pre nent una mos tra de 8 par tits dis pu -

tats pel “Real Club De por ti vo de A Co ru -

ña” du rant la tem po ra da 2000-01. A par -

tir d’aquest ob jec tiu ge ne ral és pos si ble

pro po sar els ob jec tius es pe cí fics se -

güents:

a) De tec tar l’existència de pa trons de

con duc ta re tros pec tius en tre les ca -

te go ries del com por ta ment que con -

for men les fa ses d’inici i de sen vo lu -

pa ment i cons truc ció de l’acció ofen -

si va, pre nent com a con duc ta cri te ri

les di ver ses mo da li tats de finalit -

zació.

b) Esti mar pa trons d’utilització de l’espai 

en el re co rre gut de la pi lo ta tot al llarg

de l’acció ofen si va.

c) Iden ti fi car, si és pos si ble, l’existència

d’agrupacions dià di ques es ta bles en -

tre els ju ga dors d’un ma teix equip en

les ac cions ofen si ves que fi na lit zen

amb la rea lit za ció d’un llan ça ment a

por te ria.

Per què aquest ob jec tiu ad qui rei xi ple na

fun cio na li tat, ca len les ma ti sa cions se -

güents:

a) Un equip es tro ba en la fase ofen si va

quan té la pos ses sió de la pi lo ta.

b) Un equip té la pos ses sió de la pi lo ta

quan un ju ga dor d’aquest ma teix

equip en man té de for ma con tro la da,

en ter mes tec ni cotà ctics, la pos ses sió

i està en dis po si ció de do nar con ti nuï -

tat al pro cés ofen siu.

El carà cter diacr ònic de l’estudi es jus ti fi -

ca pel se gui ment tem po ral i el carà cter

con ven cio nal ment ideogr àfic de cada ac -

ció ofen si va; a més a més, és in ten siu ja

que el parà me tre de re gis tre és l’ordre, i la

“re tros pec ti vi tat” a par tir de l’ocurrència

d’esdeveniments o ac cions pre de ter mi na -

des (en aquest cas, del llan ça ment a por -

te ria) per met de de tec tar l’existència de

pa trons cap a en re re que in di quen la con -

sistència d’accions (uni tats com pos tes

ob tin gu des mit jan çant for mats de camp)

prèvies d’ordre a la rea lit za ció del llan ça -

ment a por te ria.

Metodologia

Mos tra

Per al de sen vo lu pa ment d’aquest es tu -

di s’han ana lit zat un to tal de sis par tits

de fut bol, co rres po nents a en fron ta -

ments dis pu tats pel “Real Club De por ti -

vo de A Co ru ña” en el trans curs del

Cam pio nat Na cio nal de Lli ga i la Lli ga

de Cam pions de la tem po ra da 2000-

2001; es van re gis trar un to tal de 134

ac cions que pre sen ten la ca te go ria de

fi na lit za ció. La jus ti fi ca ció de la tria de

l’equip ob ser vat i dels par tits se lec cio -

nats és de gu da al fet que en te nem que

el “Real Club De por ti vo de A Co ru ña”

cons ti tueix, en el fut bol d’elit, el mo del

de ren di ment ideal per és ser ava luat,

atès que en la tem po ra da an te rior

(1999-2000) s’havia pro cla mat cam -

pió del Cam pio nat Na cio nal de Lli ga.

Els par tits co di fi cats són:

n De por ti vo-Oviedo.

Cam pio nat Na cio nal de Lli ga.

n De por ti vo-València.

Cam pio nat Na cio nal de Lli ga.

n De por ti vo-Reial Ma drid.

Cam pio nat Na cio nal de Lli ga.

n De por ti vo-Espanyol.

Cam pio nat Na cio nal de Lli ga.

n Va lla do lid-Deportivo.

Cam pio nat Na cio nal de Lli ga.

n Rayo Va lle ca no-Deportivo.

Cam pio nat Na cio nal de Lli ga.

n De por ti vo-París Saint Ger main.

Lli ga de Cam pions.

n Mi lan-De por ti vo.

Lli ga de Cam pions.

Instru ment

L’instrument, ela bo rat ad hoc, és un

for mat de camp cons truït a par tir dels

cri te ris se güents: Nú me ro Ju ga dor Amb 

Pi lo ta (JAP), Su brol d’inici del pro cés

ofen siu, Lo ca lit za ció es pa cial al camp,

Su brol de cons truc ció i de sen vo lu pa -

ment del pro cés ofen siu, Su brol de fi na -

lit za ció del pro cés ofen siu. El for mat de

camp es pre sen ta es quemà ti ca ment a

la tau la 1.
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Pro ce di ment

Tot el re gis tre s’ha rea lit zat a par tir de

l’anàlisi de cin tes en re gis tra des. Les cin -

tes de què hem dis po sat per a la rea lit za -

ció de l’estudi han es tat en re gis tra des en

ví deo VHS des de l’emissió rea lit za da per

una ca de na de te le vi sió pú bli ca. La imat -

ge re gis tra l’evolució es pa cial del joc se -

guint en tot mo ment el ju ga dor por ta dor

de la pi lo ta i la seva ac tua ció so bre aques -

ta. Les imat ges eren en re gis tra des per tres 

càme res, una si tua da en el la te ral del

camp i les al tres dues da rre ra cada por -

teria.

La me to do lo gia d’investigació per al de -

sen vo lu pa ment del nos tre tre ball ha es tat

una ob ser va ció sis te ma tit za da no par ti ci -

pant en am bient na tu ral.

De cada ac ció ofen si va, i amb l’ob jec tiu

de tro bar pa trons de com por ta ment, es

re gis tra ven els se güents cri te ris des crip -

tius: Nú me ro Ju ga dor Amb Pi lo ta (JAP),

Su brol d’i ni ci del pro cés ofen siu, Lo ca -

lit za ció es pa cial en el camp, Su brol de

cons truc ció i de sen vo lu pa ment del pro -

cés ofen siu, Su brol de fi na lit za ció del

pro cés ofen siu.

Per por tar a ter me l’anàlisi se qüen cial

vam uti lit zar el pro gra ma in form àtic SDIS- 

GSEQ ver sió 4.0 de Ba ke man i Que ra

(1995). Les da des han es tat co di fi ca des

com a mul ties de ve ni ments.

L’observació i el co rres po nent en re gis tra -

ment han es tat rea lit zats per un equip de

cinc ob ser va dors en tre nats es pe cí fi ca -

ment per a aquest es tu di, i en tre els quals

es tro ba va un dels au tors d’aquest tre ball.

El con trol de la qua li tat de la dada s’ha

efec tuat des d’una pers pec ti va quan ti ta ti -

va i qua li ta ti va. Cada par tit va ser vist i co -

di fi cat dues ve ga des. Des d’una pers pec ti -

va qua li ta ti va s’ha uti lit zat la con cor dan -

ça per con sens. Des d’una pers pec ti va

quan ti ta ti va s’ha bus cat un es ta dís tic que

tin gués re la ció amb el con cep te d’asso -

ciació. Aquí s’ha inclòs tant la co rrec ció

per efec te de l’atzar, com els errors de co -

mis sió i omis sió. L’estadístic uti lit zat per

fer-ho ha es tat el Kappa de Cohen. En tots 

els par tits el Kappa de Cohen va su pe rar

el va lor de 0,90.

Resultats i discussió

De les 1.571 ac cions ofen si ves re gis tra -

des en tots els seus temps, úni ca ment

134 pre sen ten la ca te go ria de fi na lit za ció

amb èxit (xut din tre, xut fora, xut amb

con se cu ció de gol); cosa que re pre sen ta

que un xic més del 8,5 % de les ac cions

ofen si ves aca ben amb un llan ça ment i

d’aquestes ac cions no més 16 (1 %) cul -

mi nen en gol.

A la Lli ga Espan yo la de Pri me ra Di vi sió de 

la tem po ra da 1998-99, es van re gis trar

254 ju ga des d’atac per par tit, i d’aquestes 

so la ment el 8,7 % (22 per par tit) van aca -

bar en xut, i es va acon se guir una mit ja na

de 2,6 gols per par tit; és a dir, poc més de 

l’1 % de les ju ga des d’atac aca ben en gol

(Angue ra i Ardá, 2000). En aquests ma -

tei xos va lors se si tuen els re sul tats as so -

lits per di ver sos es tu dis (Du four, 1983;

Gar gan ta, 1997; Sle ziews ki, 1987); en el 

joc del fut bol tot just un 1 % de les ac -

cions ofen si ves cul mi nen amb l’obtenció

d’un gol. A les por te ries, si tua des als ex -

trems d’un ex tens te rreny de joc, po ques

ve ga des s’hi arri ba en els 90 mi nuts de

temps re gla men ta ri. Es cons ta ta així un

ma jor vo lum de joc de tran si ció (més del

95 %) en de tri ment de la fi na lit za ció

(Gréhaig ne, 1992, 2001 i Gar gan ta,

1997).

Uti lit zant l’anàlisi se qüen cial re tros pec ti -

va (Angue ra i Ardá, 1999; Ardá, 1998;

Cas te lla no, 2000; Go ros pe, 1999; Her -

nán dez Men do, 1996) i pre nent com a

con duc ta cri te ri les ca te go ries de fi na lit za -

ció en les tres sub ca te go ries (xut fora, xut

din tre i xut amb con se cu ció de gol), apa -

rei xen al guns pa trons de con duc ta es ta -

bles (ve geu Tau la 2). Els in di ca dors d’èxit

en les ac cions ofen si ves sem blen pro po sar 

que:

n Els llan ça ments a por te ria acos tu men a

apar èi xer des prés de po sar en joc la pi -

lo ta (ser vei de cór ner i tir lliu re en zo nes

va ria bles) i a con ti nua ció d’una in ter -

ven ció de l’adversari (re cu pe ra ció de la

pi lo ta).

n La man ca d’estabilitat dels pa trons con -

duc tuals re tros pec tius a par tir del re tard 

–4 o –5 ens por ta a pen sar que les ac -
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d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9

d10

d11

…

dn

Sa ca da de cen tre

Sa ca da de meta

Ser vei de Cór ner

Ser vei de ban da

Cop lliu re en zo nes

 va ria bles

Exe cu ció de Pe nal

Ser vei de por ter

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

Z.5

Z.6

Z.7

Z.8

Z.9

Z.10

Z.11

Z.12

Re bre/con tro lar la pi lo ta

Do nar con ti nuï tat

Man te nir la pos ses sió de la pi lo ta

Avan çar amb la pi lo ta

Evi tar l’ad ver sa ri

Xu tar cap a l’a tac

Inte rrup ció oca sio nal amb con ti nuï tat

Fi na lit za ció

• Xut din tre

• Xut fora

• Xut amb con se cu ció de gol

Pèrdua de pos ses sió de la pi lo ta

Re cu pe ra la pi lo ta l’ad ver sa ri

Fi de l’ac ció ofen si va sen se pèrdua

 de la pos ses sió de la pi lo ta

n TAULA 1.
For mat de camp so bre el pro cés ofen siu al fut bol.



cions de llan ça ment acos tu men a apa -

rèixer en ju ga des d’atac en què par ti ci -

pen pocs ju ga dors i es pro duei xen

 poques in ter ven cions so bre la pi lo ta;

la con ducció/avan ça ment in di vi dual, la

pas sada (do nar con ti nuï tat) i es ca po -

lir-se de l’adversari (epi so di d’1x1) són

les ac tua cions que pre ce dei xen un xut.

Els re sul tats as so lits són si mi lars als que

pro po sa la li te ra tu ra, en ca ra que en el

nos tre cas l’anàlisi se qüen cial ens per met

la de tec ció de con tingències se qüen cials

en tre ca te go ries de con duc ta, i es com pro -

va l’estabilitat en la suc ces sió de les se -

qüèn cies, per da munt de les pro ba bi li tats

d’atzar (Angue ra 1983, 1991, 1992; Ba -

ke man i Que ra, 1995; Her nán dez Men do, 

1996), da vant de la pro pos ta d’indicadors 

més sen zills en al tres es tu dis com ara la

fre qüèn cia sim ple o els per cen tat ges.

Mar cos (1994), va rea lit zar una anà li si de 

l’es tratè gia al Mun dial d’USA’94. A la

Tau la 3 es mos tren els gols d’es tratè gia

acon se guits (des prés de po sar en joc la pi -

lo ta) per fa ses de la com pe ti ció.

Es pot ob ser var que 4 de cada 10 gols

acon se guits al Mun dial han es tat en ju ga -

da a pi lo ta atu ra da (39 %). A par tir de

quarts de fi nal s’incrementa el per cen tat -

ge con si de ra ble ment.

A la Tau la 4 es mos tren els gols acon se -

guits per 9 se lec cions par ti ci pants en el

Mun dial USA’94. El cos tècnic de la FIFA, 

un cop aca bat el Cam pio nat del Món, va
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CONDUCTA CRITERI RETARD –1 RE TARD –2 RETARD –3 RE TARD –4 RE TARD –5

Xut din tre Re cu pe rar la pi lo ta

Cop lliu re en zo nes

 va ria bles

Do nar con ti nuï tat 

Avan çar amb la pi lo ta

Ser vei de Cór ner 

Do nar con ti nuï tat

Avan çar amb la pi lo ta

Evi tar l’ad ver sa ri

Ser vei de Cór ner

Evi tar l’ad ver sa ri 

Ser vei de Cór ner

Avan çar amb la pi lo ta

Xut fora Re cu pe rar la pi lo ta

Cop lliu re en zo nes

 va ria bles

Avan çar amb la pi lo ta

Ser vei de Cór ner

Do nar con ti nuï tat

Ser vei de Cór ner Ser vei de Cór ner

Xut amb con se cu ció

de gol

Ser vei de Cór ner

Cop lliu re en zo nes

 va ria bles

Do nar con ti nuï tat  Avan çar amb la pi lo ta

n TAULA 2.
Pa trons de con duc ta re tros pec tius pre nent com a con duc ta cri te ri les ca te go ries de fi na lit za ció en les tres sub ca te go ries (xut fora, xut din tre i xut amb con -
se cu ció de gol).

SELECCIÓ

GOLS

TOTALS

GOLS

ESTRATÈGIA PER CEN TAT GE 

Bulg ària 11 8 72  

Itàlia  8 5 62,5

Brasil 12 5  41,5

Suè cia 16 6  37,5

Ale man ya  9 5  55  

Ro ma nia 10 4 40  

Argentina  8 4 50  

Suïs sa  5 3 60  

Aràbia  5 2 40  

n TAULA 4.
Gols d’es tratè gia ob tin guts per di fe rents se lec cions en el Cam pio nat del Món d’USA’94 (Mar cos,
1994).

FASE GOLS

MITJANA

GOLS

GOLS

ESTRATÈGIA MITJANA

% GOLS

ESTRATÈGIA

Pri me ra  93 2,6 32 0,9  34,5

Vui tens  27 3,4 11 1,4  40,7

Quarts  16 4   9 2,25  56  

Se mi fi na ls   4 2   3 1,5  75  

Fi nal   1 1   1 1   100  

To ta ls 145 2,78 57 1,09  39  

n TAULA 3.
Gols ob tin guts d’es tratè gia en les di fe rents fa ses del Cam pio nat del Món d’USA’94 (Mar cos,
1994).



de ter mi nar que les mi llors se lec cions ha -

vien es tat: Bra sil, Itàlia, Bulg ària, Ro ma -

nia i Suè cia cosa que va fer pa le sa la seva

clas si fi ca ció fi nal. Aques tes se lec cions

van acon se guir més d’un terç dels seus

gols en ju ga des d’es tratè gia, i en tre les

cinc van acon se guir de mar car 28 gols, la

mei tat dels acon se guits en to tal per les 24 

se lec cions par ti ci pants.

Re fe rent a l’ac ció prèvia a la con se cu ció

del gol són pocs els es tu dis rea lit zats.

Ro meu et al. (1997) van arri bar a la

con clu sió que el 52 % dels gols es pro -

duei xen sen se ac ció an te rior, el 24 %

amb una ac ció de dri blat ge (evi tar a

l’ad ver sa ri) i el 24 % amb una con duc -

ció prèvia. Com veiem, els re sul tats pel

que fa als sub pa pers pro po sats pels es -

por tis tes en les ac cions an te riors al llan -

ça ment són si mi lars a les ob tin gu des en

aquest tre ball (ve geu Tau la 2). Angue ra i 

Ardá (2000), en un es tu di se qüen cial en 

el Fut bol a 7, so bre les ac cions ofen si ves 

que cul mi nen amb èxit, tro ben que els

llan ça ments es pro duei xen so vint des -

prés de po sar en joc la pi lo ta, i en con -

cret, de ser veis de cór ner. Així ma teix,

es ti men que en les ac cions de fi na lit za -

ció acos tu men a apar èi xer pocs ju ga -

dors, es pro duei xen in ter ven cions so bre

la pi lo ta li mi ta des i la con duc ció in di vi -

dual és l’ac tua ció que pre ce deix un xut.

Pel que fa al nom bre de ju ga dors que in -

ter ve nen en les ac cions ofen si ves, i en ca ra 

que serà trac tat es pe cí fi ca ment més en -

da vant, els re sul tats dels es tu dis rea lit zats 

van en la ma tei xa di rec ció pro po sa da per

aquest tre ball. Franks (1987) va ana lit zar 

di ver sos par tits del cam pio nat ca na denc

de fut bol i va tro bar que el 80 % dels gols

ob tin guts re sul ten de qua tre pas sa des o

menys. Olsen (1988, en Gar gan ta, 1997) 

va es tu diar les ju ga des que van aca bar en

gol al Cam pio nat del Món de Mèxic’86.

Se gons aquest au tor, el 79,2 % dels gols

són pre ce dits de cinc pas sa des o menys.

Mom baerts (2000), va rea lit zar un es tu di

del Cam pio nat d’Europa’88 i del Món

d’Itàlia’90, i van con clou re que els equips

uti lit zen com a mit ja na en tre 2 i 3 pas sa -

des per mar car gol i que l’eficàcia dels

equips dis mi nueix a me su ra que les se -

qüèn cies ofen si ves són més llar gues i els

equips uti lit zen un ma jor nom bre de pas -

sa des. Gar gan ta (1997) ma ni fes ta que un 

ele vat per cen tat ge (61-93 %) de les

 accions que aca ben en gol re sul ten d’ac -

cions en què es do nen menys de tres pas -

sa des.

Aques tes da des sem blen jus ti fi ca bles si

con si de rem que les ac cions de sen ca de -

nants dels llan ça ments són les ac cions a

pi lo ta atu ra da, bé en la seva for ma de tir

lliu re di rec te, bé com a trans mis sió de la

pi lo ta cap a llocs pro pers a la por te ria on

la pres sió de fen si va im pe deix la co mu ni -

ca ció dels ju ga dors mit jan çant pas sa des.

Pel que fa a l’espai, sem bla que les zo nes

per tan yents al sec tor ofen siu (zo nes 10,

11 i 12) són les que més es re la cio nen

amb la rea lit za ció de llan ça ments a por te -

ria, en ca ra que a me su ra que se suc ceei -

xen els re tards ne ga tius sor gei xen no ves

zo nes del sec tor de mig camp de fen siu

(zona 8).

A les es ta dís ti ques de la Lli ga Espan yo la

de Pri me ra Di vi sió de la tem po ra da

1998-99, com pro vem que tam bé és des

de l’àrea pe ti ta des d’on s’aconsegueixen

més gols: gai re bé un 40 %. Per a Angue ra

i Ardá (2000), són les zo nes 8, 10, 11 i

12 des d’on es pro dueix un ma jor nom bre

de llan ça ments, i la zona 11 des d’on

s’aconsegueixen més gols. En un es tu di

rea lit zat per Ya güe i Paz (1995), so bre

una mos tra de 100 gols de la Lli ga Espa -

nyola de Pri me ra Di vi sió, el 27 % es van

acon se guir des de l’àrea de meta, el 55 %

des de l’àrea de pe nal, el 10 % des de la

fron tal de l’àrea i el 8 % res tant des

d’altres po si cions del camp.

Se gons Ro me ro et al. (1997), l’àrea de

pe nal és la zona de més efec ti vi tat, atès

que el 67 % dels gols es van mar car des

d’aquesta àrea. Exis teix tam bé una gran

efec ti vi tat des de la zona cen tral de l’àrea

de pe nal, des d’on es van acon se guir un

20 % dels gols.

Fi nal ment, a la Tau la 6 pre sen tem les

agru pa cions dià di ques que s’han tro bat

en tre els ju ga dors del De por ti vo de la Co -

run ya en les ac cions ofen si ves que fi na lit -

zen amb la rea lit za ció d’un llan ça ment a

por te ria. El li mi tat nom bre de llan ça ments 

ana lit zats, re flex de la ma tei xa rea li tat del

joc, di fi cul ta l’ob ten ció de con clu sions;
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Pa trons es pa cials re tros pec tius pre nent com a con duc ta cri te ri les ca te go ries de fi na lit za ció con jun ta -
ment (xut fora, xut din tre i xut amb con se cu ció de gol).

CONDUCTA

CRITERI

RETARD

0

RETARD

–1

RETARD

–2

RETARD

–3

RETARD

–4

RETARD

–5

Xut a por te ria Z.12

Z.11

Z.12

Z.11

Z10

Z.12

Z.11

Z.10

Z.11

Z.10

Z.11

Z.10

Z.8 

Z.11

Z.10

Z.8 

SENTIT DE L’ATAC



per això cal ser cauts en la va lo ra ció de

l’a bast dels re sul tats.

Sem bla pos si ble iden ti fi car as so cia cions

dià di ques en tre fut bo lis tes que es re la cio -

nen amb els in di ca dors d’èxit en el joc. Els 

ju ga dors que es mos tren més pre sents

ofen si va ment són els dor sals 8, 7 i 9. En

el cas d’aquests dos úl tims fut bo lis tes, els

re sul tats són els es pe rats, per què es trac -

ta de dos da van ters. En el cas del dor sal

8, els re sul tats cri den una mica més

l’atenció, en ca ra que la seva presè ncia

s’explica fo na men tal ment per què es trac -

ta d’un ju ga dor que exe cu ta bona part

dels cops francs de l’equip (fal tes di rec tes

i pe nals). En els suc ces sius re tards ne ga -

tius apa rei xen d’altres ju ga dors que, tot i

ocu par po si cions més en da rre ri des (dor -

sal 10, 12, 14 i 18), de sen vo lu pen una

par ti ci pa ció re lle vant per tal que els dor -

sals 7, 8 i 9 pu guin rea lit zar llan ça ments

a por te ria.

D’aquesta for ma, re sul ta sug ge ri do ra la

idea que és pos si ble iden ti fi car as so cia -

cions es ta bles en tre ju ga dors que es re fe -

rei xen als pa trons de ren di ment col·lec tiu

d’un equip. Estu dis pre vis (Cas te lla no,

2000; Gréhaig ne, 1992, 2001; Lago,

2000; Mom baerts, 2000), han de mos trat 

l’existència d’agrupacions dià di ques es ta -

bles en tre els fut bo lis tes d’un ma teix

equip, en ca ra que sen se re fe rir-se es pe cí -

fi ca ment a in di ca dors d’èxit en el joc. En

qual se vol cas, la nos tra opi nió és que en -

ca ra res ta molt per fer des d’aquesta pers -

pec ti va teò ri ca i me to dolò gi ca, per trans -

for mar aquests pri mers es tu dis ex plo ra to -

ris en lí nies d’investigació sòli des i con -

tras ta des.

Conclusions

L’estudi del joc a par tir de l’observació de

la con duc ta dels ju ga dors i els equips no

és nou. La in for ma ció re co lli da a par tir de

l’anàlisi de la con duc ta dels es por tis tes en 

con texts na tu rals (en tre na ment i com pe ti -

ció) ha es tat con si de ra da des de fa for ça

temps com una de les va ria bles que més

afec ten l’aprenentatge i l’eficàcia de l’ac -

ció es por ti va (Gar gan ta, 2000).

Tan ma teix, la uti lit za ció de l’observació

en el seu sen tit més am pli com a mèto de

és re cent. El des co bri ment de la pràcti ca

es por ti va com a un àmbit d’aplicació al ta -

ment fruc tí fer en pos si bi li tats in ves ti ga do -

res i la in te gra ció dels es tu dis d’educació

fí si ca en el sis te ma uni ver si ta ri, han pro -

vo cat una im por tant evo lu ció me to dolò gi -

ca en les es tratè gies d’intervenció dels in -

ves ti ga dors.

En aquest tre ball, ens hem cen trat en

l’anàlisi de les ac cions ofen si ves d’un

equip de fut bol de ren di ment que aca ben

amb èxit. La des crip ció del pro cés ofen siu

i l’avaluació de la seva eficà cia en cada

equip cons ti tuei xen, sens dub te, ele ments 

de re ferè ncia fo na men tals per a la co rrec -

ta or ga nit za ció del pro cés d’intervenció en 

l’entrenament es por tiu.

En aquest es tu di hem uti lit zat la tècni ca

d’anàlisi se qüen cial en la seva mo da li tat

re tros pec ti va, la qual ens pro por cio na una 

imat ge es pe cu lar de la ma ne ra com

l’última, pe núl ti ma, etc., de les ac cions

an te riors a la rea lit za ció del llan ça ment a

por te ria, man te nen una re la ció es ta ble

en tre si i, per tant, po den ser con si de ra des 

com a ex ci ta do res per a la con se cu ció de

l’èxit en el joc.

D’aquesta for ma, aques tes ac cions o as -

so cia cions po dran con tem plar-se com a

in di ca dors d’èxit en la fase ofen si va de

l’equip ob ser vat i és pos si ble que si guin

les que ha gin de ser im ple men ta des per

l’entrenador en el de sen vo lu pa ment de la

pre pa ra ció.
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L’au tor de l’o bra de la Nos tra Por ta da, en Ra mon

Ca sas i Carbó (Bar ce lo na, 1866-1932), fou un ar -

tis ta fo na men tal en el mo vi ment Mo der nis ta, dins

el qual va ser un ex cep cio nal pin tor i di bui xant. Va

néixer el ma teix any que el francès Pie rre Mi chaud

va in ven tar el pe dal i va co mer cia lit zar a Pa ris el

ve locípede. Després d’u na do len ta eta pa es co lar,

va co mençar la ca rre ra artísti ca el 1877, gràcies a

un mes tre in tel·li gent que va sa ber des co brir les

se ves qua li tats i a un pare adi ne rat i com pren siu

que va ale nar la seva vo ca ció.

Després d’uns anys d’a pre nen tat ge a la Ciu tat

Com tal, com era ha bi tual en aquells anys va tras -

lla dar-se el 1882 a Pa ris per com ple tar la seva for -

ma ció. Aquell any ini cia va la ma tei xa tra jectòria

Hen ri de Tou lou se-Lau trec, amb el qual Ca sas te -

nia un clar pa ral·le lis me en l’e dat, en l’estètica, en

la con di ció so cial i en una afec ció es por ti va: el ci -

clis me; evi dent ment ac tiu en el cas de Ca sas i pas -

siu, per mo tius ob vis, en el de Tou lou se. Ales ho -

res, la trans mis sió del mo vi ment dels pe dals per

ca de na ha via afa vo rit la sub sti tu ció del ve locípede 

de grans ro des per la ve ri ta ble bi ci cle ta, i poc

després, el 1888, Dun lop in ven ta va els pneu -

màtics eli mi nant les pe sa des llan tes metàl·li ques.

Aquests avenços va ren pro vo car que el ci clis me

gau dis de gran po pu la ri tat a la ca pi tal de França.

L’a fec ció ci clis ta de Ca sas va néixer probablement 

en aquesta primera estada a Paris.

Ra mon Ca sas era un sports man. En aquell temps

me rei xien aquest qua li fi ca tiu els in di vi dus de clas -

se alta que prac ti ca ven de ter mi nats es ports, es co -

llits tant pel seu alt cost, com per l’audàcia i el risc

que im pli ca ven, o per la no ve tat que sig ni fi ca ven.

Ca sas, pos si ble ment, fou es por tis ta per ele gant.

En tor nar a Bar ce lo na, el seu amic, el pin tor i es -

crip tor San tia go Rusiñol, ver ta der pare del Mo der -

nis me ca talà, des cri via en La Van guar dia de 1889

una ac ci den ta da ex cur sió ci clis ta rea lit za da con -

jun ta ment; la crònica, il·lus tra da per Ca sas, ens el

pre sen ta im pe ca ble ment ves tit de ci clis ta. Un oli

rea lit zat per Rusiñol a Pa ris el 1892, que per tany

avui al fons d’art del Banc de Sa ba dell, ens pre sen -

ta Ra mon Ca sas amb aques ta indumentària.

Entre 1890 i 1894 re tor na a Pa ris i con viu amb

Rusiñol i el pin tor Utri llo en el Mou lin de la Ga let te,

men tre la seva ac ti vi tat ci clis ta se gueix en aug -

ment. Rea lit za llar gues ex cur sions en com pan yia

d’un pin tor ita lià ano me nat Zan do me ne gui. Ca sas

es va con ver tir en el pin tor de Mont mar tre, pot ser

amb més me rei xe ment que Tou lou se-Lau trec. Se -

gons sem bla, va prac ti car al tres es ports, com l’es -

gri ma, el pa ti nat ge i la na ta ció en el mar. Altre cop

a Bar ce lo na, era freqüent veu re’l pas se jar amb

tàndem, as sis tir a un car na val ci clis ta (1898) i a

una ma ni fes ta ció (1899) or ga nit za da per pro tes tar

per l’im post mu ni ci pal so bre les bi ci cle tes. El can vi

de se gle va trans for mar l’a fec ció ci clis ta de Ca sas

per què, en de mo cra tit zar-se la bi ci cle ta, aques ta

va per dre el fa vor dels sports men, que es van pas -

sar a l’au tomòbil. La seva fama d’automobilista va

superar la que havia adquirit com a ciclista, tot i

que va perdre molt del seu sen tit es por tiu de la

vida.

En la seva pro duc ció artísti ca, es re flec teix per -

fec ta ment la seva dèria es por ti va, sent pos si ble -

ment, l’ar tis ta, del seu temps amb una més ex ten -

sa i va ria da obra de temà ti ca es por ti va. La seva

obra mos tra dues eta pes in fluen cia des per l’ob -

ses sió es por ti va del mo ment: la ci clis ta i l’au to -

mo bilísti ca. En amb dues, Ca sas in tro dueix quel -

com ins òlit per l’èpo ca: la dona es por tis ta. L’o bra

mes co ne gu da del pri mer període és el Tàndem,

pin tat el 1897, que pre si dia el fa mós Els Qua tre

Gats, ba rre ja de cafè, cer ve se ria, res tau rant i

sala d’es pec ta cles, a imi ta ció d’El Chat Noir de

Pa ris, al que acu dien els pin tors i es crip tors mo -

der nis tes. En el qua dre hi fi gu ren Ca sas, fu mant

la seva ha bi tual pipa-havà i Pere Ro meu, hos ta ler 

de l’es ta bli ment es men tat pe da le jant ani mo sa -

ment. Una ins crip ció ad ver teix que: Per anar am

bi ci cle ta nos pot du l’es que na dre ta (sic.). La tela,

mu ti la da anecd òti ca ment, pot con tem plar-se en

Mu seu d’Art Mo dern de Bar ce lo na. Són nom bro -

sos els di bui xos ci clis tes a la plo ma pu bli cats en

re vis tes i pe riò dics de Ca ta lun ya, dels quals molts 

dels ori gi nals es tro ben al Mu seu d’Art Mo dern de

Ca ta lun ya. Són fre qüents les fi gu res fe me ni nes

en bi ci cle ta o en tri ci cle, al gu nes de les quals són

un pro di gi en la in ter pre ta ció del gest. Són múl ti -

ples, tam bé, els di bui xos en lla pis plom amb re -

pre sen ta cions ve lo cipè di ques, un dels quals, La

Ci clis ta, aco lo rit amb aqua rel·la i goua che, és el

que ocu pa la nos tra por ta da. Les do nes ci clis -

tes, i no ci clis tes, de la pro duc ció d’en Ca sas són

be lles, ex qui si des i ele gants, con tras tant amb els

ti pus fe me nins de Tou lou se Lau trec, que perta -

nyen a es fe res so cials to tal ment opo sa des.

A pri mers dels nou-cents, amb el nou se gle, el

Tàndem dels Qua tre Gats va és ser sub sti tuït per

L’Au tomò bil d’en Ca sas. Aquest tàndem és pi lo tat

per l’ar tis ta i por ta com a pas sat gers en Pere Ro -

meu i un gos –el fox del pin tor– si tuat so bre el ca -

pot. D’a ques ta èpo ca és la fra se d’en Ca sas que

s’au to de fi nia així: Sé fer una ama ni da. En se gon

lloc, con duei xo bé un au tomò bil. Fi nal ment, hi ha

qui diu que di bui xo i pin to d’u na ma ne ra ac cep ta -

ble. Las fi gu res fe me ni nes es trans for men en

chauf feu ses, que con duei xen pe sats vehi cles,

ves ti des amb es pec ta cu lars abrics de pell. Són fre -

qüents les no tes a plo ma de si tua cions au to mo -

bilísti ques. En un al tre te rreny, po dem es men tar

dues fi gu res de ca ça dor (El bon ca ça dor) per il·lus -

trar un monò leg de Ru si ñol i un oli amb la imat ge

del Club de Re ga tes del Port de Bar ce lo na.

Ca sas va ser el car te llis ta més im por tant del Mo -

der nis me, amb al guns car tells de di cats a es de ve -

ni ments au to mo bilístics i són in te res sants les se -

ves col·lec cions de tar ge tes pos tals de temàtica

es por ti va i la pu bli ca ció de nom bro sos acu dits,

també d’a quest cai re. A des ta car l’ex traor dinària i

ex ten sa ga le ria de re trats al carbó de per so na li tats

políti ques i culturals.

La seva obra s’es llan gueix a par tir de 1910, en ca ra

que Ca sas per sis teix com a una glo rio sa supervi -

vència, amb fre qüents es ta des a Pa ris i dos pro duc -

tius viat ges a Amèri ca. Vi via còmo da ment a Bar ce -

lo na del seu pas sat in sig ne, amb el seu au tomò bil,

el seus di ners i el seu havà. Els temps d’sport sman

que da ven lluny, però, com ell ma teix re co neix

“[..] pot ser he vis cut poc, però he vis cut molt bé, com 

mai no viu reu vo sal tres [...].”
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