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Monogràfics
La revista Apunts. Educació física i Esports ha estat publicant monogràfics al llarg dels anys de la seva existència.

Comptant des de l’any 1985 fins a l’any 2002 se n’han fet trenta-cinc (adjuntem, com a annex, una relació dels

dossiers apareguts).

Cal destacar, a nivell de contingut, que han sigut monogràfics temàtics en la seva majoria; és a dir, una agrupació

d’articles per tractar d’un tema considerat d’interès. Aquest tema, d’altra banda, ha estat també majoritàriament de 

caire aplicat i per servir de reflexió i guia als professionals d’un àmbit concret. 

A nivell formal, cal destacar el fet que els primers números de la revista apunts en l’actual època –de l’any 1985 al

1989– tenien tots ells un caràcter monogràfic. En canvi, a partir del número 19 –primer número de l’any 1990– es

va iniciar l’esquema de publicació d’articles per apartats i eventualment es publicava un monogràfic. Tal com es

pot veure en l’annex, se n’han publicat un o dos per any.

L’actual Consell Editorial, reunit el proppassat mes de juny, va prendre en consideració fets com els exposats i,

volent marcar una línia editorial, va acordar el següent pel que fa a les publicacions monogràfiques:

En primer lloc, i d’acord amb la tradició de la revista a nivell de continguts, es va acordar publicar monogràfics

temàtics, sobre temes d’interès aplicat i d’actualitat. La idea general és que el motiu que posi en marxa la

publicació d’un monogràfic sigui la mateixa realitat professional de l’activitat física i l’esport, la qual va plantejant

contínuament reptes i noves àrees d’atenció.

En segon lloc, i també a nivell de continguts, es va acordar que els monogràfics tinguessin un plantejament

multidisciplinar. La idea general és que els temes de l’activitat física i l’esport necessiten un enfocament divers i

multifuncional que asseguri una visió àmplia i contrastada d’un tema concret. En aquest sentit, s’actua

coherentment amb el plantejament general de la revista exposat en la nostra primera editorial.

En tercer lloc, pel que fa a la coordinació dels continguts, el Consell Editorial va acordar donar rellevància al

responsable de cada monogràfic prenent diferents mesures. La primera és valorar el seu coneixement del tema i la 

seva autoritat professional o acadèmica. La segona és que el propi Consell Editorial hauria de tenir un paper actiu

en proposar la persona, o persones, responsables i treballar conjuntament a fi de configurar el sumari de la

publicació. En tot cas, cal dir que la iniciativa dels lectors o dels membres del Consell Assessor serà rellevant a

l’hora de suggerir o proposar un tema concret.

En quart lloc, i a nivell formal, es va acordar que, en principi, hi hauria un monogràfic per any i que ocuparia tota la

revista. La idea general es tractar anualment un tema i fer-ho en profunditat. Per això, encara que puguin

conservarse alguns dels blocs, la tendència ha de ser publicar números que siguin, efectivament, monografies

temàtiques. En aquest sentit, creiem que pot ser significatiu que el director o coordinador del dossier sigui qui el

presenti en la mateixa editorial.

Aquestes directrius volen ser un plantejament general per als monogràfics futurs. No cal dir que aquestes

directrius són ampliables i que es poden donar situacions singulars que requereixin un tractament

particular. En tot cas, pensem que es bo donar un marc d’actuació que orienti les iniciatives de cara a

proposar-los.

EDITORIAL



Per últim, informem que aquest any 2003 no hem previst cap monogràfic o dossier. La publicació d’articles ja

acceptats ha estat prioritària i a això s’hi ha afegit la necessitat de reflexionar sobre els criteris de publicació com

els que acabem d’exposar. Per a l’any vinent tenim molt d’interès que la revista es faci ressò del Fòrum 2004

dedicat al diàleg intercultural i en el qual el tema d’esport i cultura té una presència destacada. De moment

treballem amb la idea que el primer monogràfic d’aquesta nova etapa estigui dedicat a aquest tema i compleixi

amb els criteris descrits.

JOSEP ROCA I BALASCH

EDITORIAL
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 Nú me ro Tí tol dossier Data de publicació

1 Les tendències pe dagò gi ques de l’e du ca ció física Octu bre 1985

2 Apro xi ma ció a l’o lim pis me modern De sem bre 1985

3 Una re la ció con flic ti va: els jo ves i l’esport Març 1986

4 L’es port en el temps de lleure Juny 1986

5 Un cos ac tiu més enllà dels 60 anys Se tem bre 1986

6 J. M. Ca gi gal, ter cer any d’u na pèrdua De sem bre 1986

6bis Nú me ro es pe cial: L’es port que vo lem per al 92’ De sem bre 1986

7/8 Entre na ment: Una pra xis en tre la tec no lo gia i la cièn cia. Bàsquet: La re ve la ció d’un futur Juny 1987

9 Apli ca cions de la psi co lo gia de l’esport Se tem bre 1987

10 L’es port es co lar: un joc per jugar De sem bre 1987

11/12 Acti vi tats gimnàsti ques amb su port musical Maig 1988

13 Els es pais, les ins tal·la cions i els equi pa ments en l’e du ca ció fí si ca i l’esport Se tem bre 1988

14 Acti vi tats fí si ques adap ta des, pro jec ció de futur De sem bre 1988

15 Alt ren di ment esportiu Març 1989

16-17 Edu ca ció fí si ca: pe da go gia renovadora Juny/Se tem bre 1989

18 Acti vi tats a la natura De sem bre 1989

21 Pro gra mes en el medi aquà tic: cap a una ofer ta alternativa Se tem bre 1990

23 L’ho quei so bre pa tins: un rep te olímpic Març 1991

25 Sen sa ció i percepció Se tem bre 1991

28 Atle tis me: del mite a la rea li tat tecnològica Juny 1992

31 Ava lua ció en l’ac ti vi tat fí si ca i l’esport Març 1993

32 Pra xio lo gia; l’es tu di de les pràcti ques es por ti ves, ex pres si ves i lúdiques Juny 1993

35 Inter ven ció psi colò gi ca en es ports d’equip Ge ner 1994

38 Acti vi tats fí si ques adap ta des: in no va ció edu ca ti va i esportiva Octu bre 1994

41 Les ac ti vi tats fí si ques d’a ven tu ra a la na tu ra: anà li si sociocultural Ju liol 1995

44/45 El tennis: una rea li tat des de di fe rents perspectives 2n/3r Trimes tre 1996

47 Esport i ren di ment: ac tua li tat i progrés 1r Trimes tre 1997

49 Clubs esportius 3r Trimes tre 1997

53 Psi co lo gia del temps apli ca da a l’ac ti vi tat fí si ca i l’esport 3r Trimes tre 1998

55 Ren di ment i entrenament 1r Times tre 1999

56 Edu ca ció fí si ca i es ports 2n Trimes tre 1999

60 Edu ca ció fí si ca, es port, oci i aten ció a la diversitat 2n Trimes tre 2000

64 Hu ma nis me a l’esport 2n Trimes tre 2001

68 Esport i immigració 2n Trimes tre 2002

ANNEX. Dossiers monogràfics publicats a la revista des dels seus inicis



La representació del cos a la cort
imaginada d’Alfons X “El Savi”
Educació corporal i legitimació de l’excel·lència
a la Segona Partida

§MI GUEL VI CEN TE PE DRAZ

Doc tor en Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i l’Esport.
Pro fes sor de Teo ria i Hist òria de la cul tu ra fí si ca i de l’es port. INEF de Lleó

Resum
Les Set Par ti des d’Alfons X cons ti tuei xen

un he te ro ge ni ar ti cu lat de lleis que ex ce -

deix l’àmbit le gis la tiu per con fi gu rar-se

com a tot un trac tat de po lí ti ca, de mo ral i

de cor te sia. Dins el dis seny de so cie tat

i de cort que cons ti tueix el con junt de

l’obra, re sul ta es pe cial ment in te res sant la

“Se go na Par ti da”, la temà ti ca de la qual

es pot en ten dre com un “re gi ment de

reis”, que in clou un “decà leg d’educació

cor po ral”, i com un “trac tat de ca va lle ria”. 

En aquests, l’autor dóna for ma i sen tit de

llei a l’et hos cor po ra lit zat de la dis tin ció

no bi lià ria.

Te nint com a re ferè ncia la teo ria del pro -

cés de la ci vi lit za ció de Nor bert Elias, en

aquest ar ti cle ana lit zem els de fi ni dors

d’aquest et hos i el pro cés edu ca tiu a tra -

vés del qual el mo nar ca cas tellà en pre -

veu la con se cu ció. Així ma teix, trac tem

de po sar de re lleu el carà cter de ter mi nant 

de l’obra al fon si na en la cons truc ció de

l’imaginari li te ra ri i so cial de la ca va lle ria

de cort a la Bai xa Edat Mit ja na caste -

llana.

En aquest sen tit, d’una ban da, s’aborden

les sig ni fi ca cions èti ques i emo cio nals

sub ja cents en la no ció de ca va lle ria com a 

ca te go ria so cial ex cel·lent i, d’altra ban da, 

les ma ni fes ta cions cor po rals en les quals

ne cess ària ment s’expressen les sig ni fi ca -

cions es men ta des; es pe cial ment, les ex -

pres sions de la con vivè ncia pa la ti na:

l’escenografia cada ve ga da més co di fi ca -

da dels gests i de les ac ti tuds.

apunts 73 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (6-18)

CIÈNCIES APLICADES

6

Re pre sen ta ció del cos,
Edu ca ció de prín ceps, Cor te sia, Alfons X,
Edat mit ja na

n Pa rau les clau

NO TA BI BLIOGR ÀFI CA

S’ha uti lit zat la tra duc ció electròni ca de Les Set Par ti des, edi ta da per Mi cro net (Admyte) el 1994. Co rres pon a

la còpia de Mei nard Ungut i Esta nis lau Po lo no, da ta da el 1491 i ha es tat trans cri ta en l’actualitat per Cynthia

Wa sick.

Per al pre sent ar ti cle hem man tin gut ín te gra la trans crip ció de la font es men ta da a ex cep ció de:

n Els sig nes ti ro nians de con jun ció t i &, que s’han trans crit com et;

n Els sig nes i ano ta cions ex tra tex tuals, que s’han su pri mit;

n Les pa rau les que a l’original apa rei xen uni des o se pa ra des, que s’han se pa rat o unit d’acord amb l’ortografia

mo der na;

n Els sig nes de pun tua ció, que s’han mo di fi cat lleu ment per per me tre’n una lec tu ra més flui da.

GLO SSA RI

abon do: abundància

apos tu ra: elegà ncia, bo nes for -

mes, per fec ció.

ayna: aviat, abans.

bo for dar: llan çar can yes o llan ces.

cas ti gar/cas ti go: en sen yar/en sen ya-

ment.

co nor te: con sol, alleu ja ment.

con te nen te: sem blant, as pec te.

cura: cura.

ena tia men te: mo de ra da ment.

es tor men te: ins tru ment.

fe men cia: es forç.

fin car: que dar.

gelo/gela: li ho/la hi.

gui sa: mode, ma ne ra.

ma guer: en ca ra que.

mien tes: pen sa ment, ment.

pa rar men tes: pen sar.

po ri dad: se cret.

pos te ma: an gi na, but llo fa, in flor.

pro: bé, avan tat ge.

re drar: es po ru guir, apar tar.

suso (de): més amunt.

ta fu re ria: ta fu re ria, casa de jocs,

fig. amb en gany.

to ler/tue lle: treu re, ta llar/tre gui, ta lli.

va gar (de): a poc a poc.

ve ga da: ve ga da.

y: allà, allò, això.

Abstract

“Las sie te par ti das” of Alfon so X, con sist of

a he te ro ge nous se ries of laws that sur pass

the le gis la ti ve boun da ries to form a

po li ti cal, mo ral and courtly treaty. Wit hin

the de sign of so ciety and court that the

work con sists of, es pe cially in te res ting is

the “Se gun da Par ti da”, who se the me can

be un ders tood as “a re gi ment of kings”

in clu ding a “de ca lo gue or cor po ral

edu ca tion” and an “trea ti se on chi valry”. In 

the se, the aut hor gi ves form and le gal rights 

to the et hos cor po ra li za do of the mo bi lity.

With re fe ren ce to the theory of the pro cess

of ci vi li sa tion by Nor bert Elias, in this ar ti cle 

we analy se the de fi ners of this et hos, as

well as the edu ca ti ve pro cess through

which the Spa nish King pre pa red its

carr ying out. At the same time, we try to

emp hya si se the de ter mi ning fac tor of the

work of Alfon so in the cons truc tion of the

li te rary and so cial ima gery of courtly

chi valry in the Spanish Middle ages.

In this sen se, on the one hand, we re fer to

the et hic and emo tio nal sig ni fi can ces.

un derl ying the idea of chi valry as to its

so cial ca te gory and, on the ot her hand, the

cor po ral ma ni fes ta tions in which ob viously

we ex press the se sig ni fi ca tions, es pe cially

the ex pres sions of pa la ce li ving, the

sce no graphy, ever more co di fied, of the

gestures and attitudes.

Key words

Corporal representation, Education of

princes, Courtesy, Alfonso X,

Middle Ages



L’aparença del poder
El cos, més enllà de la re pre sen ta ció so -

cial i de les metà fo res po lí ti ques que la

seva com po si ció org àni ca i la sis temà ti ca

de les se ves fun cions han ins pi rat en la

ma jo ria de les èpo ques i cul tu res, s’ha vist 

hist òri ca ment cir cums crit per di fe rents

me ca nis mes de po der i de sa ber que, des

de la mo ra li tat le gi ti ma da en cada cas,

de fi nien i or de na ven els uni ver sos pos si -

ble i de sit ja ble dels mo vi ments. Es pot dir

que s’ha vist per ma nent ment tra ves sat

per di fe rents sis te mes de re gu la ció i de fi -

gu ra ció que han anat con for mant els mo -

dels so cials de la con duc ta i de l’apa -

rença: és a dir, els que a cada cul tu ra

cons ti tuei xen l’expressió del bon i el mal

go vern d’un ma teix.

Aquests sis te mes de re gu la ció i de fi gu -

ra ció, en car nats a l’Edat Mit ja na oc ci -

den tal pels dis cur sos de la je rar quia

ecle siàs ti ca van trac tar de con ver tir el

cos, des de molt aviat, en el pri mer ene -

mic de la mo ra li tat or de na da. Con ver tit

pels sants pa res en la re pre sen ta ció viva

de la irra cio na li tat, a par tir dels ini cis

del que avui con si de rem cul tu ra me -

dieval, una de les més im por tants tas -

ques teo fi losò fi ques va con sis tir, pre ci -

sa ment, en l’enu meració de les múl ti -

ples i in si dio ses for mes de la temp ta ció

de mo nía ca i del pe cat, les quals tro ba -

ven en les ex pres sions del cos les sos pi -

tes més es mo la des: a Po me rius la gola,

a Cas sià la for ni ca ció, a Gre go ri la su -

pèrbia, a Crisò stom el riu re i el joc, etc.

En tots ells, la ges ti cu la ció, jun ta ment

amb tota ex pres sió vehe ment i vo lup tuo -

sa del gest, es va mos trar ben aviat com

una de les ca res més de tes ta bles de la

con di ció hu ma na.

Tan ma teix, tot i que això és cert i que hom 

se’n pot in for mar do cu men tal ment, res no 

ens au to rit za a qua li fi car el llarg i he te ro -

ge ni pe río de me die val com a la ci vi lit za ció 

que va ne gar i va re pri mir el cos i, menys

en ca ra, com la cul tu ra que tot i fer de la

dua li tat àni ma-cos un dels ei xos bàsics

del pen sa ment an tro polò gic, es va man te -

nir al mar ge de les se ves ex pres sions. La

ma te ria li tat cor po ral, no cal dria sinó, és la 

re ferè ncia més im me dia ta, la més quo ti -

dia na i ac ces si ble, la més real i po pu lar, i

el ma teix cos aca ba ria con fi gu rant-se, no

so la ment com a l’eix prin ci pal de l’e -

conomia afec ti va, de l’activitat pràcti ca i

de l’experiència, sinó tam bé com a una de 

les fonts més fe cun des que for ni ria imat -

ges so bre les quals l’home me die val po dia 

pen sar i or ga nit zar la rea li tat. I atès que

sa bem que l’experiència del cos és un

camp de pro duc ció ideolò gi ca, po dem

con jec tu rar, si més no, un per ma nent i de

ve ga des molt vi si ble con flic te en tre sa vie -

sa po pu lar, les pràcti ques cor po rals de la

vida quo ti dia na i l’administració eru di ta,

es pe cial ment ecle siàs ti ca, dels sa bers so -

ma tolò gics. En aquest sen tit, en ca ra que

els mo dels de cons cièn cia fi losò fi ca van

fer de la re la ció cos-carn el vèrtex d’un

dis curs mo ral an ti mundà, avui no po -

dríem com pren dre l’Edat Mit ja na al mar ge 

de la bas ti da simb òli ca que pro por cio na va 

el cos: qual se vol ob jec te de la na tu ra i

qual se vol ob jec te cul tu ral tro ba va en la fi -

gu ra i la com po si ció cor po ral la seva mi -

llor re pre sen ta ció.

A tra vés, per exem ple, de la sim bo lo gia

or ga ni cis ta de la so cie tat, el cos es va

cons ti tuir com el més fre qüent re curs me -

die val per a l’aprehensió de les re la cions

de po der i, amb aques tes, de la cons truc -

ció i ad mi nis tra ció de l’excel·lència. No

so la ment això, però; mit jan çant la sub li -

ma ció o la de ni gra ció de les di fe rents

parts cor po rals, però tam bé a tra vés de la 

qua li fi ca ció i des qua li fi ca ció de for mes,

gests o ac ti tuds que eren pro pis d’unes

ca te go ries so cials o d’altres, el cos es va

con fi gu rar, més pròpia ment, com un ope -

ra dor es ce nogr àfic mit jan çant el qual era 

pos si ble es ta blir la di ferè ncia en tre l’ex -

cel·lent i el de fi cient, en tre el no ble i el

ple beu.1 En una so cie tat de ci di da ment fi -

gu ra ti va, es ce nogr àfi ca i d’existència

apa rent,2 el cos, que no po dia dei xar de

ser la pri me ra i més pròxi ma de les apa -

ren ces, pro por cio na va al guns dels prin ci -

pals mit jans d’expressió no so la ment ar -

tís ti ca sinó tam bé mo ral, ideolò gi ca i po -

lí ti ca, tot con fi gu rant-se com un dels ei -

xos de la ra cio na lit za ció i de la per cep ció

del món. L’escenografia dels mo vi ments

cor po rals als ri tuals re li gio sos i pro fans,

la ges tua li tat de la vida quo ti dia na, la

mor fo lo gia, el ves tit, la cosm èti ca, les ac -

ti tuds, els cos tums, la posa, els gus tos,

etc., es van cons ti tuir, molt es pe cial ment 

a tra vés de la seva apre cia ció èti ca i estè -

tica, com a al guns dels més im por tants

parà me tres de fi ni dors de la cor te sia i de

la ci vi li tat i, tam bé, com a un dels prin ci -

pals ele ments iden ti fi ca dors de cada ca -

te go ria so cial; per tant, com a una de les

ex pres sions so cials de dis tin ció en les es -

ca les del po der.

En qual se vol cas, al cos tat dels va lors de

la mo ra li tat de sor de na da, in car di nats or -

gànicament al cos, molts dels va lors de la

vir tut, els de l’or dre, aca ba rien tro bant la

seva mi llor for ma d’afirmació a tra vés

d’ unes cer tes ma ni fes ta cions, apa rent -

ment con tra po sa des, de la cor po reï tat:

d’una ban da les ges tes i, d’altra ban da,

els gests re fi nats i mo de rats de la cort.

Aque lles, com a ex pres sió èpi ca d’una

clas se so cial que ha via for jat la seva iden -

ti tat al camp de ba ta lla; i aquests, com a
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1 Vi cen te Pe draz, Mi guel (1996) “La edu ca ción fí si ca en el me dioe vo cris tia no. Dis cur sos y prác ti cas de la ex ce len cia cor po ral”. A Re vis ta Espa ño la de Edu ca ción Fí si ca y De por -

tes, vol 3, núm 1. p. 4-16.
2 Le Goff, Jac ques (1969) La ci vi li za ción del Occi den te me die val. Ju ven tud. Bar ce lo na. p. 479.

Alfonso X “El Sabi”.



re sul tat d’una emer gent sen si bi li tat, la

cor te sa na, que, en ca ra que va fer de

la mi ni mit za ció del cos i de la re duc ció

dels seus mo vi ments la mi llor for ma d’ex -

pres sió del com por ta ment, ad ver tia de la

im pos si bi li tat de pres cin dir-ne.

Unes i al tres, ges tes i gests, cada ve ga -

da més pre sents a la li te ra tu ra didà cti ca

 medieval, es ta rien cri des a ser els ba -

luards de l’excel·lència, de tal ma ne ra

que res no sem bla va de sen vo lu par-se

al mar ge d’exterioritat cor po ral i tam bé

al mar ge de la seva exal ta ció. So bre

això, els re gi ments de prín ceps, els trac -

tats de ca va lle ria o els in ci pients ma -

nuals de cor te sia, des ti nats a la for ma -

ció de la no ble sa de cort, se rien cada ve -

ga da més pro li xos en re co ma na cions

mo dals de ma ne ra que su po sa rien la

pos si bi li tat  de fer efec ti va la di fu sió

d’uns mo dels de con duc ta ben re pre sen -

tats per la idea  de contenció im pul si va,

el pro pi do mi ni cor po ral i emo tiu. Uns

mo dels que, sota l’ègida de la bona ca -

va lle ria, la distin ció o l’excel·lència, van

anar con fec cio nant l’ideal d’home, molt

es pe cial ment a par tir del mo del de cos

vir tuós: és  a dir, aquell on es con den sa -

ven, al cos tat del vi gor, la des tre sa i la

rec ti tud,  virtuts com ara l’abstinència,

la pru dència, la so brie tat o la ver gon ya

i el pa ra dig ma del qual era el cos dòcil i

dis ci pli nat.

No són pocs els exem ples d’aquesta

mena d’obres que po dem tro bar en el

con text li te ra ri eu ro peu dels se gles XII i

XIII i fins i tot abans, que, en bona me su -

ra, an ti ci pen els trac tats cor te sans ca va -

lle rescs i es pills de prín ceps tan fre -

qüents a la li te ra tu ra pe nin su lar dels

 segles XV al XVII. El Lli bre VI del Po li cra -

ti cus de Jean Sa lis bury, l’anònim Orden -

ne de Che va lle rie, el Liv re de Che va lle -

rie de Go do fred de Charny o, en re re en el 

temps, l’Epi to mé rei mi li ta ris de Ve ge -

cio, són pre ce dents in ne ga bles d’un

gène re que a les lle tres hisp àni ques tin -

drien en Alfons X, en Ra món Llull i en

Don Juan Ma nuel, al guns dels seus re -

pre sen tants més in sig nes.

Lluny de la nos tra in ten ció i pos si bi li tats

es ta ria qua li fi car l’obra de cada un d’ells

pel seu va lor li te ra ri o fi losò fic; però, des

del punt de vis ta de la con for ma ció dels

cos tums, en el sen tit que Nor bert Elias de -

fi neix com a pro cés de la ci vi lit za ció, so -

bre surt, en tre tots ells, per la seva en ver -

ga du ra i trans cendència, l’obra al fon si na.

En con junt po dria qua li fi car-se com a fita

cul tu ral en el pro cés d’elaboració de la

sen si bi li tat i de l’aparença a l’entorn dels

reg nes pe nin su lars, es pe cial ment a Cas -

tella i a Lleó, en la me su ra en què, d’una

ban da, aple ga les di ver ses bran ques eu -

ropees del trac tat ca va lle resc3 i, d’altra

ban da, acon se gueix de lle gar als seus

 deixebles li te ra ris l’imaginari de l’ex -

cel·lència tal i com s’estava de sen vo lu -

pant a l’entorn de les prin ci pals corts del

con ti nent.

No vo lem dir, amb això, que es trac ti

d’un pro duc te ge nuí, ni in di vi dual, ni ori -

gi nal, en el sen tit mo dern; menys en ca -

ra, te nint en comp te la pro cedè ncia de la 

com po si ció, al cap i a la fi, re sum i com -

pen di de grans furs an te riors (el Se te na -
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ri, el Fur Reial o l’Espill), de furs lo cals o

de lle gats po pu lars, en tre d’altres múl ti -

ples fonts. Del que es trac ta és de po sar

de re lleu el carà cter que, com a obra ju -

rí di ca d’índole en ci clopè di ca, im pri meix

en la vida i en el pen sa ment de l’època.

En qual se vol cas, les grans concomitàn -

cies temà ti ques i  estructurals que po den 

ob ser var-se en tre al gu nes parts que la

com po nen i la ma joria de les obres del

gène re su pe riors, posa  de relleu la seva

trans cendència en el pro cés de le gi ti ma -

ció de l’imaginari de l’ex cel·lència cor -

po ral de la bai xa edat mit ja na.

Les Set Partides:
composició i significat

Com pos tes en tre 1256 i 1275, si te nim

en comp te les di fe rents re vi sions rea lit -

za des fins arri bar a l’estructura i sen tit

de fi ni tius,4 les Set Par ti des són un plu ral 

i he te ro ge ni ar ti cu lat de lleis que ex ce -

deix, per des comp tat, l’àmbit le gis la tiu

comú per con fi gu rar-se com a tot un

trac tat de po lí ti ca, de mo ral, de bo nes

ma ne res, etc. Amb les Par ti des, el rei

Alfons in ten ta de dis sen yar un mo del de

so cie tat a la mida dels seus in te res sos,

tot dei xant re gu lats al guns dels més im -

por tants prin ci pis d’organització so cial,

des de la fa mí lia a la cort, els quals ele -

va ria a la ca te go ria de llei. Des del punt

de vis ta po lí tic, les Set Par ti des es ta blei -

xen un nou mo del d’autoritat règia en

què es pot apre ciar una ac ti tud me dia -

do ra en els prin ci pals con flic tes de po -

der de l’època; es pe cial ment, en els con -

flic tes que sus ci ta ven les pròpies as pi ra -

cions im pe rials al fon si nes res pec te del

pro jec te de po der te rre nal de l’Església i, 

tam bé, els en fron ta ments hist òrics ori gi -

nats per la sem pre di fí cil con fluèn cia

d’interessos en tre mo nar quia i no ble sa.

No és de ba des, com hem in di cat en una

nota, que van ser di ver ses les re vi sions

que el ma teix Alfons i la seva cort es van

veu re obli gats a rea lit zar, com a con se -

qüèn cia de les de sa vi nen ces que la for ta

càrre ga nor ma ti va i la crei xent li mi ta ció

de drets des per ta va en tre els seus opo si -

tors, els quals, mal grat les con ces sions,

van aca bar arra bas sant al rei savi la co -

ro na de Cas te lla, con gre gats al vol tant

de Sanç.

Enca ra que són nom bro sos els pas sat -

ges de con tin gut cor tesà ca va lle resc que 

po den tro bar-se al llarg de l’àmplia obra

del mo nar ca cas tellà, és en aques ta obra 

–a les Set Par ti des– on la matè ria as so -

leix la ca te go ria de trac tat. Més con -

cretament, la “Se go na Par ti da” po dria

con si de rar-se en ella ma tei xa com un re -

gi ment de reis, inclòs un com pen di

d’educació cor po ral o es pill de prín ceps, 

i un trac tat de ca va lle ria en els quals el

sen tit i for ma ju rí dics, a més a més de

con fe rir-los gran sin gu la ri tat, els con ver -

tei xen en uns dels més com plets i sis -

temà tics de l’època.

L’objectiu més ex plí cit d’aquesta Par ti -

da és la de fi ni ció de l’ordre i l’estructura

de la so cie tat igual com l’establiment de

les re la cions de de pendència en tre els

di fe rents grups que la com po nien. Amb

aquest ob jec tiu, Alfons X por ta a ter me

un mi nu ciós i ex haus tiu trac ta ment de

les ins ti tu cions règia i ca va lle res ca, per

a les quals dis sen ya un es til de vida

comú –en ca ra que di fe rent en drets:

l’estil de vida dis tin git d’una nova no ble -

sa de cort a la qual el ma teix mo nar ca

ha via de sub jec tar-se. Doncs bé, la de fi -

ni ció i la pres crip ció de l’ètica del com -

por ta ment, així com dels pri vi le gis i obli -

ga cions que co rres po nien a una ins ti tu -

ció i a l’altra, con fi gu ren el que po dem

ano me nar l’et hos cor po ra lit zat de la dis -

tin ció no bi lià ria; et hos cor po ra lit zat,

per tal com l’estil de vida en què cris -

tal·lit za te nia com a un dels seus prin ci -

pals ei xos de con for ma ció, se gons els

plan te ja ments que hem ex pres sat an te -

rior ment, el cos i les se ves ma ni fes ta -

cions. Per si fos poc, la cons truc ció i dis -

tri bu ció temà ti ca d’aquesta Par ti da la

por ta a ter me, Alfons X, des de la metà -

fo ra cor po ral que na tu ra lit za i le gi ti ma

les re la cions de de pendència dels di fe -

rents òrgans so cials i po lí tics que con for -
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men el cos so cial, cada un amb fun cions 

i obli ga cions dis tin tes, i sota la tu te la

d’un rei que és, de ve ga des no dri do ra,

de ve ga des cap i, de ve ga des cor del reg -

ne, o tots ells a la ve ga da:

“... et los san tos di xie ron que el Rey es

se ñor pues to en la tie rra en lu gar de dios

para con plir la ius ti çia et dar a cada vno

se de re cho. E por ende lo lla ma ron co ra -

çon et alma del pue blo. Ca assi como

yaze el alma en el co ra çon del on bre por

ella biue el cuer po, se man tie ne assi en

el Rey [et] yaze la ius ti çia que es vida et

man te ni mien to del pue blo de su se ño rio.

E bien otro si como el co ra çon es vno et

por el res çi ben to dos los otros mien bros

dig ni dad para ser vn cuer po, bien asi

como to dos los del rey no ma guer sean

mu chos por que el Rey es et deuen ser

vnos con el para se ruir le et aiu dar le en

to das las co sas que el ha de fa zer. E na tu -

ral men te que di xie ron los sa bios que el

Rey es ca be ça del rey no. Ca assi como de

la ca be ça nas çen los sen ti dos por que se

man dan to dos los mien bros del cuer po

bien assi como el man da mien to que nas -

çe del Rey que es se ñor et ca be ça de to -

dos los del rey no que se deuen man dar et

guiar et auer vn acuer do con el para obe -

des çer le; et an pa rar; et guar dar; et en de -

re çar el rey no. Onde el es alma et ca be ça

de los mien bros...” (Par ti des, II, I, 5a).

Els tren ta-un tí tols de què cons ta la  “Se -

go na Par ti da”, en ca ra que mante nen

una temà ti ca co mu na (la con duc ta de la

no ble sa en la ges tió de les se ves vi des,

els seus cos sos i les se ves he re tats)

 i  la descripció or ga ni cis ta, po drien di -

vidir-se, pel cap baix, en tres nu clis de

sig ni fi ca ció, cla ra ment di fe ren ciats: en

pri mer lloc, la de fi ni ció de la mo nar quia, 

en se gon lloc, la re la ció del po ble amb

els reis i, en ter cer lloc, la de fi ni ció de

 la cavalleria.5 Doncs bé, en ca ra que

pràcti ca ment to tes les lleis que la in -

tegren s’ocupen d’algun as pec te de la

con duc ta no bi lià ria i, per tant, cons -

titueixen una re ferè ncia a la construc ció

del mo del de l’excel·lència, ens inte -

ressa de des ta car aquells on el Rei

Alfons as su meix més ex plí ci ta ment la

tas ca de mos trar el pa tró de la cor te sia

règia; a sa ber: la mi ni mit za ció del gest

 i de les ex pres sions fí si ques com a ex hi -

bi ció del pro pi do mi ni, que ha via de

 distingir  el noble del vilà i que, en dar -

rer terme, es cons ti tui ria com a un dels

 mecanismes de la cons truc ció dels usos

i sen si bi li tats de la ci vi lit za ció  oc ci -

dental.6 Amb aquest ob jec tiu, dels

 tres  nuclis temà tics as sen ya lats, ens

ocu pem  es pecíficament del pri mer,

 la definició de la mo nar quia tot des ta -

cant, pel que fa  a aquest tema, allò que

ens sem bla més de ter mi nant en la cons -

truc ció de l’imaginari cor po ral de

l’excel·lència de cort: el con tin gut del tí -

tol cin què i el con tin gut del tí tol setè;
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res pec ti va ment, els ja es men tats re gi -

ment de reis i el de càleg d’educació cor -

po ral prin ci pes ca.

L’escenografia corporal
règia a la cort imaginada
de Les Partides

Res pec te de la con duc ta del mo nar ca, i

for mant el nu cli del que pot ser ca ta lo gat

com a un re gi ment de reis, des ta quen els

tí tols quart i cin què. La cla re dat i con -

tundència ex pres si ves, pròpies del caràc -

ter ju rí dic dels pre cep tes, per met d’in tuir

la des prés co rro bo ra da trans cendència

del text en el pro cés de  construcció de

l’es ce no gra fia cor po ral cor te sa na dels

reg nes hisp ànics, coin cidents en allò que

és prin ci pal amb l’es ce no gra fia cor te sa na 

de l’Eu ro pa trans pi ri nen ca. Una es ce no -

gra fia de la qual es pot as sen ya lar, amb

Nor bert Elias, que el pri mer que en des -

ta ca és  la gran uni tat que pre sen ten tant

els bons com els mals cos tums, que

cons ti tuei xen les “pau tes de con duc ta”

cor te sa na.

Enca ra que el tí tol quart no està de di cat

als com por ta ments fí sics pròpia ment

dits, sinó a la ma ne ra en què el rei ha

 de pro nun ciar les pa rau les, ens posa

 en si tua ció de com pren dre el cai re de l’i -

maginari del com por ta ment que s’es -

tava ela bo rant: l’i ma gi na ri, on la cor te -

sia –com tin drem oca sió de veu re al llarg 

de l’ar ti cle–, no no més és una qües tió de 

for mes sinó el re sul tat d’un con reu in te -

rior. És a dir, un sa ber mo ral i pràctic,

una sa vie sa di fo sa en vir tut, que es ma -

ni fes ta en una ma ne ra d’és ser i d’ac tuar

pròpia de qui, mal grat tot, mal grat la

seva na tu ral con di ció, l’ha ha gut d’a -

prendre:

“...no co nuie ne al rey de ser muy fa bla dor

ni di xie se a muy gran des bo zes lo que ouie -

se de de zir fue ras ende en lo gar... E otro si

las gran des bo zes sa can le de me su ra fa -

zien do le que no fa ble apues to. Onde por

esto deue el rey guar dar que sus pa la bras

sean egua les et en buen son. E las pa la bras 

que se di zen so bre ra zo nes feas et sin pro

que no sean fer mo sas nin apues tas al que

las fa bla nin otro si al que las oye, nin pue -

de to mar buen cas ti go nin buen con se jo

son ade mas; et lla man ca çu rras que son vi -

les et de sa pues tas et no deuen ser di chas a 

on bres bue nos quan to mas en de zir las

ellos mis mos et ma yor men te el rey” (Par ti -

des, II, IV, 2a).

El tí tol cin què es tro ba con sa grat ín te -

gra ment a les bo nes for mes, a l’a -

parença dis tin gi da, la qual, en qual se vol 

cas, s’entén com a l’exteriorització fí si ca 

d’una in te rio ri tat ex cel·lent, la vir tut.

L’imaginari del pro pi do mi ni –pa ra dig -

ma de la ra cio na lit za ció del com por ta -

ment pa la tí, és a dir, ci vi lit zat–, es tro ba

aquí sos tin gut per les idees de re gu la ri -

tat, de me su ra, i per al gu nes va riants

semà nti ques d’aquestes que ac tuen com 

a ope ra dors de la dis tin ció; així, l’ús de

qua li fi ca tius con tra po sats com ara tem -

pe rat da vant d’iracund, as sos se gat da -

vant de mo ve dís, ben plan tat da vant de

pa ge rol, etc., es ta blei xen una opo si ció

pla na i di rec ta, en ca ra poc ela bo ra da,

que, tot i que posa de re lleu que el re fi -

na ment cor tesà és en ca ra una vaga in -

ten ció, aca ba do nant le gi ti mi tat no -

biliària al gest mí nim i con tin gut de la

cort da vant de la vul ga ri tat que des

d’aleshores, sen se fis su res, sug ge ri ria la 

pro fu sió ges tual.

En pri mer lloc, s’o cu pa de la me su ra en

re la ció amb la sa tis fac ció de les ne ces si -

tats na tu rals i en la con ser va ció cor po ral;

un decà leg, po dríem dir, so bre la  higiene,

que in clou tam bé al guns pre cep tes so bre

les sa tis fac cions se xuals i la pro crea ció.

Es trac ta d’un es bós del que en en da vant,

so bre tot a par tir del se gle XV, es de vin dria

un ob ses siu pro cés de li mi ta ció de les ma -

ne res; pot, per tant, in ter pre tar-se com

 l’inici d’un  imparable re tro cés en la li be ra -

li tat cor po ral que l’al ta mo der ni tat con fir -

ma ria amb la seva apel·la ció a l’or dre cris -

tià de la mo ral:

“En tien po co nue nien te deue el rey co mer

et beuer cada que lo pu die se fa zer assi que 

no sea ten pra no nin tar de. E otro si que no

coma si no quan do ouie re sa bor et de ta les

co sas que le ten gan re zio et sano et no en -

bar guen el en ten di mien to. E esto que gelo

den bien ado ba do et apues ta men te. E se -

gund di xie ron los sa bios el co mer fue pues -

to para beuir ca no el beuir para el co mer... 
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E el beuer de zi mos que es vna de las co sas

del mun do de que el rey se deue mu cho

guar dar por que esto no se deue fa zer si no

en las sa zo nes que fue re me nes ter al cuer -

po. E avn en ton çe muy me su ra da men te...

ca el faze a los on bres des co nos çer a dios

et a si mis mos et des co brir las po ri da des et

mu dar los iuy zios et can biar los plei tos et

sa car los de ius ti cia et de de re cho et avn sin 

todo esto en fla que çe on bre del cuer po et

men gua el seso et caer en mu chas en fer -

me da des et mo rir mas ayna que deuia”

(Par ti des, II, V, 2a).

“Ui les et de so nue nien tes mu ge res no deue

el rey traer para li naie... E si guien do mu -

cho las mu ge res en esta ma ne ra auie ne

ende grand daño al cuer po et pier de se por

y el ani ma que son dos co sas que es tan mal 

a todo om bre et ma yor men te al rey. E por

ende dixo el rey Sa la mon el vino et las mu -

ge res quan do mu cho lo vsan fa zen a los sa -

bios re ne gar a dios. E otro si en lo ga res des -

co nue nien tes deue el rey mu cho guar dar

de fa zer li naie asi como en sus pa rien tes et

con sus cu ña das, o mu ge res de re li gion, o

ca sa das” (Par ti des, II, V, 3a).

En se gon lloc, s’o cu pa de la me su ra pel

que fa a la po si ció cor po ral en la rea lit za -

ció de to tes les se ves obres. Posa una

aten ció es pe cial en la mo de ra ció ges tual

però tam bé en l’e legà ncia o gràcia en les

ex pres sions pròpies de l’àmbit domè stic:

“...deue el rey ser muy apues to tan bien en

su an dar como en es tan do en pie. Otro si en 

se yen do et en caual gan do. Et otro tal quan -

do co mie re o beuie re et otro si en su ya zer

et avn quan do di xie se al gu na ra zon: ca el

an dar no co nuie ne que lo faga mu cho apri -

sa nin mu cho de va gar... o mu dar se mu cho

a me nu do asen tan do se de vn lu gar en otro.

E quan do se ouie se non deue pa rar se mu -

cho en fies to nin aco rua do esso mis mo se ria 

en el caual gar... E otro si se deue guar dar

de fa zer ena tia men te nin avn quan do yo -

guie re en su le cho non deue ya zer mu cho

en co gi do nin atraue sa do como al gu nos que 

no sa ben do han de te ner le ca be ça nin los

pier nas so bre todo deue guar dar que faga

buen con te nen te quan do fa bla re se ña la da -

men te con la boca et con la ca be ça et con

las ma nos que son mien bros que mu cho

mueuen los on bres quan do fa blan. E por

ende ha de guar dar que lo que qui sie re de -

zir que mas lo mues tre por pa la bras que

por se ña les; ca los sa bios an ti gos que pa ra -

ron men tes en to das las co sas mos tra ron

que los re yes deuen guar dar todo esto que

di xi mos de ma ne ra que lo fa gan apues ta -

men te et esto por ser meior acos tun bra dos

et mas no bles que es cosa que les co nuie -

ne mu cho por que los on bres to man en xen -

plo de llos de lo que les veen fa zer...” (Par -

ti des, II, V, 4a).

Com a com ple ment in dis pen sa ble de la

no ble sa, el ter cer as pec te del que s’ocupa

en aquest tí tol cin què és la ves ti men ta del

mo nar ca. En aquest cas, ja no és la me su -

ra el va lor su prem d’elegant i ben plan tat;

no re co rre a la mo de ra ció com a sig ne

“que dis tin geix”, sinó més aviat als seus

con tra ris. L’ostentació i, tam bé, l’excés

són, ara, els va lors que s’erigeixen com els 

ba luards de l’excel·lència i que les lleis

sump tuà ries es van en ca rre gar du rant

llarg temps de de fen sar:

“Ues ti du ras fa zen mu cho co nos çer a los

on bres por no bles o por vi les, et los sa bios

an ti gos es ta bles çie ron que los re yes ves tie -

sen pa ños de seda con oro et con pie dras

pre cio sas por que los on bres los pue dan

co nos çer lue go que los vie sen a me nos de

pre gun tar por ellos. E otro si los fre nos et
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las si llas en que caual gan de oro et de pla -

ta et con pie dras pre cio sas... et otro nin gun 

on bre non deue prouar de los fa zer nin de

los traer. E el que lo fi zie se en ma ne ra de

egua lar se al rey et to mar le su lo gar deue

per der el cuer po et lo que ouie re como

aquel que se atreue a to mar on rra et lo gar

de su se ñor no auien do de re cho de lo fa zer”

(Par ti des, II, V, 5a).

Un mo ment d’especial trans cendència

en el dis curs de l’excel·lència cor po ral

règia, el cons ti tueix la llei si se na d’a -

quest ma teix tí tol, on el rei Alfons trac ta

de di lu ci dar la di ferè ncia en tre cos tums i 

ma ne res. La re fle xió, que des prés re sul -

ta ria bàsi ca a Don Juan Ma nuel en

l’elaboració del seu dis curs so bre l’e -

ducació i l’educació cor po ral, té com a

fo na ment la dis cus sió so bre l’origen he -

re di ta ri o après de les qua li tats fí si ques i

es pi ri tuals que ca rac te rit zen la no ble sa.

Cos tums i ma ne res ha de te nir el rei molt 

bo nes, diu el mo nar ca cas tellà; el con -

tra ri min va ria molt la seva no ble sa i la

seva elegà ncia. Els cos tums els guan ya

l’home per si ma teix, és a dir, els aprèn

per l’ús, men tre que les ma ne res, per sa -

vie sa na tu ral; és a dir, en ca ra que les

hagi d’aprendre, la na tu ra le sa les hi

ator ga com a pròpies, per la seva con di -

ció. Es trac ta d’una apel·la ció, d’una

ban da, a l’aristotelisme en què s’inscriu

tota l’obra del mo nar ca i se gons el qual

tota re la ció so cial des can sa en el pla de

la “na tu ra le sa”7 i, d’altra ban da, a la lò -

gica ge nea lo gis ta en què s’inscriu tot

 regiment de reis i, per ex ten sió, tot trac -

tat de ca va lle ria.

Enca ra que la di ferè ncia en tre cos tums i

ma ne res es mos tri, al fi nal, for ça di fu sa,

els pri mers sem blen apel·lar a una cosa

com ara el carà cter amb el qual s’ha de

mos trar el rei; per fer-ho ha de po sar

de re lleu un cert es forç o afany, cosa a la 

qual l’obligaria, d’alguna for ma, la seva

con di ció. És aquí on la sen si bi li tat cor te -

sa na de la mi ni mit za ció ges tual pren for -

ma: es trac ta, pel cap baix, de qua tre

lleis de di ca des a les vir tuts que han de

ca rac te rit zar el rei ben acos tu mat, el rei

cor tesà. A sa ber, el seny, la tem pran ça,

la prudè ncia, la for ta le sa de cor, la sen -

sa te sa, la modè stia, la man sue tud, la

ver gon ya, etc., les quals es cons ti tuei -

xen, en da rrer ter me, com una mena de

va lors l’expressió dels quals és emi nent -

ment somà ti ca. To tes elles, és clar, al

cos tat de les vir tuts ca va lle res ques

d’índole es pi ri tual que, com ara la ge ne -

ro si tat, la fran que sa o la li be ra li tat,

Alfons X no obli da.

I somà ti ca és tam bé l’expressió de les ma -

ne res. En aquest cas, però, el prin ci pi de

mo de ra ció pre sen ta un ma tís di fe rent. Re -

cor dem que l’expressió de l’excel·lència

cor po ral es mos tra va mit jan çant la ma ni -

fes ta ció mí ni ma i màxi ma: mit jan çant el

gest me su rat i mit jan çant la ges ta; doncs

bé, és a les ma ne res on l’excel·lència cris -

tal·lit za com a ma ni fes ta ció màxi ma del

cos –si a la pe ripè cia he roi ca i al gau di lú -

dic li con ce dim aquest qua li fi ca tiu. Tots

dos són els do mi nis de les ma ne res o

man yes que el rei Alfons X con tem pla:

“Apren der deue el rey otras ma ne ras sin las

que di xi mos en las le yes ante des ta que co -

nuie ne mu cho. E es tas son en dos ma ne ras

las vnas que ta ñen en fe cho de ar mas para

ayu dar se de llas quan do me nes ter fue re. Et

las otras para auer sa bor et pla zer con que

pue da meior so frir los tra baios et los pe sa res 

quan do los ouie re” (Par ti des, II, V, 19a).

Res pec te del pri mer do mi ni, l’ús de les ar -

mes per a de fen sa del reg ne, as sen ya la el

se güent:

“Ca en fe cho de caua lle ria co nuie ne que

sea sa bi dor para po der meior an pa rar lo

suyo et con que rir lo de los ene mi gos. Et

por ende deue sa ber caual gar bien et

apues ta men te et vsar toda ma ne ra de ar -

mas tan bien de aque llas que han de ves -

tir para guar dar su cuer po, com mo de las

otras con que se ha de ayu dar... E de las

que son para li diar assy com mo la lan ça et 

el es pa da et po rra et las otras con que los

on bres li dian aman te men te ha de ser muy

ma ño so para sa ber fe rir con ellas” (Par ti -

des, II, V, 19a).

Pel que fa al se gon do mi ni, el dels plaers 

cor po rals, aquest que da pràcti ca ment

re fe rit a l’aventura ci negè ti ca, a la qual

con fe reix la ca te go ria de con di ció ne -

cess ària per allar gar la vida, la sa lut i

l’enteniment:

“Ma ño so deue el rey ser et sa bi dor de

otras co sas que se tor nan en sa bor et en

ale gria... et para esto vna de las co sas

que fa lla ron los sa bios que mas tie ne pro

es la caça. De qual ma ne ra quier que sea, 

ca ella ayu da mu cho a men guar los pen -

sa mien tos et la saña lo que es mas me -

nes ter a rey que a otro on bre et sin todo

aques to da sa lud. Ca el tra baio que en

ella toma sy es con me su ra faze co mer et

dor mir bien que es la ma yor cosa de la

vida del on bre. Et el pla zer que en ella re -

çi be es otros y grand ale gria com mo apo -

de rar se de las aues et de las bes tias

brauas et fa zen los que los obe des can. Et

le si ruan adu zien do los otros a su mano. E 

por ende los an ti guos touie ron que co -

nuie ne esto mu cho a los re yes mas que a

otros on bres. Et esto por tres ra zo nes. La

pri me ra por alon gar su vida et su sa lud et

acres çen tar su en ten di mien to et re drar

de si los cuy da dos et los pe sa res que son

co sas que en bar gan mu cho el seso...”

(Par ti des, II, V, 20a).

Tro bem, doncs, en aquest parà graf una

ex traor dinà ria mos tra de la for ma com la

sa lut, hist òri ca ment con fi gu ra da se gons

els pa trons de sen si bi li tat, de con duc ta i

de gust do mi nants, apa reix associa da als

mo dels no bi lia ris de la cort, tot or de nant i

or ga nit zant l’univers de l’excel·lència cor -

po ral; no so la ment en l’àmbit de l’a -

parença sinó tam bé pel que fa a la re pre -

sen ta ció no bi lià ria dels hàbits de bon

man te ni ment i cura del cos.8

A tot ple gat afe geix la con ve nièn cia

 i profit de sen tir can çons i ins tru ments,

es col tar hist òries i ro man ços i ju gar a

 escacs i a tau les per re bre plaer i ale gria. 

Ocu pa cions en les quals, no va ment,

 la imatge de la no ble sa que da as so cia da

a la idea de tem pran ça; el pa ra dig ma de

la ca pa ci tat per do mi nar i per do mi -

nar-se:

apunts 73 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (6-18)

ciències aplicades

13

7 Ve geu so bre això: Ma ra vall, José Anto nio (1983) “Del ré gi men feu dal al ré gi men cor po ra ti vo en el pen sa mien to de Alfon so X”. A Estu dios de His to ria del pen sa mien to es pa ñol.

Edi cio nes de Cul tu ra His pá ni ca de l’Instituto de Coo pe ra ción Ibe roa me ri ca na. Ma drid. p. 100 i ss.
8 Ve geu so bre això, Vi cen te Pe draz, Mi guel (1999) “La cons truc ción del dis cur so mé di co y el arte de go ber nar el cuer po. Sa lud y mo ral en la baja Edad Me dia Occi den tal”. Apunts. 

Edu ca ció Fí si ca i Esports, 57, p. 10-18.



“Ale grias ay otras sin las que di xi mos en las 

le yes ante des ta que fue ron fa lla das para

to mar on bre co nor te en los cuy da dos et en -

los pe sa res quan do los ouie sen. E es tos son 

oyr can ta res et so nes et es tor men tes et iu -

gar axe drez o ta blas o otros iue gos se -

meian tes des tos. E eso mis mo de zi mos de

las es to rias et de los ro man çes... Et ma guer 

que cada vna des tas fues se fa lla da para

bien con todo esto non deue on bre de llas

vsar sino en el tien po que co nuie ne et de

ma ne ra que aya pro et no daño et mas co -

nuie ne esto a los re yes que a los otros on -

bres. Ca ellos deuen fa zer las co sas muy or -

de na da men te et con ra zon... E eso mis mo

de zi mos de los so nes et de los es tor men tes

mas de los otros iue gos que de suso mos -

tra mos non deuen de llos vsar syno para po -

der per der cuy da do et res çe bir de llos ale -

gria et no para cob di çia de ga nar por ellos.

Ca la ga nan çia que ende vie ne no pue de

ser gran de ni muy proue cho sa et que de

otra gui sa vsas se de llos res çe bi ria ende

gran des pe sa res en lu gar de pla ze res et

tor nar se ya com mo en ma ne ra de ta fu re ria

que es cosa de que vie nen mu chos da ños

et mu chos ma les et pesa mu cho a dios et a

los on bres por que es con tra toda bon dad”

(Par ti des, II, V, 21a).

Es trac ta, en efec te, d’una ex pres sió on els 

uni ver sos de la vir tut i del vici ja co men -

cen a per fi lar els pa trons del com por ta -

ment exem plar tan ca rac te rís tics de la li -

te ra tu ra didà cti ca dels se gles XV al XVII, i

fins i tot dels se gles pos te riors, on els pa -

la dins de la mo der ni tat i del seu or dre mo -

ral s’enfrontarien de ci di da ment a tota ex -

pres sió d’hedonisme com, per exem ple, el 

pare Ma ria na, Fran cis co Alco cer o Lu que

Fa jar do, en tre d’altres, les in vec ti ves dels

quals con tra el joc no te nen pal·lia tius.9

Educació corporal
i distinció nobiliària 

El tí tol setè de la “Se go na Par ti da”, que de 

fet con ti nua sent una pro pos ta d’actuació

i con duc ta règia per tal com s’ocupa de la

ma ne ra com s’ha de com por tar el rei amb

els seus fills, pot con si de rar-se, en da rrer

ter me, com un decà leg d’educació cor po -

ral. Pel seu con tin gut, s’emmarca en la

tra di ció di dac tis ta tí pi ca ment me die val:

és de di cat als pa res o pre cep tors adults

que han d’educar els nens; són pro pos tes

per por tar a ter me en l’àmbit domè stic i no 

en una ins ti tu ció es co lar ad hoc; i cons ti -

tuei xen una for mu la ció de pràcti ques des -

ti na des a le gi ti mar la dis tin ció so cial dels

des ti na ta ris. Tan ma teix, a di ferè ncia de la 

ma jo ria dels trac tats me die vals en ús, no

es con fi gu ra a par tir de l’exemple, com a

ele ment didà ctic, ni de la re mem bran ça

èpi ca, com a eix ca ta lí tic d’allò que és no -

bi lia ri tan ca rac te rís tic de l’època. Al con -

tra ri, i tot con fe rint-li, en aquest sen tit,

una gran sin gu la ri tat ex po si ti va, es va

cons truint a par tir de pro po si cions i sug -

ge ri ments, la for ma dels quals es tro ba,

pot ser, més pròxi ma a les ex hor ta cions

pe dagò gi ques de la mo der ni tat, en ca ra

que amb me nor con tundència ex pres si va,

me nor grau de con cre ció i, per des comp -

tat, man te nint, si més no ex ter na ment, el

carà cter ju ri di co po lí tic que li pro por cio na

la par ti ció en lleis.

En efec te, si la pri me ra in ten ció del con -

tin gut d’aquest Tí tol és es ta blir les for -

mes de l’excel·lència règia, tot ex pres -

sant el que ha de fer i el que no ha de fer

el rei en el trac te amb els seus fills –com

ha fet prèvia ment res pec te del trac te

amb la seva dona i des prés farà res pec te 

del trac te amb els seus al tres pa rents i

amb les se ves don ze lles i amb els seus

ofi cials, etc.– el carà cter, necessà -

riament pe dagò gic d’aquesta re la ció,

 li confereix el sen tit par ti cu lar i la pers -

pec ti va tí pi ca d’un trac tat d’educació.

D’altra ban da, com que la lògi ca

d’existència apa rent i es ce nogr àfi ca,

que con for ma va els do mi nis tant ce ri -

mo nials com domè stics de la cort, feia

dels trets cor po rals i de la seva pre sen ta -

ció una de les més im por tants vir tua li -

tats dis tin ti ves, l’esmentat sen tit i pers -

pec ti va pe dagò gi ca no pot ser qua li fi cat

d’una al tra for ma que com a edu ca ció fí -

si ca. Enca ra més, si ana lit zem la se -

qüèn cia de les di fe rents lleis que el com -

po nen, es pot ad ver tir, tam bé, una es -

truc tu ra temà ti ca que, al mar ge de pe -

tites va ria cions, es man tin dria du rant

llarg temps com a es truc tu ra bàsi -

ca d’aquells que avui són conside -

rats his tòricament els pri mers trac tats

d’educació cor po ral: crian ça, nu tri ció,

hi gie ne, bo nes for mes, en du ri ment fí sic i 

apre nen tat ge de des tre ses.

No es trac ta, evi dent ment, d’un decà leg

en sen tit es tric te. Mal grat el con text ju rí -

dic on s’em mar ca, l’es truc tu ra de tí tols i

lleis del qual li ator ga una or ga nit za ció

que no te nen la ma jo ria dels dis cur sos

pe dagò gics de l’èpo ca, es man té din tre

de l’am bi güi tat i la man ca de sis te ma ex -

pres siu tí pi ca ment me die vals; am bi güi -

tat i man ca de sis te ma que es posa de

re lleu tant en la for ma com en el fons. En 

la for ma, so bre tot, mit jan çant el re curs

li te ra ri se gons el qual les màxi mes pe -

dagò gi ques no que den con fir ma des mit -

jan çant l’a r gument ben cons ti tuït o pel

cri te ri d’au toritat sinó per uns sim ples i

in de fi nits “van dir els sa vis”, “com va dir 

el rei Sa lo mó”, “com va dir el filò sof”,

etc.; i en el fons per la la xi tud pe dagò gi -

ca que en, tot cas, ins pi ren les màxi mes

es men ta des.

Es trac ta d’una am bi güi tat i una man ca

de sis te ma que, d’altra ban da, ma ni fes ta

l’encara no gai re ben re sol ta con tra dic ció 

ideolò gi ca de fons se gons la qual, tot i

que en l’aristocràcia lai ca se so breen tén

una con na tu ral gràcia cor po ral, la pròpia

del lli nat ge o de la sang, es feia neces -

sària una in ter ven ció edu ca ti va ade qua -

da per què aques ta no es de sa pro fi tés.

Més aviat, com a for ma de con fe rir a

 la noblesa el ver nís es ce nogr àfic de la vir -

tut en allò que po dríem qua li fi car com a

un pro le go men de les idees pe dagò gi -

ques de la ci vi li tat i que es ma ni fes ta rien

ja molt ober ta ment en el se gle XIV; per

exem ple, a les obres didà cti ques de

l’insigne ne bot del mo nar ca cas tellà, Don 

Juan Ma nuel.10
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 9 So bre això, és de no tar, mal grat tot, en ca ra la gran li be ra li tat i in de fi ni ció que ma ni fes ta Alfons en la cons truc ció del mapa dels va lors. Ve geu so bre això, tam bé d’Alfons X,

l’opuscle Orde na ment de les ta fu re ries, el qual, en ca ra que de di cat a pre ve nir els ex ces sos i els en ganys als jocs d’atzar i d’aposta, posa de re lleu una ac ti tud molt to le rant en -

vers el joc. Alfons X: Orde na mien to de las ta fu re rías. Impren ta Real de Ma drid. Ma drid. Edi ció de 1836.
10 Ve geu, so bre això, Vi cen te Pe draz, Mi guel (1996) “Edu ca ción cor po ral y dis tin ción no bi lia ria en el ‘Li bro de los Esta dos’ de Don Juan Ma nuel”. Apunts Edu ca ció Fí si -

ca i Esports, 43,  p. 13-22.



L’objectiu ex plí cit d’aquest tí tol, plan te jat

en un breu parà graf in tro duc to ri, re su meix 

les in ten cions de les ac ti tuds del rei en -

vers els seus fills i les obli ga cions que li

per to quen pel que fa a la seva edu ca ció;

però no sen se abans ad ver tir de qui són

els me rei xe dors del qua li fi ca tiu de “fills”,

per la qual cosa pren re lleu la trans -

cendència ge nea lo gis ta de l’imaginari cor -

tesà:

“Fi jos se gund la ley lla man aque llos que

nas çen de de re cho ca sa mien to. Onde

pues... que re mos aqui de zir qual ha de ser

a sus fi jos que ha de lla [su mu ger]. Et mos -

trar com mo los deue amar, et guar dar, et

por que ra zo nes, et com mo los ha de criar,

et en que ma ne ra, et otro si, com mo los ha

de en se ñar, et de que co sas, et en que

tiem po, et com mo se deue se ruir de llos. E

de si, com mo les deue fa zer bien et cas ti -

gar quan do erra ren” (Par ti des, II, VII; Intro -

duc ció).

A par tir d’aquí, ha vent dei xat ja es ta bler -

ta, al tí tol sisè, la im portància que té per a

la des cendència l’adequada elec ció de

l’esposa –de bon lli nat ge, for mo sa, ben

acos tu ma da i rica–11 es van suc ceint els

di fe rents te mes d’índole pe dagò gi ca i

didà cti ca, pròpia ment dits.

En pri mer lloc, des d’una pers pec ti va en -

ca ra més pe dagò gi ca que didà cti ca i, pot -

ser, for mant part d’una breu for mu la ció fi -

losò fi ca o an tro polò gi ca, Alfons X plan te -

ja, en la pri me ra de les lleis, la im -

portància i el deu re d’estimar els reis els

seus fills: pri mer per què vé nen d’ell i són

com a mem bres del seu pro pi cos i, se gon, 

per què ells que den en lloc seu per fer les

co ses de bé, per què la bon dat és, asse -

nyala, he re va del bon trac te i de l’amor.

Així ma teix, a la se go na llei del ma teix tí tol 

es ma ni fes ta en re la ció amb l’esforç, la

bon dat i la ne te dat amb què s’ha de criar

–més aviat, fer criar– els fills per tal que

aquests crei xin més de pres sa, més ce -

pats i ben plan tats:

“E quan do los fi jos fue ren asi cria dos con

grand abon do cres çen, por ende, mas

ayna; et se ran mas sa nos, et mas re zios, et

av ran mas re zios co ra ço nes. Ca asi com mo

fue ren cres çien do yran to da via me tien do

mien tes a las co sas ma yo res et olui da ran

las me no res... [et] que sean cria dos muy

lin pia men te et con apos tu ra; ca muy gui sa -

da cosa es que los fi jos de los re yes que

sean lin pios et apues tos en to dos sus fe -

chos; lo vno por fa zer los mas no bles en si

mis mos, et lo al por dar buen en xen plo a

los otros. E para esto ha me nes ter que la

con pa ña que lo ouie re a criar sean mu cho

apues tos et lin pios pues que los fi jos de los

re yes de llo lo han ade pren der” (Par ti des, II, 

VII, 2a).

Un cop es ta bler tes aques tes qües tions

pre li mi nars, so bre les quals, tan ma teix,

rein ci dirà més en da vant, el dis curs al fon sí 

bai xa al ni vell de les in di ca cions tècni ques 

i, per tant, adop ta un ti pus més con cret de 

for mu la ció: “fa zer deue”.

La llei ter ce ra, com pro me sa amb la pri -

me ra crian ça i, per tor na, amb la sa lut

dels in fants, es ta bleix al gu nes con di -

cions que han de com plir els qui s’o -

cupen di rec ta ment de l’esmentada

crian ça. Tot re co llint allò que no dei xa va 

de ser un cons ti tuent tí pic del lle gat po -

pu lar sota sentències del ti pus “bon lli -

nat ge i bona llet”, Alfons X es re fe reix,

do nant per bo el pri mer, al se gon dels

ter mes:

“E lo que pri me ra men te deuen fa zer... es

en dar les amas sa nas et bien acos tun bra -

das, ca bien asi com mo el niño se gouier -

na et se cria del ama des de que el da la

teta fas ta que gela tue lle. E por que el

tien po des ta crian ça es mas luen go que

el de la ma dre... los sa bios an ti guos que

fa bla ron en es tas co sas na tu ral men te di -

xie ron que los fi jos de los re yes deuen

auer a ta les amas que ayan le che as saz et 

sean bien acos tun bra das et sa nas et fer -

mo sas et de buen li naie et de bue nas cos -

tun bres, et se ña la da men te que no sean

muy sa ñu das. Ca sy ouie ren abon dan ça

de le che et fue ren bien con pli das et sa -

nas crian los ni ños sa nos et re zios. E si

fue ren fer mo sas et apues tas amar las han

mas los cria dos et av ran ma yor pla zer

quan do las vie ren et de xar los han meior

criar. Et si no fue ren sa ñu das criar los han 

mas amo ro sa men te et con man se dun bre

que es cosa que han mu cho me nes ter los

ni ños para cres çer ayna. Ca de los sos

años et de las fe ri das po drian los ni ños

to mar es pan to por que val drian me nos et

re çi brian ende en fer me da des o muer -

te...” (Par ti des, II, VII, 3a).

Quan el pro cés de la crian ça, pròpia ment

dit, es dóna per aca bat, quan aquests ja

són min yons, cal, con ti nua, que als fills

dels reis els do nin els seus pa res bons

pre cep tors que els vi gi lin i en tin guin cura 

pel que fa al men jar, el beu re, la fol gan -

ça, etc. És aquí on co men ça la ve ri ta ble

edu ca ció en el sen tit, pròpia ment me die -

val, de mo de lat ge del carà cter i de

l’enteniment; per exem pli fi car-ho, Al -

fons X re co rre a la metà fo ra de la cera

que es mar ca i arri ba a plan te jar qües -

tions tècni ques no su per fi cials a propò sit

de la con ve nièn cia de les for mes i el

temps en què han de ser por ta des a ter -

me les in ter ven cions didà cti ques.

“Et ayo tan to quie re de zir en len guaie de

es pa ña com mo on bre que es dado para

nu drir moço et ha de auer todo su en ten -

di mien to para mos tra lle com mo faga

bien. E di xie ron los sa bios que ta les son

los mo ços para apren der las co sas mien -

tra son pe que ños com mo la çera blan da

quan do la po nen en el se llo fi gu ra do por -

que dexa en el su se ñal. Et por ende los

ayos deuen mos trar a los mo ços mien tra

son pe que ños que apren dan las co sas se -

gund co nuie ne. Ca es ton çe las apren den

ellos mas de li ge ro... Mas si ge las qui sie -

sen mos trar quan do fue sen ma yo res et

co men ça sen ya a en trar en man çe bia no

lo po drian fa zer tan de li ge ro... et avn que

las apren die sen es ton çe olui dar las y an

mas ayna por las otras co sas que av rian

ya vsa das” (Par ti des, II, VII, 4a).

A par tir de la llei cin que na, Alfons X en tra

en el que avui ano me na ríem els con tin -

guts edu ca tius; en les “co ses” que els fills

dels reis han d’aprendre en els di fe rents

or dres de l’aparença cor po ral, en ca ra que

no, evi dent ment, amb la pro fu sió ni amb
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11 Tex tual ment: “La pri me ra que ven ga de buen li naie; la ii que sea fer mo sa; la iii que sea bien acos tun bra da; la iiii que sea rica. Ca en quan to ella de meior li naie fue re tan to

sera el mas on rra do por ende et los fi jos que de lla ouie re se ran mas on rra dos et mas en cura te ni dos. Otro si, quan to mas fer mo sa fue re tan to mas la ama ra et los fi jos que

de lla ouie re se ran mas fer mo sos et mas apues tos, lo que co nuie ne mu cho a los fi jos de los re yes que sean ta les que pa res can bien en tre los otros on bres. E quan to de meio -

res cos tun bres fue re tan to ma yo res pla ze res re çi bia de lla et sa bra meior guar dar la on rra de su ma ri do et de si mis ma. Otro si quan to mas rica fue re tan to ma yor pro ver na

ende al rey, et el li naie que de lla ouie re et avn la tie rra do fue re“ (Par ti des, II, VI, 1a).



la pro fun di tat amb què trac ta rien el tema

els seus epí gons.12

Les lleis cin que na i si se na, con cre ta ment,

s’ocupen de les nor mes hi giè ni ques i de

sa lut les quals, en co rres pondència amb

els ele men tals pre cep tes de l’ètica de

l’excel·lència no bi lià ria, es ta ven des ti na -

des a con for mar les bo nes ma ne res i

l’elegància cor te sa na. Es trac ta d’un clar

pro le go men dels ve ri ta bles ma nuals de

cor te sia i de ci vi li tat on el dis curs in tro -

dueix ele ments vi si ble ment tècnics so bre

qües tions d’higiene ali ment ària i de ne te -

dat ex te rior. Òbvia ment, però, es trac ta

d’una cri da a la mo de ra ció on el que im -

por ta, en da rrer ter me, és l’escenografia

de la mo de ra ció i de la tem pran ça; els va -

lors en alça de l’excel·lència cor te sa na.

La llei cin que na és un ve ri ta ble or de na -

ment de cos tums, de ma ne res i de bo nes

for mes que els in fants de la se go na edat

de la vida, els min yons, han de se guir a la

tau la a l’hora de men jar. Un or de na ment

els ter mes del qual, es man tin dran i re pe -

ti ran, a grans trets, a la ma jo ria dels ma -

nuals de bon com por ta ment fins al se gle

XVI i fins i tot des prés:

“...la pri me ra cosa que los ayos deuen fa -

zer apren der a los mo ços es que co man et

beuan lin pia men te et apues to. Ca ma guer

que es cosa que nin gu na cria tu ra no lo

pue da es cu sar, con todo esso los on bres no

lo deuen fa zer bes tial men te et de sa pues to; 

et ma yor men te los fi jos de los re yes por el

li naie onde vie nen et el lu gar que han de

te ner son por tres ra zo nes. La pri me ra por -

que del co mer et del beuer les vi nie se pro.

La ii por de suiar los del daño que les po dria

ve nir quan do lo fi zie sen en co mer o en

beuer ade mas. La iii por acos tun brar los a

ser lin pios et apues tos que es cosa que les

co nuie ne mu cho; ca mien tra que los ni ños

co men o beuen mu cho quan do les es me -

nes ter son por ende mas sa nos et mas re -

zios. E apues ta men te di xie ron que les

deuen fa zer co mer no me tien do en la boca

otro bo ca do fas ta que el pri me ro ouie sen

co mi do que sin la de sa pos tu ra que po dria

ende ve nir ha tan grand daño que se afo ga -

ria aso ora; et no les deuen con sen tir que

to men el bo ca do con to dos los çin co de dos

de la mano por que no los fa gan gran des. E

otro si que no co man fea men te con toda la

boca, mas con la vna par te. Ca mos trar se y

an en ello por glo to nes que es ma ne ra de

bes tias mas que de on bres. E de li ge ro no

se po dria guar dar el que lo fi zie se que no

sa lie se de fue ra aque llo que co mie se si

qui sie se fa blar. Otro si di xie ron que los

deuen acos tun brar a co mer de va gar et no

a prie sa por que quien de otra gui sa lo vsa

non pue de bien max car lo que come; et por 

ende no se pue de bien mo ler et por fuer ça

se ha de da ñar et de tor nar se en ma los vsos 

de que vie nen las en fer me da des. E deuen

les fa zer lauar las ma nos an tes de co mer

por que sean mas lin pios de las co sas que

ante auian co mi do por que la vian da quan to 

mas lin pia fue re mien tra es co mi da tan to

ma yor pro faze; et des pues de co mer ge las

deuen fa zer lauar por que las lieuen lin pias

a la cara et a los oios. E alin piar las deuen a

las touaias et no a otra cosa que sean lin -

pios et apues tos; ca non las deuen alin piar

a los ves ti dos, assi com mo fa zen al gu nas

gen tes que no sa ben de lin pie dad ni de

apos tu ra. E avn di xie ron que no deuen mu -

cho fa blar mien ta que co mie ren; por que si

lo fi zie sen no po dria ser que no men gua sen 

en el co mer et en la ra zon que di xie sen; et

no deuen can tar quan do co mie ren, por que

no es lu gar co nue nien te para ello et se -

meia ria que lo fa zia mas con ale gria de

vino que por otra cosa. E otro si di xie ron que 

no los de xa sen mu cho aba xar so bre el es -

cu di lla mien tra que co mie ren: lo vno por -

que es grand de sa pos tu ra, lo al por que se -

meia ria que lo que ria todo para sy el que lo

fi zies se et que non ouies se otro par te en

ello” (Par ti des, II, VII, 5a).

La llei si se na està con sa gra da a la me su ra 

en la be gu da i, igual que la res ta de la

com po si ció, per so bre de les re co ma na -

cions tècni ques en re la ció amb la sa lut i el 

man te ni ment dels equi li bris org ànics,

sem pre pre sents, des ta ca l’anomenada

mo ral con tra la co be jan ça, la lu xú ria, la

gola, con tra tot ex cés, sem pre ben re pre -

sen tats a l’Edat Mit ja na per l’embriaguesa 

i la vo ra ci tat. Re pa ri’s que les in di ca cions

van adre ça des als min yons, l’edat dels

quals ha via d’estar amb prou fei nes els

tres anys i els set, i això és un in di ca tiu de

la lògi ca i de la sen si bi li tat en què

s’inscriu el sen ti ment de la in fan te sa i la

la xi tud amb què aques ta edat és ca rac te -

rit za da; si més no, en com pa ra ció amb el

que la mo der ni tat en fa ria i de les con duc -

tes que tin dria re ser va des per a aquest

pe río de:

“Acos tun brar deuen a los fi jos de los re yes

a beuer el vino me su ra da men te et agua do; 

ca se gund di xie ron los sa bios si lo beuie -

sen fuer te ade mas tor nar se ya en grand

daño que faze pos te mas en las ca be ças de 

los mo ços que mu cho vino beuen; et caen

por ende en otras gran des en fer me da -

des... ca les en çien de la san gre de gui sa

que por fuer ça han de ser sa ñu dos et mal

man da dos des pues quan do son gran des

han de ser fo llo nes con tra los que con

ellos biuen que es mala cos tun bre et muy

da ño sa para los gran des se ño res... E avn

di xie ron que los deuen acos tun brar que no

beuan mu cho de vna ve ga da. Ca esto faze

mu cho men guar el co mer et cres çe en la

sed et faze daño a la ca be ça et en fla ques -

çe el viso... E otro si di xie ron que los

deuian guar dar que no beuie sen mu cho

so bre co mer. Ca esto mueue a on bre cob -

di çiar lu xu ria en tien po que no co nuie ne

et si gue se grand daño al que lo vsa en tal

sa zon; ca en fla ques çe el cuer po; et si al -

gu nos fi jos faze sa len pe que ños et fla cos.

Onde por to das es tas ra zo nes deuen ser

aper çe bi dos los ayos en guar dar mu cho

los fi jos de los re yes en su co mer et en su

beuer assy que des ta gui sa los guar da -

sen...” (Par ti des, II, VII, 6a).

No és gai re pro lix Alfons X, en aquest pe -

tit decà leg pe dagò gic, en qües tions re la -

ti ves als apre nen tat ges cor po rals i l’ad -

quisició de ca pa ci tats tí pi ca ment ca va -

lle res ques i que, sens dub te, eren una

com po nent es sen cial en la de fi ni ció de

l’excel·lència aris tocr àti ca. Re sul ta sig -

ni fi ca tiu l’espai i les con si de ra cions de -

di ca des a qües tions com la par la i els

gests, l’aparença o les ves ti du res –tots

ells de cai re fí si coe du ca tiu, di ríem– en

com pa ra ció amb les con si de ra cions a

propò sit de l’art de mun tar, “bo for dar”,

ca çar, ma ne jar l’espasa, etc. Sorprèn,

en tot cas, que, en un mo ment com a

aquest, a mit jan se gle XIII, quan el pro -

cés d’“acor te sa ment” és en ca ra molt

poc de sen vo lu pat a les corts pe nin su -

lars, que els as pec tes de les bo nes for -
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12 Per exem ple, el seu ne bot, Don Juan Ma nuel al “Li bro de los Esta dos”. Ve geu, so bre això, Vi cen te Pe draz, Mi guel (1994) “El ima gi na rio cor po ral del «Li bro de los Esta dos».

Re pre sen ta cio nes so má ti cas de la so cie dad y re pre sen ta cio nes so cia les del cuer po en la obra po lí ti ca de Don Juan Ma nuel”. Stu dia His to ri ca, His to ria me die val, vol. 12. Sa -

la man ca. p. 133-187.



mes i l’aparença re bin més aten ció que

els ma tei xos con tin guts de la pràcti ca

ca va lle res ca. Pel que fa a aquest tema,

les lleis se te na i vui te na s’ocupen de les

for mes en el par lar i en l’aparença, res -

pec ti va ment:

“...co nuie ne mu cho a los ayos que han a

guar dar a los fi jos de los re yes que pu ñen

en mos trar les com mo fa blen bien et apues -

ta men te... es bue na la pa la bra et vie ne a

bien quan do es ver da de ra et di cha en el

tiem po et en el lu gar do co nuie ne. E apues -

ta men te es di cha quan do no se dize a

gran de bo zes ni otro si muy baxo ni mu cho

aprie sa ni muy de va gar et di zien do la con

la len gua et no mos tran do la con los mien -

bros fa zien do mal con te nen te con ellos

assi com mo mouien do los mu cho a me nu -

do...” (Par ti des, II,VII, 7a).

“...con te nen te bue no es cosa que faze al

on bre ser no ble et apues to. E por ende los 

ayos que han de guar dar los fi jos de los

re yes deuen pu ñar en mos trar gelo et fa -

zer les que lo vsen. E deuen los aper çe bir

que quan do al gu na cosa les di xie ren que

lo no es cu chen te nien do la boca abier ta

nin fa gan otro con te nen te de sa pues to en

ca tan do a los que gelo di zen. E otro si que

an den apues ta men te no muy en fies tos

ade mas nin otro si co ruos nin mu cho

aprie sa ni mu cho de va gar. E que non al -

çen los pies mu cho de tie rra quan do an -

duuie ren ni los tray gan ras tran do... Otro si 

en el ves tir les deuen mos trar que se vis -

tan de no bles pa ños et muy apues tos se -

gund que co nuie ne a los tien pos” (Par ti -

des, II,VII, 8a).

Da vant d’això, hi ha so la ment uns breus

parà grafs, a la llei de se na, en els quals de 

for ma genè ri ca i molt sim ple, enun cia al -

guns dels apre nen tat ges d’armes, de

mun tar i to tes les al tres pràcti ques de la

ca va lle ria, ja per a l’edat dels don zells.13

Uns breus parà grafs el con tin gut dels

quals, mal grat tot, cons ti tuirà una refe -

rència bàsi ca per als es pills de prín ceps i

les com po si cions ca va lle res ques en ge -

ne ral dels se gles pos te riors, en les quals

l’enduriment cor po ral, la ca pa ci tat per

do mi nar i do mi nar-se, el ma neig dels es -

tris de ca va lle ria, etc., for ma ran un dels

nu clis es sen cials en els dis cur sos de

l’educació prin ci pes ca. Cal des ta car, en

tot cas, la sen si bi li tat pe dagò gi ca al fon si -

na en po sar de re lleu, al co men ça ment

de la ci ta da llei, la ne ces si tat d’adaptar

els en sen ya ments que es dis pen sen als

in fants a l’edat que aquests tin gues sin;

així ma teix, l’èmfasi en el fet que so la -

ment s’ha d’ensenyar als don zells allò

que la na tu ra le sa no els ator ga per ella

ma tei xa:

“Bien assi com mo es ra zon de cres çer las

ves ti du ras a los ni ños com mo fue ren cres -

çien do, otro si les deuen fa zer apren der las

co sas se gund el tien po de las eda des en

que fue ren en tran do... E des pues que fue -

ren en tra dos en edad de ser don ze les

deuen les dar quien los acos tun bre et los

mues tre a sa ber co nos çer los on bres qua les 

son et de que lu ga res et com mo los han de

aco ger et fa blar con ellos a cada vno se -

gund que fue re. E otro si les deuen mos trar

com mo se pan caual gar et ca çar et iu gar

toda ma ne ra de iue gos et vsar toda ma ne ra

de ar mas se gund que co nuie ne a fi jos de

rey. E avn de zi mos que no les deuen con bi -

dar con aque llas co sas que la na tu ra de -

man da por si se, assi com mo co mer o

beuer, et auer mu ge res; ante los deuen de -

suiar de llo que lo no fa gan de ma ne ra que

les este mal ni les ven ga ende daño. E

quan do los fi jos de los re yes fue ren assi

guar da dos et acos tun bra dos se ran bue nos

et apues tos en si et no fa ran con tra las

otras co sas que sin gui sa sean...” (Par ti -

des, II,VII, 10a).

Per aca bar, cal po sar de re lleu, tam bé, els 

en sen ya ments que des ti na es pe cí fi ca -

ment a les fi lles. En re sum, dues lleis,

l’onzena i la dot ze na, de les quals no més

una tin dria un carà cter es pe cí fi ca ment pe -

dagò gic, men tre que l’altra, més aviat

s’ocupa de la cura que els pa res han de te -

nir per as se gu rar-los un fu tur ca sa ment a

l’alçada de la dig ni tat règia. Res pec te de

la llei ex pres sa ment pe dagò gi ca, es pot dir 

que s’inscriu dins de la lògi ca misò gi na tí -

pi ca ment me die val se gons la qual, la

dona, ex pres sió de fi cient de la na tu ra le sa

hu ma na,14 no més tin dria drets li mi tats en 

re la ció, en aquest cas, amb els apre nen -

tat ges de la cort:

“Amas et ayas deuen ser da das alas fi jas

del rey que las crien et las guar den con

grand fe men çia. Ca si en los fi jos deue ser

pues ta muy grand guar da por las ra zo nes

que de su so di xi mos: ma yor la deuen auer

las fi jas: por que los va ro ne san dan en mu -

chas par tes, et pue den apren der de to dos,

mas a ellas no les co nuie ne de to mar en se -

ña mien to sino del pa dre o de la ma dre o de

la con pa ña que ellos les die ren... E com mo

quier que esta guar da co nuen ga mu cho al

pa dre mas per te nes çe a la ma dre. E des -

que ouie ren en ten di mien to para ello deuen 

las fa zer apren der leer en ma ne ra que lean

bien las oras, et se pan leer en sal te rio et

deuen pu ñar que sean bien me su ra das et

muy apues tas en co mer et en beuer et en

fa blar et en su con ti nen te et en su ves tir et

de bue nas cos tun bres et en to das co sas. Ca 

sin la mal es tan ça que y ya zia esta es la

cosa del mun do que mas adu ze a las mu -

ge res a fa zer mal. E deuen les mos trar que

sean man sas en fa zer aque llas la bo res que

per te nes çen a no bles due ñas; ca es cosa

que les co nuie ne mu cho, por que re ci ben y

ale gria et son mas so se ga das por ende et

de mas tue lle ma los pen sa mien tos, lo que

ellas no co nuie ne que ayan” (Par ti des, II,

VII, 10a).

Conclusió

Aquest com plex simb òlic i dels gests

cons titueix, so bre tot, una pro pos ta i so la -

ment en una cer ta for ma una des crip ció i

una ex hor ta ció; una pro pos ta, com asse -

nyalàvem al co men ça ment, de l’univers

pos si ble i de sit ja ble dels mo vi ments que

cris tal·lit za ria, es pe cial ment, en el de sen -

vo lu pa ment de la ca pa ci tat per do mi nar i

per do mi nar-se com a ma ni fes ta ció d’una

ex cel·lència ne cess ària ment cor po ral i on

la re gu la ri tat o la mo de ra ció, al cos tat de

la so brie tat i la ver gon ya, ani rien de li mi -

tant el pa ra dig ma de cos vir tuós: el cos

dòcil i dis ci pli nat.

Però aques ta pro pos ta, que en la me su -

ra en què va anar as so lint un cert grau

de le gi ti mi tat so cial es va cons ti tuir com

a un ve ri ta ble mo tor de trans for ma cions
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13 Cal as sen ya lar, mal grat tot, que aquests as pec tes són trac tats amb for ça de tall al Tí tol XXI (de los caua lle ros et de las co sas que les co nuie ne fa zer) de la ma tei xa Par ti da; en -

ca ra que, no re fe rits a la for ma ció dels prín ceps, sinó com a des crip ció de les vir tuts que tot ca va ller ha de te nir.
14 Ve geu, de Vi cen te Pe draz, Mi guel y Bro zas Polo, Ma ría Paz (1995) “Le gi ti ma ción de la do mi na ción mas cu li na a tra vés de la re pre sen ta ción del cuer po en la Edad Me dia Cris -

tia na”. A les Actes del Se gon Con grés de cièn cies de l’esport, l’educació fí si ca i el lleu re. Vol I. Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya. INEFC de Llei da. Llei da. p. 163-172.



cul tu rals, res pec te de les quals la via

 de la di fu sió li terà ria no se ria més que

un es tí mul per a una pe ti ta part de

l’aristocràcia lai ca. Més aviat cal dria dir

que en un en torn no bi lia ri, en ge ne ral,

ille trat, les vies de di vul ga ció es tro -

baven lli ga des a la con vivè ncia pa la ti na

i, molt es pe cial ment, lli ga des als fre -

qüents ce ri mo nials que, en oca sió

d’investidures, en tro nit za cions, espo -

salles, ca sa ments, alian ces, en te rra -

ments o jocs ca va lle res cos, etc., ofe rien

a les di fe rents corts l’oportunitat de po -

sar en pràcti ca i con tras tar les sensibi -

litats i els usos cor po rals ad qui rits. En

aquest sen tit, el que vo lem po sar de

 relleu, amb l’ús dels vo ca bles “pro pos -

ta”, “des crip ció” i “ex hor ta ció”, en cur si -

va, és el carà cter cir cu lar –o més aviat

es pi ral– amb què es va cons truint

l’expressió li terà ria de la con duc ta i la

con duc ta pròpia ment dita a l’interior de

la cort.

So bre això, des del punt de vis ta de la

cons truc ció dels usos i les sen si bi li tats

cor po rals a oc ci dent –si es vol de

l’educació fí si ca–, el més sig ni fi ca tiu

dels grans es de ve ni ments lú dics me die -

vals, com ara tor neigs i jus tes, no van

ser, com de ve ga des s’ha as sen ya lat, les 

pràcti ques cor po rals on es con cre ta va el

rep te; el més sig ni fi ca tiu i de ter mi nant

era, pot ser, que aquests es de ve ni ments

cons ti tu ïen, en si ma tei xos, la for ma

més co rrent i efec ti va de reu nió so cial,

on es pro du ïen vin cles i iden ti tats i on es

for ja ven ideo lo gies; l’àmbit més fe cund

per a l’elaboració i per pe tua ció de tot el

que te nia al gu na cosa a veu re amb

l’anomenat bon go vern del cos. Al cap -

da vall, aquests es de ve ni ments con for -

ma ven un es pai de con currència on es

le gi ti ma ven els mo dels de con duc ta pú -

bli ca en ge ne ral i els mo dels d’ex -

teriorització cor po ral en par ti cu lar. Si es

vol, un es pai on ad qui rien car ta de na tu -

ra le sa les for mes me su ra des del trac te,

l’actitud i apa ren ça de co ro ses, la ges -

tua li tat or de na da, les re gles de la hi gie -

ne o les ma ne res dis tin gi des, se gons

eren pres cri tes als trac tats cor te sans ca -

va lle res cos, com el d’Alfons X i que, al

cap i a la fi, no més eren una ex pres sió

eru di ta del pro cés.
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Evolució de les tendències professionals
del titulat en Educació Física i en Ciències
de l’Activitat física i de l’Esport des del 1975
fins a l’actualitat

§ JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ RAVÉ

§ ONOFRE R. CONTRERAS JORDÁN

De par ta ment d’Activitat Fí si ca i Cièn cies de l’Esport.
Àrea de Didà cti ca de l’Expressió Cor po ral. Fa cul tat de Cièn cies de l’Esport.
Uni ver si tat de Cas te lla-La Man xa

Resum
En aquest ar ti cle ex po sem com han evo lu -

cio nat les tendències i sor ti des pro fes sio nals 

dels pro fes sio nals de l’Edu ca ció Fí si ca a par -

tir dels es tu dis dels di fe rents au tors que han

in ten tat d’a por tar una vi sió so bre la qües tió.

Des del pri mer es tu di de Mes tre (1975), fins 

a l’ac tua li tat, han sor git di fe rents in ves ti ga -

cions en aquest camp, que han ana lit zat el

per fil pro fes sio nal en base a les de man des

la bo rals, tot fi na lit zant en les apor ta cions de

l’Eu ro pean Net work of Sport Scien ces Insti -

tu tes (1999). A ma ne ra de con clu sió i des -

prés de l’ex po si ció efec tua da, s’han ela bo rat 

unes di rec trius so bre les lí nies fu tu res que

re gi ran el camp la bo ral en la nos tra pro fes -

sió; en des ta quem la  inexistència de re gu -

la ció pro fes sio nal i la trans cendència que

ha ad qui rit en els nos tres dies la pràcti ca

de l’es port, cosa que acon se lla i jus ti fi ca

ple na ment la ne ces si tat d’u na re gu la ció

com ple ta i sis temà ti ca, amb el rang nor -

ma tiu exi git per l’ar ti cle 36 de la nor ma

cons ti tu cio nal.

Introducció

Aquest ar ti cle té com a ob jec tiu rea lit zar

una vi sió re tros pec ti va so bre els in tents, per 

part de la nos tra pro fes sió, de con èi xer

exac ta ment qui nes han es tat les prin ci pals

re la cions en tre l’oferta i la de man da d’o -

cupació en tre els ti tu lats dels INEFs i Fa cul -

tats de Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i de

l’Esport; des de les pri me res ti tu la cions en

el pe río de es men tat, de Pro fes sor d’E -

ducació Fí si ca, pas sant pel tí tol de Di plo -

mat i el de Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca i,

en l’actualitat, el de Lli cen ciat en Cièn cies

de l’Activitat Fí si ca i de l’Esport.

To tes aques tes ti tu la cions, que ens han

de fi nit, sem pre han tin gut una orien ta ció

pro fes sio nal (com veu rem més en da vant)

cap a la docè ncia i cap a l’entrenament

es por tiu, atès que en un prin ci pi l’Institut

Na cio nal d’Educació Fí si ca i Esports es va 

crear per a “...la for ma ció i el per fec cio na -

ment del pro fes so rat d’educació fí si ca i

els en tre na dors es por tius” (Llei 77/61).

Avui sem bla que tots te nim clar que

l’actual nom bre de Lli cen ciats en Cièn cies 

de l’Activitat Fí si ca i de l’Esport (LCAFE)

no podrà ac ce dir a la docè ncia, per què

aquest camp pro fes sio nal ja es tro ba co -

bert i les sor ti des pro fes sio nals com a en -

tre na dor es por tiu no com plei xen un mí -

nim sa la rial i hau rien de ser com par ti des

amb al tres sub o cu pa cions per arri bar a un 

sa la ri d’acord amb una ti tu la ció de Grup

A; a més a més, l’entrenador d’alt ni vell,

que és l’únic amb un bon sa la ri, man té

una ines ta bi li tat la bo ral que ha fet de can -

tar-se gai re bé sem pre els pro fes sio nals de 

la nos tra àrea per la docè ncia com a pri -

me ra ocu pa ció, amb com pa ti bi li tat amb

una se go na sub o cu pa ció.

Fi nal ment, es pe ci fi ca rem unes di rec trius

so bre qui nes són les pos si bles sor ti des

pro fes sio nals que mar quen els au tors que

han tre ba llat so bre el tema, a més a més

de la nos tra pròpia opi nió res pec te d’a -

quest tema, i tam bé un pro nun cia ment so -

bre allò que s’anomena co mu na ment, en

el nos tre àmbit, Esta tut Pro fes sio nal que,

com a re pre sen tants de la ins ti tu ció a què

per tan yem, és un dels te mes en els quals

més in sistència hem fet per man te nir i

aug men tar l’accés pro fes sio nal als nos tres

ti tu lats.

Evolució sobre l’orientació
i les sortides professionals 
dels titulats en Educació
Física i en Ciències
de l’Activitat Física
i de l’Esport

El pri mer es tu di del qual no sal tres te nim

constància el fa Mes tre (1975), que rea lit -

za una en ques ta als alum nes de l’Institut

Na cio nal d’Educació Fí si ca (INEF) i de l’Es -

CIÈNCIES APLICADES
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Evo lu ció, Ocu pa ció, Mer cat de tre ball,
Re gu la ció pro fes sio nal, Fa cul tats de
Cièn cies de l’Esport

n Pa rau les clau

Abstract
In this article we expose the trends and

professional exits of the physical education

professionals through the studies of different

authors that they have attempted to provide a

vision on the issue. From the first study of Mestre

(1975), until the present time, they have emerged

different investigations in this field, that they have

analyzed the professional profile in base to

workable demands, ending in the contributions of

the European Network of Sport Sciences Institutes

(1999). To conclusion manner and after the

effected exposition, they have been elaborated

some directors about the future lines that will

govern the occupational field in our those which

profession we emphasize the nonexistence in

professional regulation and the transcendency that 

it has acquired in our days practice of the sport,

that advise and justify fully the need of a complete

and systematical regulation with the normative

range demanded by art. 36  of the constitutional

norm.

Key words
Evolution, Employment, Working market, Professional

regulation, Sport Sciences Institutes
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cola Na cio nal d’Educació Fí si ca (ENEF); re -

cor dem que la po bla ció de l’INEF no més

era mas cu li na i la de l’ENEF fe me ni na. En

aques ta en ques ta es va trac tar d’a valuar

as pec tes com ara el grau d’o rientació pro -

fes sio nal de l’alumnat, així com de tec tar

l’opinió d’aquest so bre el pa no ra ma pro fes -

sio nal que s’acostava. Aquest es tu di mos -

tra uns re sul tats que, tot i no ser pre dic tors,

són un símp to ma ine quí voc del pa no ra ma

de l’època; les con clu sions que se n’ex -

treuen són:

n El 64,65 % dels alum nes en ca mi nen les

se ves pre ferè ncies i jut gen com a mis sió

pròpia pro fes sio nal més im por tant la de

Pro fes sor d’Educació Fí si ca, en ca ra que

el 98,95 % dels alum nes i el 100 % de

les alum nes el jut gen com el pit jor re tri -

buït en tre els pro po sats. 

n En sor tir de l’INEF, el 76,64 % dels

alum nes pen sen que tin dran una re tri bu -

ció en tre les 10.000 i les 30.000 pes se -

tes, men tre que en tre les alum nes de

l’ENEF el 72,62 % as pi ra a guan yar en tre 

5.000 i 20.000 pes se tes; no és gens es -

trany que la ma jor part dels sot me sos a

en ques ta con si de ri que li caldrà una al tra 

col·lo ca ció per arri bar a una re mu ne ra ció

mí ni ma.

n En aquest es tu di cap dels sot me sos a en -

ques ta pen sa que tre ba llarà com a di rec -

tor d’una ins tal·la ció ni en l’àmbit de la

ges tió es por ti va.

n La ma jo ria dels en ques tats en ge ne ral

pre fe reix tre ba llar en l’àmbit de la do -

cència com a Pro fes sor d’Educació

 Física, men tre que pel que fa a una

 segona op ció de tre ball, les di ferè ncies

són no ta bles; men tre els ho mes s’en -

caminen cap a l’entrenament es por tiu,

les do nes s’encaminen cap a la in ves ti -

ga ció.

L’estudi se güent el tro bem a Du rán, Bu ñuel

i Pla za (1988); aquest in ci deix so bre la po -

ten cial de man da so cial dels Lli cen ciats en

Edu ca ció Fí si ca i la seva ade qua ció a una

pos si ble re for ma del pla d’estudis d’aquests 

lli cen ciats (OM de 20 de ju liol de 1981). El

per fil la bo ral dels pro fes sio nals d’aquella

èpo ca s’enfocava cap a: 

n Àmbit edu ca tiu i do cent: im par tir clas -

ses d’Educació Fí si ca. Els per cen tat ges

de lli cen ciats que fan ser vir al guns ex -

perts os cil·la ven en tre el 85 i el 90 %.

Amb la qual cosa, coin ci dim amb

l’estudi de Mes tre en l’afinitat dels nos -

tres ti tu lats. 

n A mol ta distància de la nos tra pri me ra

ac ti vi tat la bo ral ens tro bem amb l’àmbit

mu ni ci pal, aquest camp, que ocu pa en -

tre el 10 i el 15 % dels lli cen ciats, va ser

qua li fi cat com un sec tor la bo ral molt poc

de sen vo lu pat.

n Fi nal ment, tro bem d’altres sec tors la bo -

rals, amb per cen tat ges in sig ni fi cants de

lli cen ciats en tre els quals des ta quem els

gim na sos pri vats i l’en tre na ment es por -

tiu (tant de base com d’alt ren di ment)

que no ocu pa més d’un 1-2 % dels lli cen -

ciats.

Aquest es tu di es con cre ta en un se guit de

con clu sions de les quals des ta quem la in -

cor po ra ció a la pràc ti ca de l’activitat fi si -

coes por ti va de la ma jor part de la po bla -

ció, cosa que ha ori gi nat que es pro duei xi

un de se qui li bri en tre la for ma ció dels lli -

cen ciats, orien ta da gai re bé ex clu si va ment

als sec tors es co lar i d’entrenament es por -

tiu, en de tri ment pre ci sa ment d’aquell que 

més s’estava de man dant en aquell mo -

ment: el sec tor de la ges tió es por ti va mu -

ni ci pal, de di cat fo na men tal ment a ac ti vi -

tats de pro mo ció, es bar jo, lleu re, temps

lliu re, ins tal·la cions i equi pa ments es por -

tius... etc., és a dir, pràcti ques di ri gi des

al con junt de la po bla ció, amb la qual

cosa, el do cu ment de re for ma dels plans

d’estudis dels INEF (1988) co men ça a

fer-se ressò d’aquestes de fi cièn cies i

emprèn l’ampliació del per fil pro fes sio nal

del Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca i una més 

gran au to no mia dels di fe rents INEF en

l’elaboració del seu pro pi cu rrí cu lum.

Mar tí nez del Cas ti llo (1993a; Mar tí nez

del Cas ti llo i Puig, 1998), rea lit za un

plan te ja ment so bre les pos si bi li tats de

col·lo ca ció dels Lli cen ciats, des d’una pri -

me ra base que és l’organització del mer -

cat de tre ball i rea lit za una anà li si so bre

les se ves ca rac te rís ti ques i a més a més

so bre els tècnics es por tius i les fun cions

d’aquests.

Fent una sín te si del mer cat es por tiu de pri -

mers dels 90 po dem dir, a grans trets:

n Exis tei xen re la cions so cials en tre agents i 

grups so cials, que po den te nir in te res sos

dis tints i con tra po sats.

n Din tre d’aquest mer cat, po dem dir que hi 

ha dos sec tors, pri ma ri i se cun da ri; el pri -

mer ofe reix llocs de tre ball que im pli quen 

una àmplia va rie tat de fei nes o re la ti va -

ment li mi ta des, amb sa la ris ele vats, bo -

nes con di cions en el tre ball i es ta bi li tat

en la col·lo ca ció. Al sec tor se cun da ri els

tre balls com por ten es cas ses tas ques, o

molt di fe ren cia des o ines ta bles, així com

una re mu ne ra ció pit jor i ines ta bi li tat en

la col·lo ca ció i alta ro ta ció.

n Es trac ta d’un mer cat re la ti va ment autò -

nom, en ca ra que s’hi apre cien in ter de -

pendències amb els pro ces sos ge ne rals

de can vi so cial, econò mic i po lí tic.

n Les or ga nit za cions es por ti ves sem -

blen perfilar-se com a sis te mes so cials

oberts, és a dir, no es pre sen ten com

una cosa re ser va da i ex clu si va d’un cert 

col· lectiu so cial com s’esdevenia

abans, sinó que el fe no men es por tiu

s’ha anat ex pan dint a di ver ses clas ses

so cials i a col·lec tius com ara per so nes

grans i adults, bus cant nous ti pus de

lleu re. La idea d’esport as so ciat a jo -

ven tut, com pe ti ció i es truc tu ra fe de ra ti -

va, ha anat de ri vant, com a con se qüèn -

cia de l’avenç econò mic, so cial i cul tu -

ral, on es tem im mer gits, i tot ple gat ha

fet ne ces sa ri ana lit zar qui nes són les

ne ces si tats re que ri des per la so cie tat,

per veu re, d’aquesta ma ne ra, qui na de -

man da po ten cial de llocs de tre ball són

els que es re que rei xen.

Se gons el mer cat es por tiu que es per fi la

aquí, te nim que el ges tor i/o di rec tor

d’instal·la cions, i el do cent en Edu ca ció Fí -

si ca, es ta rien al sec tor pri ma ri, men tre que

el mo ni tor, el tècnic en ac ti vi tats a la na tu ra 

i el tècnic en ac ti vi tats fí si ques i d’animació

es por ti va es ta rien al sec tor se cun da ri. Els

tècnics es por tius su pe riors es ta rien en una

po si ció in term èdia, car tin drien trets del

sec tor pri ma ri (sou, tas ques) i con di cions

la bo rals se cund àries (ines ta bi li tat en la

col·lo ca ció).

Veient com està el mer cat es por tiu, en

1993 els Lli cen ciats en Edu ca ció Fí si ca i

els fu turs Lli cen ciats en Cièn cies de

l’Activitat Fí si ca i de l’Esport (ja es pu bli -

quen en aquest any les di rec trius ge ne rals 

pròpies dels plans d’estudi que con duei -

xen a l’obtenció del tí tol de Lli cen ciat en

Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i de l’Esport;

RD 1670/1993 de 24 de se tem bre) es



tro ben ubi cats als llocs de docè ncia en en -

sen ya ments mit jans (55 %), l’11 % com a 

ges tors/di rec tors i la res ta al sec tor se cun -

da ri (un 4 % en qua li tat de tècnic es por tiu 

su pe rior, un 15 % en qua li tat de TAFAD, i

un al tre 14 % de mo ni tor es por tiu). A més 

a més, en aquest es tu di pot apre ciar-se

que les col·lo ca cions ocu pa des pels ti tu -

lats dels INEF són con si de rats al ho ra com 

els que mi llor per fil re gis tren: 74 % amb

con trac tes in de fi nits i  64 % amb con trac -

tes de de di ca ció ex clu si va i un 65 % su pe -

ra ven els in gres sos de 125.000 pes se tes

en la col·lo ca ció en tre vis ta da, 9 de cada

10 són as sa la riats, es pe cial ment del sec -

tor pú blic. Les si tua cions precà ries o

d’autoocupació són es cas ses, i la for ma -

ció-titulació sem bla ga ran tir des de l’inici

de l’exercici pro fes sio nal, l’accés a la si -

tua ció d’assalariat.

Pas sant a un al tre punt d’aquest es tu di, ja

hem co men tat que un de cada dos Lli cen -

ciats en Edu ca ció Fí si ca (LEF) ocu pa lloc

de tre ball de do cent, men tre que la se go na

font prin ci pal pro vé dels ser veis es por tius

mu ni ci pals (la ges tió), i en con se qüèn cia

es pot veu re que el sec tor on més em pleats 

es tem, és aquell en què més s’incideix du -

rant la ca rre ra del LEF, la docè ncia, i a

aques ta es ta bi li tat cal afe gir-hi que la ma -

jo ria té una se go na col·lo ca ció com ple -

ment ària a la docè ncia, se gons res sal ta

Mar tí nez del Cas ti llo (1993b; Mar tí nez del 

Cas ti llo i Puig, 1998) “... el 42 % dels en -

tre vis tats va de cla rar te nir una al tra o més

col·lo ca cions”, sem bla ex pli car les res pos -

tes del 36 % que va de cla rar tre ba llar

menys de 20 ho res set ma nals i del 30 %

que va de cla rar per ce bre menys de

125.000 pes se tes.

L’evolució de la col·lo ca ció que es pre veia

a l’article de Mar tí nez del Cas ti llo

(1993b), no es va pro duir (allò que es va

ano me nar es ce na ri re fe ren cial), per què

l’autor no va pen sar que arri ba ríem a una

si tua ció d’estancament econò mic a mit jan

anys 90, fins i tot per sota d’allò que va

ano me nar es ce na ri re fe ren cial baix, i fent

una es ti ma ció en tre els nous lli cen ciats

que es pro du ïen als INEFs que exis tien en

aquells dies (Ma drid, Bar ce lo na, Llei da,

Gra na da, Vitò ria, Co run ya, Les Pal mas,

Lleó i Valè ncia), exis teix un des fa sa ment

en tre l’oferta i la de man da i es pro duei xen

si tua cions de sub o cu pa ció, dis mi nuei xen

les si tua cions de col·lo ca ció en la docè -

ncia, amb la qual cosa les so lu cions que

ofe ria l’autor eren per da munt de tot

l’adaptació dels plans d’estudi a les no ves

de man des que la so cie tat exi gia, i

l’adequació del flux de nous lli cen ciats a

les de man des de col·lo ca ció, atès que es

po den do nar al tes ta xes de de so cu pa ció

com s’esdevé a al tres paï sos co mu ni ta ris

(Bèlgi ca, Fran ça o Ale man ya).

En es tu dis més re cents so bre la si tua ció pro -

fes sio nal, Ama dor Ra mí rez (1998), ex po sa

que la clau en la for ma ció de lli cen ciats es

tro ba al bi no mi FORMACIÓ-OCUPACIÓ, és a dir,

co rres pondència en tre la qua li tat de l’en sen -

ya ment i la pre pa ra ció pro fes sio nal que exi -

geix el mer cat es por tiu, di ver si fi cat i en can vi 

con ti nu i en el bi no mi MARC CURRICULAR-PERFIL 

PROFESSIONAL que fa in sistència en la de ter -

mi na ció dels cu rrí cu lums de for ma con -

textualitzada, te nint en comp te el per fil pro -

fes sio nal de cada ti tu la ció i la ne cess ària

 ordenació del sec tor que de fi nei xi i re gu li

l’es ta tut com pe ten cial per a cada tí tol i

 professió de ni vell uni ver si ta ri i no uni ver si -

ta ri.

Ama dor Ra mí rez (1996) con cre ta aques tes 

as pi ra cions en tres punts que de fi nei xen

exac ta ment la pro fes sió del lli cen ciat en

cièn cies de l’activitat fí si ca i de l’esport:

n Nor ma lit za ció ins ti tu cio nal dels cen tres

de for ma ció.

n Amplia ció del catà leg d’àrees de co nei xe -

ment.

n Orde na ció de les ti tu la cions, en els seus

per fils pro fes sio nals, de fi nint fun cions i

com petè ncies. 

Sán chez Ba ñue los (1998), res pec te a

l’evolució de la col·lo ca ció i les pers pec ti ves 

per al fu tur dels Lli cen ciats en Cièn cies de

l’Activitat Fí si ca i de l’Esport pre veu que es

pro dui ran des cen sos de les col·lo ca cions al

sec tor de l’ensenyament en el sis te ma edu -

ca tiu, així com un lleu ger aug ment de la

col·lo ca ció en el sec tor de l’entrenament es -

por tiu, i bo nes pos si bi li tats d’expansió en

l’àmbit de l’Activitat Fí si ca com a ele ment

de sa lut i qua li tat de vida. 

Del ga do No gue ra (1998), no dóna per

 exhaurida la sor ti da pro fes sio nal din tre de 

l’Educació Fí si ca, sinó que s’ha pro duït

un can vi de l’educació for mal als cen tres

d’ensenyament se cun da ri cap a al tres

sec tors que ofe rei xen ocu pa ció: “Les

 sortides pro fes sio nals de l’ensenyament

de l’educació fí si ca con ti nuen sent una

font de col·lo ca ció prin ci pal i que allò

que ha can viat són les col·lo ca cions en

l’ensenyament i en lloc de cen trar-se

 en l’educació fí si ca com a matè ria es -

colar s’han obert a l’educació i l’en -

senyament no for mal de l’activitat fí si ca i 

l’esport”. 

A més a més d’això que hem es pe ci fi cat an -

te rior ment, es pro duirà un cert aug ment de

col·lo ca cions, d’una ban da en l’àmbit de la

ges tió es por ti va de l’Administració (Ajun ta -

ments, Di pu ta cions, Con se lle ries d’Esport)

en re gu lar-se per part d’aquella les ti tu la -

cions que han de pos seir els tècnics (sen se

una ti tu la ció es pe cí fi ca en ca ra en molts

dels ca sos, o amb mèrits de ve ga des dub to -

sos) que avui ocu pen aquests llocs, o que

en ca ra no han es tat de fi nits en la Re la ció

de Llocs de Tre ball; i d’una al tra ban da, en

pas sar el ma teix en l’àmbit pri vat amb els

gim na sos i cen tres de “con di cio na ment fí -

sic” i ins tal·la cions es por ti ves en ge ne ral

(Va lle jo Ló pez, 1998). 

Les sor ti des pro fes sio nals te nen des de

cada ins ti tu ció una vi sió més am bi cio sa i

àmplia. Els nous plans d’estudi han obert

l’espai pro fes sio nal de tal ma ne ra que els

iti ne ra ris es pe cí fics cu rri cu lars din tre dels

nous plans d’estudi ofe rei xen a l’alumne la

pos si bi li tat de guiar el seu cu rrí cu lum cap a

l’especialització en una àrea con cre ta, mit -

jan çant l’elecció de matè ries op ta ti ves en -

qua dra des din tre d’un iti ne ra ri es pe cí fic cu -

rri cu lar. Aquests iti ne ra ris pre te nen de do -

tar l’alumne de les ca pa ci tats ne cess àries

per de sen vo lu par-se amb més eficà cia en

una par cel·la pro fes sio nal de ter mi na da (Ló -

pez i Almen dral, 2001). 

Aques tes grans àrees al vol tant de les

quals es ver te bra l’especialització cu rri cu -

lar són: 

a) Edu ca ció.

b) Ren di ment.

c) Ges tió.

d) Lleu re, re crea ció i sa lut.

Com a exem ple, la Fa cul tat de Cièn cies de

l’Activitat Fí si ca i l’Esport de la Uni ver si tat

de Gra na da, plan te ja, des del nou pla

d’estudis que s’està im plan tant en base al

RD 1670/1993 de 24 de se tem bre, les sor -

ti des pro fes sio nals se güents, per als seus

Lli cen ciats en Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i 

de l’Esport (LCAFE):
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DOCÈNCIA

n Docè ncia de l’Educació Fí si ca din tre del

Sis te ma Esco lar. 

n Docè ncia de l’Educació Fí si ca i l’Esport

fora del Sis te ma Esco lar. (Pa tro nats, fun -

da cions es por ti ves, Gim na sos, etc ète ra) .

n Docè ncia a les Esco les de For ma ció

d’entrenadors es por tius. 

n Docè ncia en la for ma ció d’animadors so -

cioes por tius. 

ENTRENAMENT ESPORTIU

n Entre na dor es por tiu.

n Pre pa ra dor fí sic.

n Di rec ció Tècni ca en en ti tats es por ti ves.

GESTIÓ ESPORTIVA

n Di rec ció de Mo ni tors i Ani ma dors Espor -

tius. 

n Di rec ció i Ges tió en en ti tats pri va des.

n Di rec ció en Cen tres Esco lars.

RECREACIÓ

I TEMPS LLIURE

n Di rec ción de Mo ni to res y Ani ma do res De -

por ti vos.

n Di rec ció de cam pan yes d’activitats de

lleu re i temps lliu re.

ACTIVITAT FÍSICA

PER A LA SALUT

n Ree du ca dor Mo tor.

n Espe cia lis ta en Acti vi tat Fí si ca Adap ta da

per a po bla cions es pe cials.

n Espe cia lis ta en Acti vi tat Fí si ca per a

adults i per so nes grans.

La Fa cul tat de Cièn cies de l’Esport de la

Uni ver si tat de Cas te lla-la Man xa fa una

pro pos ta d’itineraris al vol tant de tres ei xos

fo na men tals:

a) Edu ca ció Fí si ca es co lar.

b) Ren di ment Espor tiu.

c) Acti vi tat Fí si ca, Sa lut i Re crea ció.

En l’àmbit de la Co mu ni tat Eu ro pea,

l’observatori eu ro peu de la col·lo ca ció en

l’esport, per tan yent a l’Eu ro pean Net work

of Sport Scien ces Insti tu tes, va ela bo rar, el 

1999, un in for me so bre l’estat de l’esport

en re ferè ncia als sec tors que ofe rei xen

col·lo ca ció i quins eren els sec tors im pli -

cats; va arri bar a les con clu sions se güents,

en vis ta a la mi llo ra i el de sen vo lu pa ment

del mer cat la bo ral en ac ti vi tats es por ti ves,

tra duï des en qua tre punts fo na men tals:

n De sen vo lu par el sec tor per a l’or ga -

nització de re la cions en tre els ope ra dors

es por tius, i de sen vo lu par ac ti vi tats es -

por ti ves amb una vi sió ge ne ra do ra

d’efectes econò mics i un be ne fi ci so cial i

cul tu ral, din tre de la unió eu ro pea, que

abas ti la cons truc ció d’un sis te ma, tot as -

se gu rant re la cions com ple ment àries en -

tre ope ra dors as so cia tius (mo vi ments es -

por tius), ope ra dors pú blics (au to ri tats lo -

cals i re gio nals, go vern cen tral), i ope ra -

dors co mer cials (es port d’esbarjo o com -

pan yies de temps lliu re). Les tas ques

d’aquests ope ra dors han d’ésser es pe ci fi -

ca des o rea fir ma des.

n Impul sar les ha bi li tats dels re cur sos hu -

mans en el sec tor as so cia tiu per pro -

mou re el de sen vo lu pa ment so cial. El

mo vi ment es por tiu està pa tint una cri si

din tre d’Europa res pec te a les se ves

tas ques i or ga nit za ció. Aquest tro ba di -

fi cul tats en el fet de com de sem pa lle -

gar-se amb la di ver si fi ca ció en les for -

mes de pràcti ca es por ti va i l’abús del

seu fun cio na ment de mocr àtic. La so lu -

ció pas sa per la pro fes sio na lit za ció de

la gent que es tro ba en l’àmbit de les as -

so cia cions es por ti ves.

n Cons truir un sec tor es por tiu pro fes sio -

nal i sec tors re la cio nats amb els es ports 

com un pre re qui sit per mi llo rar la qua li -

tat de la col·lo ca ció en l’esport. El món

de l’esport ba sat en vo lun ta ris no re mu -

ne rats no sem pre dóna la ta lla en el que 

ne ces si tem vers la pro fes sio na lit za ció,

es pe cial ment res pec te del punt de vis ta 

de l’Esta tut dels Tre ba lla dors. Les re -

mu ne ra cions sen se de cla rar, o fora de

les re gles d’un con trac te la bo ral, amb

un des greu ge als drets bàsics dels tre -

ba lla dors són tam bé mas sa fre qüents.

Els con trac tes in con tro lats a temps par -

cial que fan de na tu ra le sa tem po ral

aques ta mena de con trac tes de l’àmbit

es por tiu fa que es tin gui un baix o nul

re co nei xe ment del pa per po ten cial dels

sin di cats i del dià leg so cial en el sec tor

es por tiu. 

n Mi llo rar les re la cions en tre pràcti ques i

col·lo ca ció i la ca pa ci tat per a la in te gra -

ció ocu pa cio nal en el sec tor es por tiu. La

in te gra ció ocu pa cio nal de jo ves en com -

pan yies i as so cia cions es por ti ves so vint

es fa sota con di cions molt di fí cils. Els jo -

ves que fi na lit zen els seus es tu dis uni -

ver si ta ris en ge ne ral es tan poc pre pa rats 

per exer cir la seva pro fes sió din tre d’una

or ga nit za ció es por ti va i, en con se qüèn -

cia, cal dria fo men tar con ve nis en tre uni -

ver si tat i em pre sa per a la mi llo ra pro fes -

sio nal d’aquests es tu diants.

Conclusió: futurs sectors
generadors de col·locació
i accions per aconseguir-les

Ara com ara es tem vi vint les úl ti mes con -

vul sions de la docè ncia com a sec tor pri -

ma ri que ofe reix col·lo ca ció; des de fa

qua tre anys, la im plan ta ció de la LOGSE

als seg ments d’edat de què s’ocupa el

LCAFE (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO en l’ac -

tualitat, l’any vi nent arri ba als bat xi lle -

rats), l’educació se cund ària obli gatò ria

ha pro vo cat que tots els aca bats de ti tu lar

s’incorporin ràpi da ment al sis te ma edu -

ca tiu i que amb prou fei nes hi hagi atur re -

gis trat com a mit jan dels 90, però un cop

ja co berts tots els llocs, i ha vent-se creat

més fa cul tats que pròxi ma ment co men ça -

ran a en viar lli cen ciats al mer cat de tre -

ball, aquest mi rat ge de ple na ocu pa ció

de sa pa rei xerà, i co men çarà real ment l’a -

tur en la nos tra pro fes sió.

En vis ta del que han ex po sat els au tors an -

te riors, en te nem que les ini cia ti ves per en -

ca rri lar aquest flux de lli cen ciats hau rien de 

cen trar-se a: Per a la mi llo ra pro fes sio nal

dels nos tres ti tu lats, és prio ri ta ri: 

n Orde nar el sec tor pro fes sio nal de l’àmbit

de l’activitat fi si coes por ti va, mit jan çant

l’adequació de per fils pro fes sio nals a

cada ti tu la ció.

n Acon se guir que les ad mi nis tra cions

pú bli ques dei xin de ju gar amb l’am -

bigüitat i/o amb el buit le gis la tiu exis -

tent i de mos trin la seva sen si bi li tat i ca -

pa ci tat le gis la ti va, re gu lant el camp

pro fes sio nal, a tra vés de les Lleis de

l’Esport a les Co mu ni tats Autò no mes,

que no no més re gu lin l’àmbit pro fes sio -

nal, sinó que a més a més mar quin les

com petè ncies i san cio nin els ac tes de

ne gligè ncia i “in tru sis me pro fes sio nal”

que, en ca ra avui, abun den al mer cat de 

l’activitat fi si coes por ti va. (Com a exem -

ple, en el cas d’Andalusia, la llei de

l’Esport es po dia ha ver rea lit zat, per què 
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en un dels seus ar ti cles es par la de les

ti tu la cions uni ver sità ries re la cio na des

amb l’activitat fí si ca i l’esport). Per

acon se guir això que hem enun ciat al

punt an te rior con si de rem ne cess ària

una pre dis po si ció fa vo ra ble per part

dels di ver sos es ta ments de l’Ad mi -

nistració im pli cats, de ma ne ra que es

com plei xi amb el man dat de la Cons ti -

tu ció, tal com afir ma Roca Jun yent

(2000): “La ine xistència de re gu la ció i

la trans cendència que ha ad qui rit en

els nos tres dies la pràcti ca de l’esport,

acon se llen i jus ti fi quen ple na ment la

ne ces si tat d’una re gu la ció com ple ta i

sis temà ti ca amb el rang nor ma tiu exi -

git pel ci tat art. 36 de la nor ma cons ti -

tu cio nal.”

Per fer-ho, en lloc del co mu na ment

ano me nat Esta tut Pro fes sio nal es fa ne -

cess ària la “Llei re gu la do ra de l’exercici 

de les pro fes sions ti tu la des de lli cen ciat 

en edu ca ció fí si ca i lli cen ciat en cièn -

cies de l’activitat fí si ca i de l’esport”. 

n Acon se guir d’introduir no ves sor ti des

pro fes sio nals d’acord amb la for ma ció

del LCAFE; com a exem ple, en aquest

sen tit, apor tem la fi gu ra del “Per so nal

Trai ner” (Entre na dor Per so nal) d’USA,

 i que con sis teix a do nar su port pro fes sio -

nal a un usua ri que de sit ja un ni vell

òptim de con di ció fí si ca. És una de les

sor ti des que ara per ara s’estan in troduint 

a Espan ya, en ca ra que és cert que a les

ciu tats amb zo nes d’important ni vell ad -

qui si tiu, i és una col·lo ca ció del sec tor

pri ma ri a jut jar pels sa la ris que s’estan

pa gant a aquests profes sionals. 

n Entrar com a LCAFE dins de l’àmbit de

la sa lut i de la qua li tat de vida, fent

ofer tes de pro gra mes d’activitat fí si ca i 

ate nent a la mi llo ra d’aquesta; aques ta

sor ti da pro fes sio nal té el gran avan tat ge 

que abas ta tots els sec tors de po bla ció,

in de pen dent ment del ni vell so cial, edat 

i ne ces si tats econò mi ques, però sem -

pre i quan tin guem prou ha bi li tat i pre -

pa ra ció per no en trar en con flic te pro -

fes sio nal amb al tres col·lec tius de cièn -

cies de la sa lut, amb per fils pro fes sio -

nals, si més no, molt més de fi nits que

els nos tres (met ges, in fer mers, fi sio te -

ra peu tes). El ma teix pot afir mar-se de

l’àmbit del Lleu re, del Tu ris me Actiu i

de l’Esbarjo.

n Uti lit zar les no ves tec no lo gies com un

ele ment de co mu ni ca ció i de sen vo lu pa -

ment pro fes sio nal, de tal ma ne ra que

s’o fe rei xi la pos si bi li tat de col·lo ca ció

(au too cu pa ció i exer ci ci lliu re de la pro -

fes sió) fent ser vir INTERNET com a mitjà

d’o fer ta d’ac ti vi tats (dis seny de pro gra -

mes d’en tre na ment a usua ris de la xar xa,

ven da d’ac ti vi tats de lleu re i re crea ció) o

tam bé dis sen yant i pro gra mant apli ca -

cions in form àti ques per a tots els àmbits

de l’Acti vi tat Fí si ca i de l’Es port, tot im -

ple men tant ei nes mul timè dia per dis sen -

yar pro gra mes d’en trenament per so na lit -

zats, Uni tats Didà cti ques, ei nes per al

con trol de l’en trenament en l’Alt Ren di -

ment Espor tiu.
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Resum
Sota la teo ria del pro ces sa ment de la

 informació, la pràcti ca dels es ports

col·lec tius, ca rac te rit zats per l’a dap ta -

ció ràpi da i pre ci sa en dèfi cit de temps

en un en torn dinà mic i can viant, de ma -

na als ju ga dors un se guit de ca pa ci tats

per cep ti ves, de de ci sió i d’e xe cu ció, que

en te nem com a fac tors de ter mi nants del

ren di ment es por tiu.

En les ac ti vi tats es por ti ves on es de sen vo -

lu pen ha bi li tats mo trius de carà cter obert

es re que reix una im por tant im pli ca ció

cog ni ti va per part del ju ga dor, que ana lit -

za les di ver ses si tua cions de joc i s’enrola

en un pro cés con ti nuat de pre sa de de ci -

sions, tot op tant per la rea lit za ció d’a -

quelles ac cions que, des del seu punt de

vis ta, li ofe rei xen més ga ran ties d’èxit.

La in ves ti ga ció que pre sen tem abor da

l’estudi dels pro ces sos cog ni tius im pli -

cats en la pre sa de de ci sions del ju ga dor

de bàsquet en pos ses sió de pi lo ta; per

fer-ho, uti lit zem una me to do lo gia qua li -

ta ti va d’“es ti mu la ció del re cord”, con sis -

tent en la fil ma ció de si tua cions de joc re -

duï des, per a fer-ne una pro jec ció pos te -

rior i una anà li si mit jan çant una en tre vis -

ta, amb l’objectiu d’accedir al pen sa ment 

del ju ga dor du rant el pro cés de pre sa de -

ci sions.

Introducció

Els es ports col·lec tius, ca rac te rit zats per

la fun cio na li tat si mult ània de coo pe ra ció i

opo si ció, ge ne ren un se guit d’interaccions 

en tre els ju ga dors on els fac tors de de ci -

sió, tàctics i es tratè gics es pre sen ten com

a fo na men tals per al de sen vo lu pa ment de

les ac cions de joc. En aques ta mena

d’esports, on l’entorn es pre sen ta dinà mic

i can viant a cada ins tant, l’eficàcia es tro -

ba me dia tit za da, en gran me su ra, per

l’anàlisi prèvia de la si tua ció de joc i la

pre sa de de ci sions pos te rior so bre l’acció

a exe cu tar, de tal ma ne ra, que aques ta

ofe rei xi les ma jors ga ran ties d’èxit, en el

pen sa ment del ju ga dor.

“Les si tua cions es por ti ves su po sen una

cons tant font de sub mi nis tra ment d’in for -

ma cions múl ti ples i va ria des” (Bak ker,

Whi ting i Van der Brug, 1992; ci tats per

Ruiz, 1997).

“Els es ports de con junt són de carà cter

obert, per què és di fí cil que es re pe tei xin

les ma tei xes ac cions, una ve ga da i una al -

tra; és més, es trac ta que l’o po nent co ne -

gui com menys mi llor com ac tua rem”

(Ruiz, 1994).

Per aques ta raó, les ha bi li tats mo trius es -

pe cí fi ques que es de sen vo lu pen als es -

ports so cio mo tors són ano me na des ober -

tes (Poul ton, 1957), atès que els can vis

de si tua ció que es pro duei xen a l’entorn

de joc con di cio nen la res pos ta mo triu del

ju ga dor; pre do mi nant ment per cep ti ves

(Knapp, 1963), per què el ju ga dor ana lit -

za aquests can vis dinà mics a par tir de la

in for ma ció cap ta da pel me ca nis me vi -

sual, fo na men tal ment; o de re gu la ció ex -
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Pro ces sos cog ni tius, Pre sa de de ci sions,
Tàcti ca in di vi dual, Bàsquet,
Esports col·lec tius

n Pa rau les clau

Abstract

From the theory of the processing

information, the practice of team sports,

distinguished by quick and precise

adjustment, in deficit of time, to a

dynamical environment and fickle, require

of  the players a series of capacities about

perception, decision, and execution

processes, which ones we understand as

determinant factors of  sports

performance.

In those sports activities where there

develop motor skills of open character, an 

important cognitive implication is needed 

on the part of the player who analyzes the 

diverse situations of game and gets in

himself to a continuous process of

making decisions, where he will choose

the actions that, from his point of view,

can offer him more guarantees of

success. 

The investigation that we present intends

to study the cognitive processes involved

in decision making of the basketball player 

in ball possession, we have employed for

it, a qualitative methodology of “

stimulation of the recollection ”, based in

the situations filmed of reduced game, for

their later projection and analysis by

means of an interview, with the aim to

accede to his thought during decision

making process

Key words

Cognitive processes, Decision making,

Single tactic, Basketball, Team sports



ter na (Sin ger, 1980), on l’estimulació de 

l’exterior mo du la la con duc ta mo triu de

l’esportista.

“En es ports col·lec tius o es ports tàctics,

les si tua cions pro ble ma s’al ter nen ràpi -

da ment i l’en sen ya ment sem pre ha de te -

nir una pers pec ti va tàcti ca; es re que reix

el de sen vo lu pa ment de les ca pa ci tats de

per cep ció, an ti ci pa ció i pre sa de de ci -

sions, per per me tre la uti lit za ció de la

tècni ca es pe cí fi ca en les si tua cions de

joc” (De Bor to li, De Bor to li i Már quez,

2001).

Els es ports d’equip sol·li ci ten dels ju ga -

dors la im pli ca ció de les se ves ca pa ci tats

cog ni ti ves (Sis to i Gre co, 1995; Gréhaig -

ne i God bout, 1995; San tes ma ses, 1990; 

ci tats per Gar gan ta, 2001); es pot con si -

de rar aques ta ca rac te rís ti ca com a fac tor

di fe ren cia dor dels es por tis tes d’alt ni vell

de ren di ment. Aques ta po bla ció, a ni vell

cog ni tiu, es ca rac te rit za per pos seir (Gar -

gan ta, 2001):

n Pro cés de cap ta ció d’informació més

efi cient.

n Re co nei xe ment dels pa trons de joc més

ràpid i pre cís (sen yals per ti nents).

n Una ma jor ca pa ci tat d’anticipació dels

es de ve ni ments del joc i de les res pos tes 

de l’oponent.

n Pro cés de de ci sió més ràpid i pre cís.

n Co nei xe ment tàctic su pe rior.

n Co nei xe ment de cla ra tiu i pro ces sual

més or ga nit zat i es truc tu rat. 

n Co nei xe ment su pe rior de les pos si bi li -

tats de si tua ció (evo lu ció del joc).

Les in ves ti ga cions en els es ports col·lec -

tius s’han rea lit zat sota di fe rents en fo ca -

ments (fi siolò gic, psi co so ciolò gic,

tècnic, tàctic...), i és la pers pec ti va

tàcti ca la con cep ció més fe cun da per

abor dar l’anà li si dels es ports d’e quip

(Gréhaig ne, 1992), per tal com man té

més con ne xió i pro xi mi tat amb les re la -

cions fun cio nals de la rea li tat del joc. En

aquest sen tit, Mah lo (1969) rea lit za

una gran apor ta ció, atès que trac ta d’i -

den ti fi car les fun cions que res ten sub ja -

cents en la con duc ta mo triu de l’es por -

tis ta, i es ta bleix els com po nents de l’ac -

ció de joc: anà li si de la si tua ció, so lu ció

men tal, i so lu ció mo triu. Tan ma teix, tal

com in di ca Gréhaig ne (1992):

“Mah lo no con cre ta el con tin gut del pen sa -

ment tàctic i s’acontenta amb pre ci sar

que, als es ports d’equip, els di ver sos com -

po nents ac tuen al ho ra però de for ma di fe -

rent. S’atura en unes con di cions que per -

me ten el de sen vo lu pa ment del pen sa ment

tàctic, però no l’estudi pre cís del seu con -

tin gut”.

El ter me tàcti ca pot ser entès mit jan çant

les ex pres sions ver bals “com pren dre i ac -

tuar” (Ri poll, 1989; ci tat per D´Otta vio,

1999). La tàcti ca in di vi dual als es ports

d’equip, sota una vi sió àmplia, es tro ba

con di cio na da per tres fac tors: la ca pa ci tat 

de ren di ment de l’adversari, la ca pa ci tat

de ren di ment del ju ga dor i les con di cions

ex ter nes a l’enfrontament (Kon zag, 1984

i Wei neck, 1988; ci tats per Espar, 1998).

El fac tor re la cio nat amb la ca pa ci tat de

ren di ment del ju ga dor, pot con cre tar-se

de la for ma se güent:

“La ca pa ci tat d’ac ció tàcti ca (...) d’un ju -

ga dor no és un con cep te abs trac te, sinó

que depèn i cons ta de di ver ses sub es truc -

tu res fun cio nals, les ac cions in te gra des de

les quals in fluei xen en els efec tes que es

bus quen: co nei xe ments tàctics, ha bi li tats

tècni ques i ca pa ci tats tàcti ques” (D’Ot -

tavio, 1999).

Aquest ma teix au tor ex po sa un qua dre re -

sum amb els com po nents tàctics al fut bol

com a es port d’e quip (Qua dre 1).

En re la ció amb el com po nent tàctic re la -

cio nat amb el co nei xe ment, Gréhaig ne i

God bout (1995) en res sal ten la im -

portància en el ren di ment es por tiu, i con -

si de ren aquest fac tor com a fo na men tal.

Aquest co nei xe ment, en els es ports

d’equip, depèn de tres ca te go ries (Mal -

glai ve, 1990; Gréhaig ne i God bout,

1995; pres de Gar gan ta, 2001):

n Re gles d’acció: re gles bàsi ques de co -

nei xe ment tàctic del joc (prin ci pis

d’acció i cons truc cions teò ri ques).

n Re gles d’organització del joc: re la cio na -

des amb la lògi ca de l’activitat, di men -

sió de l’àrea de joc, re par ti ment de ju ga -

dors en el te rreny de joc.

n Ca pa ci tats mo to res: en glo ben l’ac ti vi -

tat per cep ti va, de de ci sió i exe cu ció

mo to ra.

Se gons French i Tho mas (1987; ci tat per

Ruiz 1995), els sub jec tes com pe tents:

“Pos seei xen una xar xa semà nti ca de co nei -

xe ment de cla ra tiu i un sis te ma de co nei xe -

ment pro ce di men tal, que els per met de

for mar-se, amb més fa ci li tat que els menys 

com pe tents, plans abs trac tes de so lu ció de 

pro ble mes, fins i tot en ca ra que pu guin

pre sen tar di fi cul tats per des criu re de ta lla -

da ment el co nei xe ment pro ce di men tal em -

prat per so lu cio nar aquest pro ble ma.”

La pre sa de de ci sions és una ac ti vi tat que

es de sen vo lu pa sota as pec tes cog ni tius i

de carà cter emo cio nal (Tem pra do, 1992;

ci tat per Ruiz, 1997). De tal ma ne ra, que

una de ci sió en el joc es veu in fluï da, d’una 

ban da, per la im pli ca ció cog ni ti va i ra cio -

nal del ju ga dor pel que fa a la se lec ció

d’informació re lle vant de l’entorn de joc,

va lo ra ció de pos si bles op cions, elec ció de

l’acció a exe cu tar, i pos si bi li tat de can vi

du rant la pri me ra fase de l’execució (con -
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Co nei xe ments tàctics: re qui sits teò rics pre vis, es que mes, re gles tàcti ques, etc.

Ha bi li tats tàcti ques: ex pres sions va ria bles d’u na tècni ca en fun ció de les cir cumstàncies de joc.

Ca pa ci tats tàcti ques: elec ció en tre d’al tres so lu cions tècni ques pos si bles.

Si tuem-les en un con text de joc com ara aquest: 

Un ju ga dor en re la ció amb el seu pa per, amb les ne ces si tats ope ra ti ves im po sa des per

l’entrenador, amb els gols i amb el temps de joc (co nei xe ments tàctics), es tro ba en una si tua ció

d’atac la te ral en su pe rio ri tat numè ri ca (si tua ció: 2 con tra 1). Es tro ba a pocs mi nuts del fi nal del

par tit en si tua ció de de sa van tat ge (el seu equip està per dent), es de can ta per la so lu ció més arris -

ca da: fin tar i an ti ci par-se al xut suc ces siu (ca pa ci tats tàcti ques). El xut, que es por tarà a ter me en

avan çar-se el por ter, serà efec tuat si mu lant una exe cu ció de potè ncia, i rea lit zant pos te rior ment un 

toc suau que trac ta de su pe rar-lo (ha bi li tat tàcti ca). 

n QUA DRE 1. 
Com po nents tàctics en la pres ta ció fut bo lís ti ca (D’Ottavio, 199).



trol so bre la rea lit za ció; Kon zag, 1992), i,

d’altra ban da, as pec tes re la cio nats amb

l’autopercepció, ni vell de com petè ncia

per ce but so bre l’adversari, mo ment del

par tit, etc.

Cen trant-nos en la di men sió cog ni ti va de

la pre sa de de ci sions, pre sen tem a con ti -

nua ció el mo del teò ric que ana lit za els

pro ces sos cog ni tius im pli cats en la pre sa

de de ci sions en es ports col·lec tius (Igle -

sias i d’altres, 2002), ela bo rat a par tir de

la pro pos ta de Kon zag (1992) so bre els

pro ces sos de de ci sió en l’acció dels jocs

es por tius. Aquest mo del, que mos tra la

se qüèn cia com ple ta d’implicació cog ni ti -

va i mo triu du rant el pro cés de pre sa de

de ci sions, ha ser vit per ex treu re les va ria -

bles que són ob jec te d’anàlisi en la in ves -

ti ga ció i que es truc tu ren aques ta com ple -

xa rea li tat (fi gu ra 1).

Els mèto des uti lit zats per es tu diar la pre -

sa de de ci sions en l’esport han es tat di -

ver sos. Una de les vies me to dolò gi ques

més uti lit za des ha es tat l’observació, tant 

en si tua cions reals de com pe ti ció

(French i Tho mas, 1987; Rie ra i d’altres, 

1996; Mén dez, 1998) com en si tua cions 

re duï des (Cár de nas i Mo re no, 1996; Re -

fo yo, 2000). La si mu la ció de si tua cions

de joc en la bo ra to ri (Ta va res, 1996; Cas -

te jón i Ló pez, 2000), els qües tio na ris

teò rics so bre el joc (McGee i Fa rrow,

1987) i les ver ba lit za cions de la pre sa de

de ci sions du rant les ac cions de joc (Cas -

te jón i d’altres, 2000) cons ti tuei xen

d’altres for mes de me su rar el ren di ment

tàctic en el joc.

El propò sit d’aquest es tu di és con èi xer i

ana lit zar de for ma des crip ti va el pen sa -

ment dels ju ga dors du rant el pro cés de

pre sa de de ci sions, tot trac tant de bus -

car di ferè ncies pel que fa a les es tratè -

gies uti lit za des en fun ció de les ac cions

tec ni cotà cti ques exe cu ta des, i d’establir 

com pa ra cions en tre les mos tres ana lit -

za des.

Metodologia

Dis seny 

Per a l’anàlisi de l’acció de joc en els es -

ports col·lec tius sota l’enfocament cog -

ni tiu, mal grat la com ple xa rea li tat de la

con duc ta mo triu i de la gran quan ti tat de 

va ria bles que in fluei xen en la pre sa

 de decisions, ens hem de can tat per

abor dar el pro ble ma des de la pers pec ti -

va in ter na del pro pi ju ga dor, com a ac tor 

prin ci pal, tot uti lit zant, per fer-ho, tècni -

ques de re co lli da de da des de na tu ra le sa 

qua li ta ti va.

La me to do lo gia em pra da per a la in ves ti -

ga ció es co rres pon amb un dis seny des -

crip tiu. Així, d’una ban da, trac tem d’i -

dentificar els pro ces sos cog ni tius uti lit zats 

en la pre sa de de ci sions pels ju ga dors en

una si tua ció real de par tit; d’altra ban da,

es ta blim una anà li si com pa ra ti va dels re -

sul tats ob tin guts en tre dos grups de di fe -

rents ca rac te rís ti ques.

Amb l’objectiu d’estudiar els pen sa -

ments i de ci sions que de sen vo lu pa el ju -
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Situació del joc

Fase A: Preparació
de la decisió

Fase B: Acte
de decisió

Anàlisi selectiva
de l’entorn de joc

Incertesa

Provinent
del joc Contextual

Anàlisi
de les possibles solucions

Opcions d’acció

Autopercepció de l’acció

Conseqüències de l’acció

Elecció
de l’objetiu
de l’acció

(Variabilitat tàctica)

Selecció
del programa

d’acció

(Variabilitat tècnico-
tàctica)

Inici
de l’acció

Fase C: Realització i control

Realització
de l’acció

Control
de la realització

Nova decisió

Fet rellevant

Nova situació de joc
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n FIGURA 1.
Il·lus tra ció del pro cés de pre sa de de ci sions.



ga dor du rant la seva im pli ca ció cog ni ti -

va en el joc, hem re co rre gut a la uti lit za -

ció de l’“es timulació de re cord” (Mar ce -

lo, 1987). Aques ta tècni ca qua li ta ti va

per met al sub jec te re me mo rar el pen sa -

ment que el va con duir a pren dre de ci -

sions; fa ci li ta el pro cés amb la vi sua lit -

za ció de les se ves ac cions, sol·li ci ta pos -

te rior ment la ver ba lit za ció del con tin gut

del pen sa ment i, per tant, es ti mu la la

“re fle xió en l’acció”.

Mos tra

La mos tra està cons ti tuï da per un to tal de

12 sub jec tes ex pe ri men tals i es com pon

de dos col·lec tius de ju ga dors de bàsquet

amb ca rac te rís ti ques di fe rents:

n 6 ju ga dors de bàsquet de la ca te go ria

ca det d’un club de Càce res que por ten,

al menys, dos anys com pe tint amb lli -

cència fe de ra ti va. Aquests ju ga dors es

ca rac te rit zen per te nir una for ma ció fo -

na men tal ment pràcti ca, pro duc te de

l’experiència del joc.

n 6 alum nes de la Fa cul tat de Cièn cies de 

l’Esport de Càce res que han cur sat

l’assignatura tron cal de bàsquet i, per

tant, amb una for ma ció teo ri copràcti ca

so bre aquest es port, bàsi ca ment orien -

ta da al co nei xe ment pro ce di men tal i no

tant a la pràcti ca. 

Va ria bles d’estudi

Les va ria bles cog ni ti ves ob jec te d’estudi,

res po nen al pro cés de pre sa de de ci sions de 

l’esportista, es truc tu rat en qua tre ca te go ries 

es ta bler tes a par tir del mo del teò ric de pre -

sa de de ci sions (Igle sias i d’altres, 2002;

ba sat en Kon zag, 1992) i re gis trat a tra vés

de la ver ba lit za ció del seu pen sa ment:

n Ele ments per cep tius de l’entorn de joc. 

Aques ta ca te go ria fa re ferè ncia als as -

pec tes de la si tua ció de joc so bre els

quals el ju ga dor fixa l’atenció abans de

pren dre una de ci sió.

n Opcions d’acció tec ni cotà cti ca. Inclou -

ria les pos si bi li tats d’acció que el ju ga -

dor va lo ra exe cu tar, ha vent d’escollir, fi -

nal ment, una de les al ter na ti ves pro po -

sa des per a rea lit zar-la.

n Can vis en la pre sa de de ci sió. Re flec -

teix la coin cidè ncia o no de la de ci sió

pre sa ini cial ment i l’execució rea lit za da

a pos te rio ri.

n Ava lua ció de la de ci sió pre sa i exe cu -

ta da. Con sis teix en la rea lit za ció d’un

ba lanç per so nal so bre l’eficàcia de

l’acció que el ju ga dor va exe cu tar fi nal -

ment.

Instru ment de re co lli da de da des

Per a la re co lli da de da des s’ha uti lit zat un

únic ins tru ment, con sis tent en la rea lit za -

ció d’entrevistes es truc tu ra des, rea lit za des

du rant les ses sions de re cord es ti mu lat,

per con èi xer els pro ces sos uti lit zats en la

pre sa de de ci sions, en fun ció de les ca te go -

ries des cri tes an te rior ment, efec tua des

des prés de la vi sua lit za ció de les si tua cions 

de joc se lec cio na des per a l’anàlisi.

L’ús de l’entrevista com a ins tru ment

d’enregistrament tàctic cons ti tueix, des -

prés de l’observació del joc real, el mi llor

camí per con èi xer les in ten cions i els ele -

ments que han in fluït en les de ci sions

per so nals de l’esportista (Rie ra, 1995).

L’ús d’aquest ins tru ment su po sa un se -

guit d’avantatges, atès que per met la for -

mu la ció de pre gun tes di rec tes, fa ci li ta

l’accés al co nei xe ment de les vivè ncies

per so nals, i la in for ma ció ob tin gu da mit -

jan çant aquest sis te ma acos tu ma a ser

fàcil ment quan ti fi ca ble (Rie ra, 1995).

L’entrevista uti lit za da ha es tat dis sen ya da

a propò sit de la in ves ti ga ció i cons ta de

cinc pre gun tes ober tes; ca das cu na es cor -

respon amb una de les ca te go ries es ta bler -

tes, a ex cep ció de la ca te go ria re fe ri da a les 

op cions d’acció tec ni cotà cti ca, so bre la

qual in da guem d’una for ma més pro fun da i 

pro po sem dues pre gun tes. A con ti nua ció,

pre sen tem l’entrevista es truc tu ra da:

Pro ce di mien to de in ves ti ga ción

Per al de sen vo lu pa ment de l’estudi es va

pro ce dir de la for ma que s’expressa al

qua dre 3.

Resultats

En aquest epí graf pre sen tem els re sul tats

ob tin guts des prés de l’anàlisi de con tin gut 

de les en tre vis tes, efec tua des des prés de

la vi sua lit za ció de cada una de les ac cions 

tec ni co-tàctiques que han es tat ana lit za -

des, re fe rents a les di fe rents si tua cions de

joc re duï des que s’han plan te jat en la in -

ves ti ga ció.

Als qua dres 1, 2 i 3 mos trem les fre qüèn -

cies ob tin gu des en cada una de les sub ca -
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“Com pots ob ser var en aques tes imat ges, vas exe cu tar un llan ça ment / pas sa da/ bot...

1. A què vas pres tar aten ció per rea lit zar aquest llan ça ment / bot / pas sa da?

  Hi ha al gun as pec te con cret que vul guis ma ti sar?

2. Qui nes op cions d’acció vas va lo rar?

3. Qui na creus que és la raó prin ci pal per la qual vas de ci dir de llan çar / bo tar / pas sar?

4. Entre el que vas de ci dir i el que vas exe cu tar, va ha ver-hi can vis?

5. Fi nal ment, va lo ra l’eficàcia tàcti ca de la teva ac ció. Què can via ries? Tor na ries a fer el ma teix si

se’t tor nés a plan te jar aques ta ma tei xa si tua ció de joc?

n QUA DRE 2. 
Entre vis ta es truc tu ra da d’estimulació del re cord.

Fase 1. De ter mi na ció de la mos tra for ma da per dos col·lec tius de di fe rent ni vell de pràcti ca es por ti -

va, i con tac tes amb les di fe rents ins ti tu cions im pli ca des.

Fase 2. Re gis tre tec nolò gic de la con duc ta mo triu dels ju ga dors en tres si tua cions de joc di fe rents

(1x1, 2x1 i 3x3).
n Se lec ció d’accions tec ni cotà cti ques per a l’anàlisi pos te rior:

t 1x1: 2 llan ça ments (èxit / fracàs) i 1 ac ció de bot.

t 2x1: 1 llan ça ment, 1 ac ció de bot i 1 pas sa da.

t 3x3: 1 llan ça ment, 1 ac ció de bot i 1 pas sa da.
n Reu nió in di vi dual amb cada es por tis ta per a la rea lit za ció de l’entrevista de re cord es ti mu lat.

Fase 3. Anàli si de con tin gut de ca das cu na de les en tre vis tes.

Fase 4. Re sul tats i con clu sions.

n QUA DRE 3. 
Fa ses de la in ves ti ga ció.



te go ries pro po sa des. Aques tes sub ca te go -

ries han es tat es ta bler tes a par tir de

l’anàlisi de les da des i, per tant, una ve ga -

da co ne gu da la di ver si tat en les res pos tes

dels sub jec tes.

Discussió i conclusions

Ca te go ries d’anàlisi

Ele ments per cep tius

de l’entorn de joc

Els sub jec tes ex pe ri men tals de to tes dues 

mos tres, en ge ne ral, pres ten aten ció al

de fen sor abans de pren dre una  decisió

din tre de les si tua cions de joc d’1x1.

Aquests as pec tes per cep tius es tro ben re -

la cio nats, fo na men tal ment, amb la

distància a què es tro ba el seu de fen sor,

quan exe cu ten llan ça ments, i a la ve lo ci -

tat en el cas del bot.

En la si tua ció de 2x1, els re sul tats mos -

tren for ça si mi li tud, a ex cep ció de les ac -

cions de bot dels ju ga dors ca dets que no

sem blen pre sen tar unes ca rac te rís ti ques

per cep ti ves con cre tes, sinó que l’ús d’a -

questa ac ció sem bla te nir un re fe rent in -

ten cio nal (pro vo car una si tua ció de joc

que pro pi ciï ga ran ties d’èxit en la seva re -

so lu ció), i no tan reac tiu com és el cas de

les ac cions de llan ça ment (de fen sor lluny) 

i pas sa da (de fen sor a prop).

En la si tua ció de 3x3, no va ment, els sub -

jec tes fo ca lit zen la seva aten ció, ha bi tual -

ment, en l’oponent di rec te, so bre tot en les 

ac cions de llan ça ment i bot. Tan ma teix,

abans de pas sar, sem bla que di ri gei xen

més l’atenció als com panys, i el de fen sor

no in ci deix de for ma de ci si va.

Opcions d’acció tec ni cotà cti ca

Res pec te d’aquesta ca te go ria, els re sul -

tats pre sen ten for ça he te ro ge neï tat.

D’una ban da, en la si tua ció de joc 1x1, els 

llan ça ments es tro ben pre ce dits per la va -

lo ra ció úni ca i ex clu si va d’aquesta ac ció,

en el cas dels alum nes de la Fa cul tat (pro -

fes sors en for ma ció). Tan ma teix, l’acció

va lo ra da de for ma uní vo ca, per part dels

ca dets, és el bot.

D’altra ban da, en el 2x1, els sub jec tes de

to tes dues mos tres va lo ren di fe rents op -

cions d’acció abans d’optar per una

d’elles, en les ac cions de bot i pas sa da.

Tan ma teix, res pec te del llan ça ment apa -

rei xen di ferè ncies, i són els alum nes els

qui rea lit zen una va lo ra ció úni ca d’a -

questa ac ció.

Fi nal ment, en la si tua ció de joc de 3x3,

apa rei xen re sul tats molt di fe rents a l’1x1

i al 2x1. Els sub jec tes ma ni fes ten no va -

lo rar di ver ses op cions d’acció en la ma jo -

ria dels ca sos, i de can tar-se de bon co -

men ça ment per una de con cre ta. Enca ra

que, abans de de ci dir d’executar llan ça -

ments, en el cas dels ca dets, i ac cions de

bot, en el cas dels alum nes, de ve ga des,

de cla ren ha ver va lo rat d’altres op cions

de joc: la pas sa da (ca dets) i el llan ça -

ment (alum nes).

Can vis en la pre sa de de ci sions

Els sub jec tes de to tes dues mos tres ma -

ni fes ten, de for ma gai re bé com ple ta -

ment ge ne ra lit za da, no can viar de de ci -

sió tan bon punt han op tat per la rea lit -

za ció d’una ac ció de joc. En la ma jo ria

de les oca sions, in de pen dent ment de les 

si tua cions de joc re duï des que s’han

plan te jat en l’estudi, els ju ga dors diuen

ha ver exe cu tat fi nal ment el que pen sa -

ven rea lit zar de bon prin ci pi. El baix per -

cen tat ge de de cla ra cions en les quals els 

sub jec tes ex pres sa ven que sí que ha vien 

can viat la seva de ci sió ini cial, coin ci deix 

en gran me su ra amb l’acció de pas sa da,

i és aques ta la que van exe cu tar fi nal -

ment, pro duc te de la ca pa ci tat de per ce -

bre la mo di fi ca ció pro duï da en l’entorn

de joc i de ser ca paç de res pon dre cog ni -

ti va ment i de for ma mo triu al fet es de -

vin gut. 

És pro ba ble que aques ta ca pa ci tat de

can vi en la pre sa de de ci sions, ca rac te rit -

za da per un alt dèfi cit tem po ral, si gui més

pròpia de ju ga dors d’alt ni vell, ca pa ços de 

per ce bre, de ci dir i exe cu tar en un con ti nu

i ràpid bu cle d’actuació.

Ava lua ció de la de ci sió pre sa

i exe cu ta da

La ma jo ria dels sub jec tes en tre vis tats

rea lit zen una va lo ra ció po si ti va de les

ac cions de ci di des i exe cu ta des. Tan sols 

en un nom bre molt re duït d’ocasions els

ju ga dors rea lit zen apor ta cions que su po -

sen pe tits ma ti sos que mi llo ra rien les

ga ran ties d’èxit de la de ci sió pre sa, i són

poc ha bi tuals les va lo ra cions que im pli -

quen grans mo di fi ca cions so bre l’acció

rea lit za da. Aquest ba lanç po si tiu, ma ni -

fes tat de for ma ge ne ral per amb dues

mos tres, és re fe rit, so bre tot, a la si tua -

ció de joc amb su pe rio ri tat numè ri ca

(2x1). Els re sul tats, en re la ció amb les

si tua cions d’1x1 i 3x3, re flec tei xen un

ma jor ín dex de va lo ra cions ne ga ti ves

amb pro pos tes al ter na ti ves de mi llo ra

per part dels ca dets, però que, en cap

cas, no su po sen can vis sig ni fi ca tius en

les de ci sions adop ta des. 

Aquests re sul tats mos tren que a me su ra

que aug men ta el nom bre de ju ga dors i en

si tua cions d’igualtat numè ri ca, re sul ta

més com plex pren dre de ci sions que

s’adaptin a les ca rac te rís ti ques con cre tes

de l’entorn de joc i, per tant, hi ha una ma -

jor di fi cul tat en l’elecció de les op cions

d’acció més en cer ta des.

Me to do lo gia de la in ves ti ga ció

Com in di quen prou bé De vís i Pei ró

(1995), els jocs es por tius pro mouen un

ti pus ca rac te rís tic de co nei xe ment, el co -

nei xe ment pràctic o “sa ber com”. Carr

(1978; ci tat per De vís i Pei ró, 1995) es -

ta bleix que el rao na ment pràctic pos seeix 

una es truc tu ra d’inferència, “pres su po sa

un pro ce di ment ra cio nal que va des de la

in ten ció a l’acció”. Per tant, exis tei xen

raons de ti pus epis te molò gic que ens

obli guen a abor dar l’estudi de les ac cions 

de joc, sota un en fo ca ment cog ni ti vis ta,

amb pre cau ció i cau te la (Sam pe dre,

1995), a cau sa de les con tí nues mo di fi -

ca cions i a la gran quan ti tat de va ria bles

que n’afecten el de sen vo lu pa ment. Una

ac ti vi tat es por ti va com el bàsquet, pos -

seeix un com po nent de de ci sió molt sig -

ni fi ca tiu que, sens dub te, ha de ser es tu -

diat i ana lit zat.

Aques ta in ves ti ga ció pre tén de mos trar

una via me to dolò gi ca d’acostament cap

als pro ces sos cog ni tius im pli cats en la

pre sa de de ci sions, on l’entrevista de re -

cord es ti mu lat es pre sen ta com un ins tru -

ment vàlid per a la re co lli da de da des qua -

li ta ti ves, que ens per met de rea lit zar una

anà li si des crip ti va de la pre sa de de ci -

sions dels ju ga dors en si tua cions reals de

joc, tot apro fun dint en els pro ces sos in -

terns de pen sa ment.
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Coin ci dim amb l’opinió ex pres sa da per

Sam pe dre (1995), en rea lit zar pro pos tes

d’investigació que ana lit zin l’acció de joc

es por ti va:

“Abor dar el pro ble ma des de la pers pec ti -

va del ma teix ju ga dor, ex pli cant les de ci -

sions pre vis tes i ins tant ànies, així com

les cir cumstàncies en què es do nen.

L’estudi de la in tel·ligè ncia mo triu de joc

ens pot pro por cio nar l’avenç qua li ta tiu

que per se guim”.

És jus ta ment des d’aquest punt de vis ta

que s’ha plan te jat l’estudi. Mal grat tot,

con si de rem opor tú com bi nar l’ús d’altres

ins tru ments per abor dar l’estudi de la pre -

sa de de ci sions en els es ports col·lec tius;

des ta quem, prin ci pal ment, l’observació

sis temà ti ca del com por ta ment i el qües -

tio na ri (co nei xe ment de cla ra tiu i as pec tes

emo cio nals). La trian gu la ció me to dolò gi -

ca ens per metrà de con tras tar els re sul tats 

ob tin guts per di fe rents vies i apro fun dir en 

de ter mi nats as pec tes par cials del pro ble -

ma que no més per me ten al guns ins tru -

ments.

Pro pos tes per a la mi llo ra

de la pre sa de de ci sions 

D’altra ban da, a par tir de l’estudi rea lit zat

po dem sug ge rir la uti lit za ció d’instruments

d’anàlisi del pro cés de pre sa de de ci sions

amb l’objectiu d’optimitzar la ca pa ci tat de

de ci sió de l’esportista: 

n Du rant els en tre na ments. Entre vis tar

els ju ga dors des prés de la rea lit za ció

d’una ac ció de joc és un mitjà útil per

con èi xer els pro ces sos in terns que te -

nen lloc du rant el seu de sen vo lu pa -

ment. Per tant, l’entrenador té la

 possibilitat de pre gun tar al ju ga dor

des prés de la rea lit za ció d’accions tec -

ni cotà cti ques que si guin d’interès per

a l’anàlisi, per po der in ter ve nir pos te -

rior ment so bre els as pec tes clau de la

co rrec ció.

n Als par tits de com pe ti ció. L’entrenador

pot en re gis trar en ví deo els par tits de

com pe ti ció del seu equip i rea lit zar un

mun tat ge amb les imat ges de les ac -

cions de joc que con si de ri més im por -

tants per al de sen llaç del par tit, per tal

de rea lit zar pos te rior ment la vi sua lit za -

ció com par ti da en tre na dor-jugador, que 

tin gui com a eix prin ci pal l’autoanàlisi i

la re fle xió per part del ju ga dor.
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Resum

Els com po nents de la con di ció fí si ca per

 a la sa lut s’han re la cio nat tra di cio -

nalment amb el desen volupament de

la re sistència car dio res pi ratò ria, la for ça 

i resistèn cia mus cu lar, l’e las ti ci tat i la

com po si ció cor po ral. A més a més, con -

si de rem que un ele ment de ter mi nant per 

a un co rrec te de sen vo lu pa ment de la

con di ció fí si ca per a la sa lut és el tre ball

de la hi gie ne i edu ca ció de la po si tu ra,

així, l’ho meòs ta si de la po si tu ra és im -

pres cin di ble per a la pre ven ció de le -

sions, l’e ficà cia i el ren di ment es por tiu,

per a la co rrec ta orien ta ció es por ti va

i per a la sa lut ge ne ral de l’in di vi du. La

ma jor part dels proto cols i ba te ries de

pro ves dis sen ya des per ava luar la con di -

ció fí si ca van orien tats a la quan ti fi ca ció

d’un re sul tat o ren di ment es por tiu. Amb

l’ob jec tiu d’a por tar un se guit d’in di -

cadors ge ne rals de sa lut que ens do nin

in for ma ció útil per po der or ga nit zar i

pres criu re un pro gra ma d’e xer ci ta ció

 física sa lu da ble, hem re co llit i dis sen yat

una sèrie de pro ves, que lluny d’o fe rir

una in for ma ció per a la se lec ció i el ren -

di ment, apor ten re ferè ncies per a l’or ga -

nit za ció i orien ta ció es por ti va més sa -

ludable i que es ba sen en la va lo ra ció

dels cinc com po nents de la con di ció fí si -

ca re la cio na da amb la sa lut es men tats

abans.

Introducció

Te nint en comp te els com po nents de la

con di ció fí si ca per a la sa lut pro po sats per

Pate (1988) i que es re la cio nen amb el

de senvolupament de la re sistència cardio -

respiratòria, la for ça i resistèn cia mus -

cular, l’e las ti ci tat i la com po si ció cor po -

ral, l’e xer ci ci fí sic re la cio nat amb la sa lut

sem bla tro bar-se més adap tat a una ac ti -

vi tat mo de ra da i fre qüent; per això, Blair

& Con nelly (1996), con si de ren que les ac -

ti vi tats fí si ques de mo de ra da in tensitat

van as so cia des a una mi llo ra en el ni vell

de la sa lut i a un me nor risc de mor bi di tat i 

mor ta li tat, en com pa rar-se amb bai xos

 nivells d’ac ti vi tat fí si ca o ap ti tud fí si ca.

A més a més, un ele ment clau i de ter mi -

nant per a un co rrec te de sen vo lu pa ment

de la con di ció fí si ca per a la sa lut és el tre -

ball de la hi gie ne i edu ca ció de la po si tu -

ra; d’a ques ta for ma, l’ho meòs ta si de la

po si tu ra és un ele ment im pres cin di ble per 

a la pre ven ció de le sions, l’e ficà cia i el

ren di ment es por tiu, per a la co rrec ta

orien ta ció es por ti va i, evi dent ment, per a

la sa lut ge ne ral de l’in di vi du. Per tant, la

con di ció fí si ca per a la sa lut hau ria d’en -

glo bar els as pec tes se güents:

n Re sistència car dio res pi ratò ria.

n For ça i re sistència mus cu lar.

n Elas ti ci tat mus cu lar.

n Com po si ció cor po ral.

n Edu ca ció, ree du ca ció i hi gie ne de la po -

si tu ra.
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Abstract

The components of physical condition for

health traditionally have been related to the

development of cardiorespiratory resistance,

strength and muscular resistance, flexibility

and corporal composition. Moreover, we

think that an important element for the

correct development of physical condition for 

health is the work of hygiene and postural

education, as postural homeostasis is vital

for the prevention of injuries, efficiency and

sporting performance, for the correct sporting 

guidance and for an individual’s general

health. Most of the protocols and series of

tests designed to evaluate physical condition 

are orientated to the quantification of a

result of sporting performance. With the idea

of introducing a series of general indicators

of health which give us useful information so

as to be able to organise and prescribe a

programme of healthy physical exercises, we

have collected together and designed a

series of tests that, far from offering

information for selection and performance,

we produce references for the organisation

healthier sporting orientation, which is based 

on the evaluation of the five components of

physical condition related with health, as we

mentioned before.

Key words

Physical condition, Health, Posture test



Tots els com po nents an te riors els in te rre -

la cio nem a la fi gu ra 1.

La ma jor part dels pro to cols i ba te ries de

pro ves dis sen ya des per ava luar la con di -

ció fi si co mo to ra van orien tats a la quan ti -

fi ca ció d’un re sul tat o ren di ment es por tiu.

Se gons De vís i Pei ró (1992), la ma jor part 

de les pro ves per ava luar la  condició fí si ca 

plan te gen un se guit de pro ble mes:

n Es pre tén de va lo rar la sa lut re la cio na da 

amb la con di ció fí si ca sen se ofe rir in di -

ca dors reals de la sa lut dels sub jec tes.

n S’in vi ta a la rea lit za ció d’un se guit de

pro ves que ob vien una ac ció sa lu da ble

(es ti ra ments ba lís tics, ab do mi nals mà -

ximes etc.).

n No s’o fe reix una co rre la ció i evidè ncia

cla ra en tre el re sul tat dels tests i l’es tat

de sa lut o els be ne fi cis sa lu da bles as so -

ciats a les pro ves es men ta des i, en con -

se qüèn cia, no es de mos tra que la mi llo -

ra en els pro to cols de pro ves suposin

progressos en la salut.

Se gons La to rre i He rra dor (2003), exis -

tei xen uns con di cio nants i unes li mi ta -

cions per a la va lo ra ció de la con di ció fí -

si ca per al pro duc te a l’es co la: re duc ció

horà ria, alta ra tio pro fes sor/alum nat, li -

mi ta cions en re cur sos ma te rials i didàc -

tics, carà cter làbil de les adap ta cions

mor fo fun cio nals, de sen vo lu pa ment bio -

ló gic, pràcti ca ex traes co lar i con di cio -

nants in di vi duals.

Amb l’ob jec tiu d’a por tar un se guit d’in di -

ca dors ge ne rals de sa lut de l’in di vi du, que 

ens do nin in for ma ció útil per po der or ga -

nit zar i pres criu re un pro gra ma d’e xer ci ta -

ció fí si ca sa lu da ble, hem re co llit i dis sen -

yat una sèrie de pro ves, que en comp tes

d’o fe rir una in for ma ció per a la se lec ció i

el ren di ment, apor ten re ferè ncies per a

l’or ga nit za ció i orien ta ció es por ti va més

sa lu da ble i que es ba sen en la va lo ra ció

dels cinc com po nents de la con di ció fí si ca 

re la cio na da amb la sa lut: re sistència car -

dio res pi ratò ria, for ça i re sistència mus cu -

lar, elas ti ci tat, com po si ció cor po ral, edu -

ca ció, ree du ca ció i hi gie ne de la po si tu ra.

La ba te ria de pro ves se güent té com a

ob jec tiu prin ci pal es ta blir una es ti ma ció

apro xi ma da de l’ap ti tud fí si ca sa lu da -

ble, a tra vés d’ un se guit d’in di ca dors

fàcils d’a pli car i ob te nir en qual se vol

con text. Així, i en l’àmbit es co lar, po dem 

iden ti fi car nens amb ne ces si tats edu ca -

ti ves es pe cials din tre de l’àrea d’Edu ca -

ció Fí si ca i, al ho ra, va lo rar alum nes amb 

símp to mes de ma lal tia o fac tors de risc

as so ciats a al guns tras torns o pa to lo gies 

i amb la ne ces si tat d’u na co rrec ta orien -

ta ció per a l’a va lua ció clí ni ca abans de

co men çar el pro gra ma d’e xer ci ci fí sic.

Gran part de les pro ves que pre sen tem a

con ti nua ció han es tat ex tre tes de ba te -

ries clàssi ques com ara EUROFIT,

AAHPER, CAHPER, etc., a les quals s’hi

afe geix l’o rien ta ció i el sen tit de pro mo -

ció de la sa lut.

Proves d’elasticitat

Hem triat dues pro ves per va lo rar l’e las ti -

ci tat de la mus cu la tu ra im pli ca da en el

con trol de la po si tu ra: mús culs erec tors de 

l’es que na i is quio su rals i quàdriceps.

Test d’elasticitat

d’isquiosurals i erectors

del tronc: flexió de tronc

(test de Wells o Sit and Reach)

La fi na li tat d’a ques ta pro va és la va lo ra -

ció de la ca pa ci tat d’ex ten sió de la mus -

cu la tu ra dor sal i is quio su ral mit jan çant

la fle xió cap a da vant del tronc. La mus -

cu la tu ra is quio su ral és fo na men tal en

gran part de les ac cions es por ti ves per la 

seva im por tant ac ció biar ti cu lar, per la

qual cosa cal man te nir aques ta mus cu -

la tu ra amb un alt grau d’e las ti ci tat, com

a con se qüèn cia, es pro duirà una mi llo ra

de la coor di na ció in ter mus cu lar en re la -

ció amb les ac cions ago nis tes rea lit za -

des pel quà dri ceps, tot ple gat re per cu -

tirà, a més a més, en una mi llo ra de l’e -

ficà cia es por ti va i en la pre ven ció de

 lesions. La dis mi nu ció d’e las ti ci tat d’a -

ques ta mus cu la tu ra pro dueix re tro ver sió 

pel via na i dor sa lit za ció del ra quis, que

pot pro vo car, a més a més: hi per ci fo si,

es pon di lo lis te si, hèrnia dis cal, in ver sió

del ra quis lum bar, agreu ja ment de la

ma lal tia de Scheuer mann, etc. (Ruiz i

cols., 2000; Bado, 1977; Fe rrer i cols.,

1996). S’ha tro bat una re la ció en tre la

cur te dat is quio su ral i els do lors lum bars

(Wir hed, 1993), amb in cre ment del

dors cor bat (Bado, 1977).

Fe rrer i cols. (1996) in di quen que l’en -

trenament de la for ça, la po si ció dre ta

 prolongada i el tre ball mus cu lar pe sat pot

pro duir cur te dat is quio su ral; així, es ports

com ara les cur ses de fons, de ve lo ci tat,

 el ci clis me, el fut bol etc., po den afa vo rir

 la dis mi nu ció d’e las ti ci tat d’a ques ta mus -

culatura.
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n FIGURA 1.
Inte rre la cions dels di fe rents com po nents de la con di ció fí si ca per a la salut.



La va lo ra ció de la mus cu la tu ra is quio su ral 

i erec to ra del tronc és fo na men tal en la

pràcti ca es por ti va. Aques ta va lo ra ció re -

que reix en al guns ca sos una ex plo ra ció

clí ni ca una mica com ple xa a cau sa de l’ús 

de go niò me tres. Entre les pro ves de va lo -

ra ció d’a ques ta mus cu la tu ra des ta quem

el test de l’an gle po pli ti i el test d’e le va ció

de la cama rec ta. En el medi es co lar po -

dem em prar uns tests d’a pli ca ció ràpi da i

sen zi lla i que ens ofe rei xen for ça in for ma -

ció so bre l’e las ti ci tat d’a ques ta mus cu la -

tu ra; així, ens tro bem amb els tests de

distància dits de la mà i plan ta del peu (en 

se des ta ció) i dis tància dits de la mà al ter -

ra (en bi pe des ta ció). Aques tes pro ves es

tro ben molt es te ses en l’àmbit es co lar per

la seva fàcil apli ca ció i per la sen zi lle sa de

l’ins tru men tal ne ces sa ri; tan ma teix, la in -

fluèn cia de les di fe rents mi des de les ex -

tre mi tats de cada sub jec te li res ta fia bi li -

tat; per con tra, aquests tests pre sen ten

una bona co rre la ció amb el test més pre -

cís i re co ma nat per a l’ex plo ra ció clí ni ca

de la mus cu la tu ra is quio su ral, és a dir, el

test d’e le va ció de la cama rec ta (Fe rrer i

cols., 1996).

En el cas del test dits-plan ta, el ma te rial

ne ces sa ri és un ca laix amb les mi des se -

güents: llarg: 35 cm, am ple: 45 cm i alt: 

32 cm. La part su pe rior del ca laix, on

s’a co blarà la cin ta mètri ca per rea lit zar

la me su ra, ha de te nir uns 55 cm de

llarg, 45 d’am ple i so bre sor tir 15 cm del

llarg es tan dar dit zat del ca laix. El sub jec -

te des calç, se si tuarà as se gut da vant del

ca laix, amb les ca mes ben es ti ra des, de

ma ne ra que pu gui re col zar com ple ta -

ment els peus al ca laix (que que da ran

sota la vi se ra dels 15 cm, abans al·lu -

dits). El sub jec te haurà de fle xio nar el

tronc cap a da vant evi tant fle xio nar els

ge nolls i es te nent tots dos bra ços amb

els pal mells de les mans pa ral·le les i cap 

avall, trac tant d’a van çar per la re gla tan

lluny com pu gui. En arri bar a la po si ció

màxi ma, ro mandrà imm òbil du rant dos

se gons per re gis trar ade qua da ment el

re sul tat ob tin gut. La va lo ra ció de la pro -

va és la se güent.

n Normal: més gran que -6 cm.

n Curtedat moderada: entre -6 i -15 cm.

n Curtedat excessiva. Menor que -15 cm.

Apli cant el test dits-te rra a alum nes d’Edu -

ca ció Primà ria, Se cund ària i Uni ver si tat, i

so bre una mos tra to tal de 622 (tau la 1)

vam ob te nir els re sul tats se güents, ex pres -

sats a la tau la 2 i al gràfic 1.

Po dem ob ser var un des cens de l’e las ti ci -

tat de la mus cu la tu ra is quio su ral i erec -

to ra de l’es que na a par tir dels 6 anys

d’e dat, cir cumstància con tras ta da per

Mil ne i Mi re rau, ci tats per Fe rrer i cols.

(1996) i Ken dall i cols. (2000), un des -

cens va ria ble al llarg de l’Edu ca ció

Primà ria, i es pre sen ten ni vells més

mar cats a l’i ni ci de la pu ber tat, tant en

nens com en ne nes; tot i que, en qual se -

vol cas, les ne nes mos tren sem pre pun -

tua cions més po si ti ves. És de des ta car

que els nens de quart d’Edu ca ció Primà -

ria i de pri mer d’ESO apor ten ni vells de

cur te dat mo de ra da. En tots dos se xes, la 

pit jor pun tua ció es pre sen ta en els ini cis

la pu ber tat.

Test de quàdriceps o test d’Ely

El seu ob jec tiu és va lo rar l’e las ti ci tat del

mús cul quà dri ceps. Com hem co men tat

an te rior ment, el quà dri ceps és un grup

mus cu lar im por tant en l’e qui li bri de la po -

si tu ra, fo na men tal ment per la seva ac ció

so bre la pel vis. La ri gi de sa d’a ques ta

mus cu la tu ra afa vo reix l’an te ver sió pel via -

na amb les se ves re per cus sions ne ga ti ves

en l’ho meòs ta si de la po si tu ra en in cre -

men tar-se la lor do si lum bar. Per va lo rar

l’e las ti ci tat d’a ques ta mus cu la tu ra, el

sub jec te, aja gut pron, haurà de por tar,

mit jan çant la fle xió del ge noll, el taló a la

nat ja, el ma luc rec te i l’al tra cama com -

ple ta ment es ti ra da. El grau de fle xió es

pot me su rar amb un go niò me tre o, en

qual se vol cas, el taló hau ria de to car les

nat ges, si no és així, és que hi ha un es -

cur ça ment de la mus cu la tu ra.

Test de control
de cardiovascular

Di fe ren cia rem, en pri mer lloc, un test de

ca rac te rís ti ques sub màxi mes que ens ofe -

reix in for ma ció ini cial de l’es tat de ren di -

ment car dio vas cu lar de l’in di vi du, ens es -

tem re fe rint al Test de Ruf fier. En aques ta

pro va, es rea lit zen 30 fle xions pro fun des

de ca mes a un rit me d’en tre 30 i 40 se -

gons, amb els bra ços als ma lucs, i es pre -

nen les pul sa cions abans de co men çar, al

fi nal del test i al mi nut de re cu pe ra ció.

S’a pli ca la fór mu la i l’es ca la de va lo ra ció

se güents:

( ) –P P P1 2 3 200

10

+ +

apunts 73 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (32-41)

activitat física

34

Test dits-plan ta.

Test dits-te rra.

Fle xió màxi ma del tronc amb la mi ra da endavant

Hi per fle xió del tronc dempeus

Test de quà dri ceps o test d’Ely.



a on:

P1=Pul sa cions en repòs.

P2=Pul sa cions en acabar.

P3=Pul sa cions al mi nut de recuperació.

VALORACIÓ:

0 a 5: Excel·lent.

5 a 10: Molt bé.

10 a 15: Re gu lar.

Más de 15: Malament.

Dick son, el 1950, va apor tar una mo di fi -

ca ció d’a ques ta pro va per re duir la in -

fluèn cia de l’es tat aní mic en la fre qüèn cia

car día ca de repòs (P1), així, l’ín dex car -

dio vas cu lar o de re sistència se ria igual:

I.R=(P2-70)+2(P3-/10). Es con si de ren

ex cel·lents va lors en tre 0-2, molt bo de

2-3, bo de 3-6, baix 6-8 i in su fi cient més

de 8.

Tot se guit pas sa ríem a rea lit zar una pro va

bàsi ca de con trol del pols en di fe rents si -

tua cions de lo co mo ció, dis sen ya des a la

tau la 3.

Amb aques ta pro va po dem com pro var la 

res pos ta de la fre qüèn cia a l’es forç i en

la re cu pe ra ció. Hem po gut cons ta tar

que la fre qüèn cia car día ca (FC) del nen

tant en repòs com en es forç són més

grans que les de l’a dult, per això, fre -

qüèn cies car día ques en es forç de

180-200 pul/min, po den ser con si de ra -

des nor mals en el nen-a, a més a més, la 

FC a pe nes va ria en nens en tre nats i no

en tre nats; la FC màxi ma ro man es ta ble

en nens-es i ado les cents: s’as so lei xen

va lors en tre 195 i 215 pul sa cions per

mi nut; i la FC és ma jor en ne nes que en

nens en to tes les edats.

Fi nal ment, hem po gut com pro var tam bé 

que un ado les cent no era ca paç d’e le var

la seva fre qüèn cia car día ca en un es forç

màxim per da munt del 75 % de la FC

màx, i això ens fa ria sos pi tar no del des -

co bri ment d’un fe no men es por tiu, sinó

de la pos si ble presè ncia d’u na anor ma li -

tat (in com petè ncia cro notr òpi ca) sus -

cep ti ble d’es tu di clí nic. En el con trol de

pul sa cions po dríem va lo rar tam bé la

pal pa ció sincròni ca en tre el pols ra dial i

fe mo ral, per tal que, com in di ca Ma siá

(1996), no passi inad ver ti da una coar -

ta ció aòr ti ca.
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CURSOS 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO UNIV

Nens 30 31 38 23 21 23 21 26 30 15 43

Nenes 25 33 26 32 29 13 31 27 26 28 51

n TAU LA 1. 
Mos tra de sub jects per sexe i curs.

Nens

Nenes

Cursos 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 1 S 2 S 3 S 4 S UNIV

–5,62

–4,53 –2,25 –4,93 –8,09 –4,76 –4,45 –8,55 –6,13 –5,37 –2,58 2,39

1,43 –3,06 –3,5 –2,1 –2,03 2,81 –3,69 –0,15 1,24 5,37
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n GRÀFIC 1.
Evo lu ció de l’e las ti ci tat is quio su ral i erec to ra de l’es que na en edu ca ció primà ria, Se cund ària i Uni -
ver si tat.

CURSOS 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO UNIV

Nens –4,53 –2,25 –4,93 –8,09 –4,76 –4,45 –8,55 –6,13 –5,37 –2,58 2,39

Nenes  1,43 –3,06 –3,5 –2,1 –2,03  2,81 –3,69 –5,62 –0,15  1,24 5,37

n TAU LA 2. 
Elas ti ci tat de mus cu la tu ra is quio su ral a tra vés del test de dits-te rra i ex pres sa da en centímetres.

ACTIVITAT FC/M

En repòs, in cor po rat al llit en 30¢¢

Des prés de ca mi nar du rant 10 minuts.

Al mi nut de re cu pe ra ció, as se gut i en 15¢¢

Als dos mi nuts de re cu pe ra ció, as se gut i en 30¢¢

Des prés de rea lit zar 15 mi nuts de cur sa con tí nua len ta. Tot just aca bar de có rrer, a peu
dret i en 10¢¢

Des prés 1 mi nut i en 15¢¢. Asseguts

Des prés de 2 mi nuts i en 15¢¢. Asse guts

Des prés de 3 mi nuts en 30¢¢. Asse guts

Des prés de 5 mi nuts en 30¢¢. Asse guts

Des prés 7 mi nuts en 30¢¢. Asseguts

Des prés de rea lit zar 40¢¢ de cur sa con tí nua ràpi da. Tot just aca bar de có rrer, en 10¢¢.

Des prés 1 mi nut i en 15¢¢. Asse guts

Des prés 2 mi nuts i en 15¢¢. Asse guts

Des prés 3 mi nuts en 30¢¢. Asse guts

Des prés 5 mi nuts en 30¢¢. Asse guts

Des prés 7 mi nuts en 30¢¢. Asse guts

n TAU LA 3. 
Va lo ra ció de la fre qüèn cia car día ca en di fe rents si tua cions de locomoció.

Nens

Nenes

Cur sos
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s
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Com in di quen Lit win i Fer nán dez (1974),

aques ta mena de pro ves car dio vas cu lars 

re pre sen ten un bon es tat fí sic i, doncs,

una bona res pos ta car dio vas cu lar, quan

la fre qüèn cia car día ca ba sal és bai xa i

s’in cre men ta en pas sar de la po si ció d’a -

ja gut a bi pe des ta ció. Per con tra, són in -

di ca dors d’un es tat fí sic li mi tat quan hi

ha una re la ti va ta quicà rdia en repòs,

gran in cre ment de la fre qüèn cia car día -

ca en pas sar des de la po si ció de cú bit a

po si ció dem peus i quan es pro dueix un

aug ment del pols amb l’ac ti vi tat fí si ca i

un temps de re cu pe ra ció ex ces si va ment

allar gat.

En re la ció a la pro va de ca mi nar, exis tei -

xen re ferè ncies si mi lars res pec te d’a quest

as pec te; així, el RocK port Wal king Insti tu -

te ci tat per Hey ward (1996) ha con fec cio -

nat una pro va de mar xa ràpi da per va lo rar

la ca pa ci tat car dio res pi ratò ria de sub jec -

tes en tre 20 i 69 anys. La pro va con sis teix 

a ca mi nar ràpi da ment en su per fí cie ho rit -

zon tal 1,5 km, me su rant la fre qüèn cia

car día ca al fi nal de l’es forç. Tam bé es va

con fec cio nar una fór mu la per quan ti fi car

el VO2 màx.

En qual se vol pro va d’es forç i més en ca ra

en una pro va de camp, quan es pre sen tin

sig nes clí nics com ara: ma reigs, con fu sió,

do lor pre cor dial, fred, can vi im por tant de

la fre qüèn cia car día ca, mal de cap i pal·li -

de sa, s’ha d’in te rrom pre la pro va. Alho ra,

en es tats fe brils, he pa ti tis agu da, pro ble -

mes in fla ma to ris, diabè tics, hi poin su linè -

mies, pro ble mes car díacs co ne guts, no es

recomana la realització de les proves

anteriors.

Test de valoració
de la força
i resistència muscular

Pro po sem, d’u na ban da, el test “Drop

Jump” dis sen yat per Bos co (1991).

Con sis teix a dei xar-se cau re des d’u na

de ter mi na da al tu ra, i pos te rior ment

des pla çar-se al màxim pos si ble. Acon -

sellem de rea lit zar l’ac ció des cri ta

 partint dem peus, des del clàssic banc

suec i dei xar-se cau re fins a rea lit zar un

salt ho rit zon tal. L’al tu ra de cai gu da no

s’a con se lla que si gui su pe rior a 50 cm,

car es po dria in hi bir el com po nent re -

flex de la for ça. Amb aques ta pro va po -

dem va lo rar com po nents im por tants de

l’ac ció mus cu lar, com ara l’ac ció ex -

plosi va concèntri ca, la ca pa ci tat elà sti -

ca  i l’ac ció re fle xa, que ens po den

 indicar, en cer ta for ma, la ca pa ci tat de

coordi nació mus cu lar del sub jec te, im -

por tant per a as pec tes bàsics po si cio -

nals i lo comotors. D’al tra ban da, con si -

de rem es sen cial la va lo ra ció de la for ça

i re sistència mus cu lar de la musculatu -

ra ab do mi nal, per què se gons Wir hed

(1993) i Ken dall’s (2000), una mus -

culatura ab do mi nal òpti ma des ca rre ga

el dors en els ai xe ca ments i es ta bi lit za

la co lum na ver te bral; així, una fai xa ab -

dominal re for ça da per metrà de rea lit zar 

un gran nom bre d’e xer ci cis fí sics de

con di cio na ment mus cu lar que en molts

ca sos pro duei xen an te ver sió pel via na

exa ge ra da, amb la con se güent ac cen -

tua ció de la cur va tu ra lum bar; són

 moviments no sa lu da bles i que po den

pro duir dis co pa ties lum bars i sa cres,

cosa que fa es de ve nir aques ta muscu -

latura es sen cial per a la sa lut de l’in di -

vidu, atès que pot aju dar a pre ve nir

 problemes d’es que na. Pro po sem, per

fer-ne la va lo ra ció, el  tradicional test

d’“ab do mi nals”, però rea lit zat fins a

l’es go ta ment. Par tint de la po si ció d’a -

ja gut de so bi nes, amb els ge nolls fle xio -

nats, s’en cor barà el tronc fins a to car

els ge nolls amb les mans. S’in sis tirà

més en l’en cor ba ment que no pas en la

in cor po ra ció.

Valoració
de la composició
corporal

En el con trol de la com po si ció cor po ral és

im pres cin di ble man te nir un ba lanç ener -

gètic (re la ció en tre la in ges ta i la des pe sa

calò ri ca) neu tre; si la des pe sa és més gran 

que la in ges ta és pos si ble per dre gran

quan ti tat de tei xit gras però tam bé tei xit

ma gre i si la in ges ta és su pe rior a la des -

pe sa s’in cre men ta ran els dipòsits de teixit

adipós.

En l’a va lua ció de la com po si ció cor po ral

po dem va lo rar parà me tres de fàcil apli ca -

ció en el medi es co lar; així, tro bem:

n L’índex de massa corporal (pes / talla2).

n L’ín dex Abdo men/Ma luc (dis tri bu ció de

greix).

n Quan ti tat de greix cor po ral (su matò ries

de plecs cu ta nis de greix).

En qual se vol cas i fo na men tal ment amb

po bla ció es co lar pre pú ber, les anàli -

sis antropomètriques han d’a jus tar-se

als per cen tat ges de crei xe ment de ta lla

 i pes.

Gon zá lez i Vi lla (1998) es ta blei xen l’es ca -

la de va lo ra ció ge ne ral se güent per a

l’IMC:

n Normal: 22-27.

n Baix pes: menor de 21.

n Reducció severa de pes: menor de 15.

n Obesitat: major de 27.

n Increment de la mortalitat i morbiditat:

superior a 30.

En re la ció a l’ín dex Abdo men/Ma luc,

l’ACSM (1999) es ta bleix que la dis tri bu -

ció del greix cor po ral és un bon in di ca -

dor dels ris cos per a la sa lut de l’o be si -

tat; així, les per so nes amb més greix a

l’ab do men te nen més risc de pa tir hi per -

ten sió, dia be tis, hi per li pidè mia i mort

pre ma tu ra en re la ció amb les per so nes

que acu mu len més gras sa a les ex tre mi -

tats. A ni vell ge ne ral, les re la cions su pe -
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Test Drop Jump.

Test d’ab do mi nals.



riors a 0,9 en l’ho me i 0,8 en la dona, es

con si de ren dis tri bu cions an droi des de

grei xos, cosa que su po sa una ma jor

tendència a pa tir ma lal ties me tabò li -

ques re la cio na des amb l’o be si tat (Del -

ga do i cols., 1997).

La com po si ció cor po ral en els qua tre

com po nents bàsics (pes mus cu lar, gras, 

ossi i re si dual) es pot ob te nir de for ma

sen zi lla a tra vés de la me to do lo gia ex tre -

ta del Grup Espan yol de Ci nean tro po me -

tria (GREC, 1993) ba sant-se en les

tècni ques uti lit za des per De Rose i Gui -

ma raes (1980)

n PES GRAS= Pes to tal x (% gras/100)

% De pes gras en ho mes =

S 6 plecs x (0, 1051) + 2,585

% De pes gras en do nes =

S 6 plecs x (0,1548) + 3,5803

El me su ra ment (en mil·lí me tres) es  porta

a ter me mit jan çant un plicò me tre o

compàs de plecs cu ta nis, amb una

 capacitat de me su ra de 0 a 48 mm, i amb

una pre ci sió de 0,2 mm. Es va lorarà la

quan ti tat de tei xit adi pós sub cu ta ni, pre -

nent una do ble capa de pell i tei xit adi pós

sub ja cent d’u nes zo nes  determinades,

evi tant sem pre d’in clou re mús cul. Es

pren dran els plecs al cos tat dret del cos,

es re pe tirà cada  me su rament en tres oca -

sions no con se cu ti ves i s’a no tarà la mit ja -

na, des prés d’eli minar els en re gis tra -

ments cla ra ment erro nis.

n PES OSSI= 3,02(H2xBxFx400) 0,712.

H seria l’alçada en metres, B el diàmetre

biestiloïdal i F el diàmetre bicondiloide del 

fèmur en metres.

n PES RESIDUAL =

pes total x (20,9/100) per a dones

n PES RESIDUAL =

pes total x (24,1/100) per a homes

n PES MUSCULAR =

pes to tal – (pes gras+pes ossi+pes

residual)

Aques ta va lo ra ció s’u ti lit za per tal que

l’ac ti vi tat fí si ca que rea lit zi el sub jec te

vagi en fo ca da cap a una dis mi nu ció del
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NENS NENES

1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO

n 20 30 22 14 30 25 22 27

Plec sub es ca pu lar 15,96 13,7 17,54 18,91 16,45 16,53 17,35 15,68

Plec ab do mi nal 23,42 23,26 25,87 26,85 24,36 26,02 25,3 21,8

Plec su prai líac 17,44 18,33 20,72 20,85 18,47 19,2 18,37 16,25

Plec tri ci pi tal 20,03 17,38 21,24 21,1 21,43 21,18 24,22 21,37

Ra tio ab do men maluc 0,89 0,86 0,85 0,83 0,79 0,77 0,75 0,72

IMC 20,51 20,4 22,72 23,02 19,48 20,81 20,75 20,11

n TAU LA 4. 
Va lors mit jans de la com po si ció cor po ral en es co lars d’ESO.

Tricipital
És un plec vertical i es pren en el punt mig
entre el punt acromial i el radial, a la part
posterior del braç.

Suprailíac
Es tracta també d’un

plec oblic de 45º on
l’eix major de

l’abdomen i el punt de
referència és la

intersecció formada per
la línia de la vora

superior de l’ili i una
línia imaginària que va 

des de l’espina ilíaca
avant-superior fins a la 

vora axil·lar anterior.

Subescapular
Es pren a l’angle inferior de l’escàpula en
direcció obliqua cap a baix i cap a fora,
forman un angle 45º amb l’horitzontal.

Abdominal
És un plec horitzontal situat
a la dreta de la cicatriu
umbilical, a uns 3-5 cm
d’aquesta.

Cuixa anterior
És un plec longitudinal, al llarg de l’eix
del fèmur.

Cama medial
És un plec vertical localitzat
a un nivell de la màxima
circumferència de la cama,
estant el genoll en angle recte
i la cama flexionada.



greix i un aug ment de la mas sa mus cu lar 

i a l’os si fi ca ció de l’es que let (Del ga do i

cols., 1997).

Una anà li si de la com po si ció cor po ral d’u -

na mos tra de 190 es co lars d’Edu ca ció Se -

cund ària, en un IES d’un en torn ru ral, ens

va apor tar els se güents va lors en mit ja na

dels parà me tres an te riors.

Les da des d’a quest es tu di de mos tren

una evo lu ció dels ni vells d’a di po si tat

for ça ele vats si els com pa rem amb els

es tu dis d’Ure ña (2000); Ru bio i col.

(1995) i Ba rre ra i cols. (1999).

Aquests re sul tats po den in di car una

sobrecà rrega pre ma tu ra en aques ta po -

bla ció  escolar, fet re la cio nat pos si ble -

ment amb l’es cas sa o nul·la ac ti vi tat

fisicoespor tiva d’a ques ta po bla ció, cir -

cumstància con tras ta da per la li mi ta da

ofer ta es portiva  municipal exis tent a la

lo ca li tat on es va rea lit zar l’es tu di; a

més a més, els hàbits ali men ta ris ob -

ser vats tam bé en aques ta po bla ció es -

co lar, po den ser un al tre in di ca dor im -

por tant dels va lors ele vats d’a di po si tat

 trobats. Tot ple gat jus ti fi ca la ne ces si -

tat de rea lit zar exer cici fí sic des de les

pri me res edats així com l’ad qui si ció

d’hàbits ali men ta ris ade quats per pre -

ve nir ma lal ties rela cionades amb la so -

brecà rre ga i acon se guir una co rrec ta

ma du ra ció org àni ca.

Proves d’anàlisi
de l’estàtica posicional

Ente nem per po si tu ra co rrec ta aque lla

que no pro dueix mal o so brecà rre ga

 sobre les es truc tu res del nos tre or ga nis -

me (òssies, mus cu lars, ten di no ses etc.). 

Sem pre que par lem d’hi gie ne de la po -

sició pen sem fo na men tal ment en la

 columna ver te bral, en ca ra que cal no

obli dar que les al te ra cions o de sa li nea -

cions dels mem bres in fe riors (ge nolls i

peus), po den pro vo car greus re per cus -

sions so bre l’est àti ca de la po si tu ra i el

ra quis.

Hi ha mèto des múl ti ples per va lo rar tant

la po si tu ra co rrec ta o de fec tuo sa, com

l’a li nea ció ideal de les di fe rents ex tre mi -

tats del cos humà (Ken dall i cols.,

2000). Per a la va lo ra ció de l’est àti ca de 

la po si tu ra dis po sem d’un gran nom bre

de pro ves i in di ca dors, tant ob jec tius

com sub jec tius, com ara: el test de la

plo ma da, mi ralls, cin ta mètri ca, to po -

gra fia de Moi ré, in clinò me tres, pan ta lla

amb vi dre qua dri cu lat, po dos co pis,

podò grafs, go niò me tres, cifò me tres, gi -

bòmetres, an gles mar cats en una ra dio -

gra fia, pis sa rra qua dri cu la da, re to la dor

der mogr àfic, test d’Adams, des ni vells o

asi me tries (d’es pat lles, pel via nes i de

ge nolls), dis me tria dels mem bres in fe -

riors, plecs cu ta nis su prai líacs, cús pi de

cifò ti ca mar ca da en la fle xió del tronc,

des gast de la part in ter na o ex ter na de la

sola del cal çat, etc.

A la clas se d’Edu ca ció Fí si ca po dem

 utilitzar el test de la plo ma da, el reto -

lador der mogr àfic (per as sen ya lar les

apò fi sis es pi no ses i el ten dó d’Aquil·les), 

una pis sa rra qua dri cu la da i mi ralls, que

són uns mèto des de me su ra ment for ça

sen zills de po sar en pràcti ca, econò mics 

i no tan so fis ti cats com els que s’uti -

litzen als cen tres de reha bi li ta ció i or -

topè dia.

Les ob ser va cions de pos si bles al te ra cions

de la co lum na ver te bral (hi per lor do si, hi -

per ci fo si, ci fo lor do si, es co lio si), com dels

ge nolls i peus, s’ex plo ra ran en el pla

frontal i sagital.

Com s’es de vé en qual se vol mena de

 proves, exis teix un mo del es tan dar dit zat 

en què ens ba sa rem per al me su ra ment

de l’a li nea ment po si cio nal est àtic. Con -

cre ta ment, i uti lit zant el test de la plo -

ma da, hem de par tir d’un punt fix de

 referència, i aquest es tro ba a la base

dels peus. En una imat ge la te ral, el punt

de re ferè ncia fix es tro ba ria lo ca lit zat al

da vant del mal·lèol ex tern, i en una ob -

ser va ció pos te rior es tro ba en el punt

mitjà en tre els ta lons, que es to quen,

amb els dits dels peus se pa rats uns 45º. 

Se gons Ken dall i cols. (2000), la pro va

no se ria fia ble si pren gués sim el punt de

re ferè ncia al lòbul de l’o re lla o a l’oc ci pi -

tal, se gons si l’ob ser va ció és la te ral o

pos te rior, atès que la po si ció del cap no

és fixa.

Pre sen tem un mo del de fit xa per a la va -

lo ra ció de l’a li nea ció cor po ral ideal, tant

de la co lum na ver te bral i la pel vis com

dels ge nolls i els peus, te nint en comp te

els se güents parà me tres o mo dels

estàndards per a ca das cu na de les re -

gions anatò mi ques va lo ra des.

Co lum na ver te bral

Visió Posterior - Pla Frontal

n Ali nea ció co rrec ta o ideal: La lí nia de

plo ma da es tro ba en el punt in ter me di

en tre els ta lons, con ti nua per la sím fi si

del pu bis, la lí nia in ter glú tia, les apò fi -

sis es pi no ses de les vèrte bres i l’oc ci pi -

tal. La cor da di vi deix l’es que let en dues 

mei tats (dre ta i es que rra) i aques tes

han de ser simè tri ques.

n Esco lio si: Quan no coin ci deix la lí nia

de plo ma da amb les apò fi sis es pi no ses 

de la co lum na ver te bral, mar ca des

prèvia ment amb un re to la dor der mogr -

àfic. A aques ta ob ser va ció, afe gi rem

les an te rior ment des cri tes, com ara el

me su ra ment a la pis sa rra qua dri cu la da 

dels des ni vells o asi me tries d’es pat -

lles, ma lucs i ge nolls i el Test d’Adams, 

on s’a pre cia la pro tru sió de l’esc àpu la

en la fle xió del tronc.

Vi sió La te ral - Pla Sa gi tal

n Ali nea ció co rrec ta o ideal: Quan la lí -

nia de plo ma da es tro ba lleu ge ra ment 

per da vant del mal·lèol ex tern, an te -

rior a l’eix de l’ar ti cu la ció del ge noll, a 

tra vés del trocà nter ma jor del fèmur,

dels cos sos ver te brals lum bars, de

l’a cro mi de l’es pat lla, dels cos sos de

les vèrte bres cer vi cals i el lòbul de l’o -

re lla.

n Hi per ci fo si: La pro va per de tec tar

aques ta al te ra ció con sis teix a fer que el

sub jec te fle xio ni el tronc en bi pe des ta -

ció i ob ser var si apa reix una “gepa” o

cús pi de cifò ti ca, és a dir, com pro var si

la cifosi dorsal augmenta.

n Tant en la hi per lor do si com en la ci fo lor -

do si, la lí nia de plo ma da es tro ba al dar -

rere de l’ar ti cu la ció del ma luc i en al -

guns ca sos al da rre re de l’ar ti cu la ció de

l’espatlla.

Pel vis

n Ante ver sió pel via na: mas sís glu ti pro mi -

nent i ab do men re co llit.

n Re tro ver sió pel via na: nat ges pla nes i

ab do men pro mi nent.
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ALINEACIÓ CORRECTA

SÍ  q      NO  q  

ESCOLIOSI

SÍ  q      NO  q  

ESPATLLA CAIGUDA

SÍ  q      NO  q  

TEST D’ADAMS

SÍ  q      NO  q  

ALINEACIÓ CORRECTA

SÍ  q      NO  q  

HIPERLORDOSI

SÍ  q      NO  q  

CIFOLORDOSI

SÍ  q      NO  q  

RETROVERS.
PELVIANA

SÍ  q      NO  q  

ANTEVERS.
PELVIANA

SÍ  q      NO  q  

HIPERCIFOSI

SÍ  q      NO  q  

CÚSPIDE    CIFÒTICA

Alumne Edat Curs Data

Pes Alçada Habitual  q Ocasional  q Mai  qAntecedent de dolor d’esquena

VISIÓ LATERAL 

Pla sagital

VISIÓ POSTERIOR

Pla frontal



Genolls

Visió anterior - Pla frontal

n Ali nea ció co rrec ta o ideal: Les ròtu les

mi ren di rec ta ment cap a en da vant.

n Ge noll Var: Els peus es tro ben junts i els 

ge nolls se pa rats.

n Ge noll Valg: Els ge nolls es tro ben junts i 

els peus se pa rats.

Visió lateral - Pla sagital

n Ali nea ció co rrec ta o ideal: La lí nia de la

plo ma da pas sa lleu ge ra ment per da -

vant de l’eix de l’ar ti cu la ció del genoll.

n Genu Re cur va tum: L’ex ten sió del ge noll 

so bre pas sa els 0º, i en con se qüèn cia la

lí nia de plo ma da pas sa per da vant de

l’ar ti cu la ció del genoll.

Peus

Visió posterior - pla frontal

n Peu Pla: Si la lí nia de plo ma da no coin -

ci deix amb l’eix pos te rior del peu, for -

mat pel ten dó d’Aquil·les i el cal ca ni (lí -

nia d’Hel bing), mar cats prèvia ment

amb un re to la dor dermogràfic.

n Peu valg: des via ció de l’eix lon gi tu di nal

a tra vés de l’astràgal i el cal ca ni en re la -

ció amb la cama, amb pro tru sió del

mal·lèol intern.

Vi sió la te ral

n Peu pla: Enfonsament del pont del peu

en recolzar-lo.

n Peu buit: Pont plantar exagerat.
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VISIÓ ANTERIOR    Pla frontal

EMPREMTA PLANTAR

GENOLLS

PEUS

VISIÓ LATERAL    Pla sagital

ALINEACIÓ CORRECTA

SÍ  q      NO  q  

GENOLL VAR

SÍ  q      NO  q  

GENOLL VALG

SÍ  q      NO  q  
ALINEACIÓ CORRECTA

SÍ  q      NO  q  

GENOLL RECTUVATUM

SÍ  q      NO  q  

VISIÓ POSTERIOR

PEU VALG

SÍ  q      NO  q  

VISIÓ LATERAL

PEU BUIT

SÍ  q      NO  q  

PEU PLA

SÍ  q      NO  q  

PEU VALG

SÍ  q     NO  q  

PEU PLA

SÍ  q     NO  q  

PEU BUIT

SÍ  q     NO  q  



Bibliografia
Ame ri can Co lle ge of sports me di ci ne (1999). Ma -

nual de con sul ta para el con trol y Pres crip ción

de Ejer ci cio. Bar ce lo na: Pai do tri bo.

Bado, J. L. (1977). Dorso curvo. Montevideo:

Artecolor.

Barrera, J.; Torres, J.; Ruiz, L. i Alvaro, J. R.

(1999). Estudi antropomètric longitudinal en

escolars malaguenyos des dels 9 als 12 anys

d’edat. Apunts. Educació Física i Esports

(59), 31-37.

Blair, S. N. i Connelly, J. C. (1996). How much

physical activity should we do? The case for

moderate amounts and intensities of physical 

activity. Research Quarterly for Exercise and

Sport, 67 (2) p. 193-205.

Bosco, C. (1991). Aspectos fisiológicos de la

preparación física del futbolista, Barcelona:

Paidotribo.

Delgado, M.; Gutiérrez, A. i Castillo, M. J.

(1997). Entrenamiento físico-deportivo y

ali men ta ción. De la infancia a la edad adulta, 

Barcelona: Paidotribo.

De Rose, E. H. i Guimaraes, A. C. (1980). A

model for optimization of somatotype in

young athletes. A M. Ostyn, G. Buenen i J.

Simons, Kinanthropometry II. Baltimore

University park press.

Devis, J. i Peiró, C. (1992). El ejercicio físico y la 

promoción de la salud en la infancia y en la

juventud. Gaceta sanitaria (33) 263-267.

Ferrer, V.; Santonja, F. i Carrion (1996).

Síndrome de isquiosurales cortos y actividad

física. A, Ferrer i cols., Escolar: medicina y

deporte. (p. 283-296). Albacete: Diputación

de Albacete.

González, J. i Villa, J. (1998). Nutrición y

ayudas ergogénicas en el deporte, Madrid:

Síntesis.

GREC (1993). Manual de cineantropometría.

Monografías FEMEDE. Madrid: Ed. Esparza

Ros, F. Grupo Español de Cineantropometría y 

Federación Española de Medicina del Deporte.

Hey warrd, V. H. (1996). Eva lua ción y pres crip -

ción del ejer ci cio. Bar ce lo na: Pai do tri bo.

Kendall, F.; Kendall, E. i Geise, F. (2000).

Músculos pruebas, funciones y dolor

postural. Madrid: Marban.

La to rre, P. A. i He rra dor, J. A. (2003). Pres crip -

ción del ejer ci cio fí si co para la sa lud en la

edad es co lar: as pec tos me to do ló gi cos, pre -

ven ti vos e hi gié ni cos. Bar ce lo na: Pai do tri bo.

Litwin, J. i Fernández, G. (1974). Medidas,

evaluación y estadísticas aplicadas a la

Educación Física y el Deporte. Buenos Aires:

Stadium.

Ma sía, J. (1996). Explo ra ción clí ni ca car dio ló gi ca

en el es co lar para la prác ti ca de por ti va. A Fe rrer 

i cols. Esco lar: me di ci na y de por te. (p. 91-94). 

Alba ce te: Di pu ta ción de Alba ce te.

Pate, R. (1998). The evolving definition of

physical fitness. Quest (40), 178-182.

Ru bio, F. J. i Fran co, L. (1995). Estu di des crip -

tiu an tro pomè tric i de la for ma fí si ca d’es co -

lars in te grats en pro gra mes es por tius  d’i -

niciació. Apunts. Vol XXXII. p. 33-38.

Ruiz, J. A.; Moreno, R. i Solano M. A. (2000).

La cadera en el deporte. Lesiones

deportivas de la región del muslo. A, Balles -

teros i cols. Traumatología y Medicina

deportiva. (p. 515-516) Almería: Univer -

sidad de Almería.

Ure ña, F. (2000). Estu dio ci nean tro po mé tri co

de los es co la res de Edu ca ción Se cun da ria.

Apunts me di ci na del de por te. (132), 19-30.

Wirhed, R. (1993). Habilidad atlética y

anatomía del movimiento, Barcelona:

Edica-med.

apunts 73 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (32-41)

activitat física

41



Efectes d’un programa d’activitat física
sobre els paràmetres cardiovasculars
en una població de la tercera edat

§ JUAN CARLOS CASTERAD MÁS

§ JOSÉ RAMÓN SERRA PUYAL

Lli cen ciats en Edu ca ció Fí si ca

§MÓ NI CA BE TRAN PI RA CÉS

Di plo ma da Uni ver si tària en Infer me ria

Resum
En aquest es tu di es van ana lit zar els

can vis a ni vell car dio vas cu lar, re fe rits a

parà me tres de fre qüèn cia car día ca i ten -

sió ar te rial, en una ac ti vi tat de man te ni -

ment per a la ter ce ra edat a la ciu tat

d’Osca, or ga nit zat pel Pa tro nat Mu ni ci -

pal d’Esports, en la seva ac ti vi tat de Ge -

ron to gimnàsti ca. 

Els sub jec tes es tu diats van ser 67 ho mes i 

do nes que rea lit za ven l’activitat de Ge ron -

to gimnàsti ca en di fe rents ho ra ris, amb

edats com pre ses en tre els 64 i els

82 anys. Van ser sot me sos al test sub -

màxim de Har vard uti lit zant l’índex de

Ren di ment del test Ruf fier-Dickson. 

L’estudi va con sis tir a rea lit zar dos tests,

en un in ter val de 5 me sos i quan ti fi car els

parà me tres es men tats an te rior ment, per

ob ser var si es pro du ïen can vis sig ni fi ca -

tius en la seva con di ció fí si ca. 

Tro bem di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en

l’índex de ren di ment, ba sat en la fre -

qüèn cia car día ca, i a la ten sió ar te rial

mit ja na, d’acord amb els re sul tats ob tin -

guts en al tres es tu dis rea lit zats so bre

aquest tema.

En qual se vol cas, hem de te nir pre sent

que la pràcti ca de l’activitat fí si ca no té

com a únic ob jec tiu la mi llo ra dels parà -

me tres fi siolò gics, sinó que apor ta be -

neficis en l’àmbit psí quic, so ciolò gic,

afec tiu...

Introducció

El con cep te de sa lut ha pa tit un im por tant

can vi tot al llarg d’aquests úl tims anys.

S’ha pas sat d’entendre la sa lut com a

absència de ma lal tia, a un con cep te més

am pli, re la cio nat amb la con se cu ció del

ni vell més ele vat de be nes tar en tots els

as pec tes. 

Molts au tors han cons ta tat els be ne fi cis

de l’exercici fí sic per a la pre ven ció de la

sa lut. Espe cial ment im por tant en la ter -

ce ra edat, car el pro cés d’envelliment

pro vo ca una dis mi nu ció de la ca pa ci tat

fun cio nal (J. A. Buck wal ter, 1997; J.

Mas se-Biron i C. Pre faut, 1994 i J. L.

Te rre ros 1992). Més con cre ta ment,

s’han es tu diat els efec tes de l’exercici fí -

sic  sobre:

n Les ca pa ci tats fí si ques: la pràcti ca

con ti nua da d’e xer ci ci fí sic pro vo ca mi -

llo res sig ni fi ca ti ves en els va lors de

VO2 màx i for ça (P.A. Ades, D.L. Ba llor

et al., 1996; A.J. Bow man, R.H.

Clay ton, et al., 1997; G. De Vito, R.

Her nán dez et al., 1997; W.J. Evans,

1995; C. Lan, J.S. Lai, et al., 1998;

N. McCart ney, A.L. Hicks, J. Mar tin i

C.E. We ber, 1996; J.N. Mo rris i A.E.

Hard man, 1997; W. Phi llips y R. Ha -

zel de ne, 1996; S. Si pi la, J. Mul ta nen, 

et al., 1996; D.R. Taaf fe, L. Pruitt, et

al., 1996; N. Ta kes hi ma, F. Ko ba yas -

hi, et al., 1996; J.E. Tau ton, E.C.

Rho des, et al., 1996; J.L. Te rre ros,

1992; S.G. Tho mas i D.A. Cun ning -

ham, et al., 1985). En qual se vol cas,

les mi llo res en el VO2màx es tro ba rien

co rre la cio na des amb in ten si tats més

ele va des d’e xer ci ci (J. Mas se-Bi ron i

C. Pre faut, 1993), din tre d’un pro cés
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Abstract

In this study we analyse the changes at a

cardiovascular level, referring to parameters of 

heart rate and arterial pressure, in a

“maintaining” activity for old people in the city 

of Huesca, organized by the Municipal

Organisation of Sports, in the field of old

people’s gymnastics.

The subjects studied were 67 men and women 

who practised the activity of old people’s

gymnastics at different times, of ages between 

64 and 82. They did the submaximum Harvard 

test using the index of performance of the

Ruffier-Dickson test.

The study consisted in doing two tests,

with an interval of five months, and

quantifying the previous parameters, so as 

to see if significant changes were

produced in their physical condition. We

found significant differences in the

performance index, based on the heart

rate and in the average arterial pressure,

in harmony with the results obtained in

other studies of the same theme. In any

case, we must remember that the practice 

of physical activity does not only have the

only objective the improvement of

physiological parameters, but also to

produce advantages on a physical,

sociological, affective level, etc.

Key words

Old peoples gymnastics, Cardiovascular,

Performace index, Heart rate, Arterial

pressure

Ge ron to gimnàsti ca, Parà me tres
car dio vas cu lars, 3a Edat, Índex de
ren di ment, Fre qüèn cia car día ca,
Ten sió ar te rial

n Pa ra ules cla u



lògic de re gres sió pro duït per l’en ve lli -

ment (D.H. Pa ter son, D. Cun ning -

ham, et al., 1988).

n A ni vell psi colò gic: els can vis que es

pro duei xen en aquest pe río de de vida

(fi na lit za ció de la vida la bo ral, aug ment

del temps de lleu re, dis mi nu ció de

càrre gues fa mi liars, etc.) com por ta, en

molts ca sos, l’aparició de tras torns de -

pres sius i de dis mi nu ció de l’au -

toestima. La pràcti ca d’activitat fí si ca

con tri bueix a mi llo rar aquests es tats de -

pres sius (N.A. Singh, K.M. Cle ments i

M.A. Fia ta ro ne, 1997; J.L. Te rre ros, et

al., 1992).

n En l’aspecte so cial s’aprecia una dis mi -

nu ció en les re la cions in ter per so nals,

dis mi nu ció que pot ser su pe ra da, en tre

d’altres for mes, per la pràcti ca col·lec ti -

va d’activitat fí si ca. 

S’ha tro bat una dis mi nu ció de la taqui -

càrdia i la hi per ten sió rere l’esforç, des -

prés d’un pe río de d’entrenament (Bove y

Lo went hal, 1987; A.J. Bow man, R.H.

Clay ton, et al., 1997; J.P. Brous tet,

1980; G. De Vito, R. Her nán dez, et al.,

1997; Fe rra rio, 1986; M. Her nán dez,

1986; K. Lan ge, W. Bring mann, i T. Zim -

mer mann, 1985; J.L. Te rre ros et al.,

1992). L’en trenament és re co ma nat tam -

bé en per so nes amb pa to lo gies co ronà ries

(C.J. La vie i R.V. Mi la ni).

Alguns au tors (A.S. Leon, M.J. Myers, et

al., 1997) van cons ta tar que les per so nes

que rea lit za ven al vol tant de vint mi nuts

dia ris d’exercici d’intensitat en tre lleu ge -

ra i mo de ra da, te nien un risc gai re bé un

30 % més baix de mort per in fart que no

pas les per so nes se dent àries. Aquests be -

ne fi cis po drien ser de guts, par cial ment,

als efec tes hi po ten sors de l’exercici, en ca -

ra que hi in ter ve nen d’altres fac tors me -

tabò lics, ac ti vats per l’exercici (K. Ara ka -

wa, 1996). I això té una re llevà ncia es pe -

cial, per què, se gons l’OMS (1999) el

30 % dels es pan yols més grans de

65 anys mos tra una ten sió ele va da. 

Enca ra que pràcti ca ment tots els au tors

re cu llen cla ra ment els be ne fi cis de

l’exercici fí sic so bre la sa lut, no són tan

cla res les ca rac te rís ti ques que ha

d’aplegar aques ta ac ti vi tat fí si ca per pro -

vo car mi llo res a ni vell car dio vas cu lar.

Alguns au tors re co ma nen una ac ti vi tat vi -

go ro sa (200-300 kcal) de 30 mi nuts de

du ra da, dues o tres ve ga des a la set ma na

(H. Dor ner, 1996). De fet, al gu na in ves ti -

ga ció sem bla de mos trar que com més ac -

tius són els exer ci cis, mi llors són els re sul -

tats dels parà me tres de ca pa ci tat fí si ca

(K. Lan ge, W. Bring mann i T. Zim mer -

mann, 1985; R.M. Ro jas, M. Kno bloch i

B. Mar tí, 1997). Més es pe cí fi ca ment, un

pro gra ma d’entrenament in di vi dua lit zat a

in ten si tats de llin dar de ven ti la ció, pro dui -

ria mi llors re sul tats, pel que fa als ni vells

de VO2màx i parà me tres car dio res pi ra to ris

sub màxims, que un pro gra ma es tan dar -

dit zat al 50 % de la fre qüèn cia car día ca

màxi ma (J. Mas se-Biron, S. Ahmai di, et

al., 1993).

Altres au tors afir men que no cal un llin dar

mí nim d’activitat per as so lir els be ne fi cis

sa lu da bles, i ar gu men ten que les mi llo res

es men ta des co men cen a par tir del mo -

ment en què es co men ça a rea lit zar ac ti vi -

tat fí si ca (S.N. Blair, 1995). Així, s’han

tro bat mi llo res en els parà me tres car dio -

vas cu lars en la pràcti ca d’activitats de

baix con sum calò ric com ara el ioga o el

tai-txi (A.J. Bow man, R.H. Clay ton, et al., 

1997; C. Lan, J.S. Lai, et al., 1998 i C.

Lan, J.S. Lai, M.K. Wong, M.L. Yu,

1996).

En qual se vol cas, els avan tat ges ob tin guts 

amb la pràcti ca ha bi tual en aquest grup

de po bla ció, jus ti fi quen que en la ma jo -

ria de paï sos in dus tria lit zats s’engeguin

pro gra mes d’activitat fí si ca per tal de mi -

llo rar-ne la qua li tat de vida.

A l’hora de va lo rar els parà me tres car dio -

res pi ra to ris i la seva evo lu ció amb

l’exercici, la li te ra tu ra re vi sa da ha de mos -

trat la fia bi li tat dels tests sub màxims (G.

De Vito, R. Her nán dez, et al., 1997).

Con cre ta ment, s’han ana lit zat els can vis a

ni vell car dio vas cu lar, re fe rits a parà me tres

de fre qüèn cia car día ca i ten sió ar te rial,

pro duïts pel pro gra ma de man te ni ment per 

a la ter ce ra edat or ga nit zat pel Pa tro nat

d’Esports de l’Ajuntament d’Osca. 

Objectiu de la investigació

Com pro var si el pro gra ma de Ge ron to -

gimnàsti ca, or ga nit zat pel Pa tro nat Mu ni -

ci pal d’Esports d’Osca, pro vo ca mi llo res

en el sis te ma car dio vas cu lar de les per so -

nes grans.

Per fer-ho, hem ana lit zat dos parà me tres

im por tants per a la seva ava lua ció i el me -

su ra ment dels quals no ne ces si ta apa rells

so fis ti cats: la fre qüèn cia car día ca i la ten -

sió ar te rial.

Metodologia del projecte
d’investigació

Sub jec tes

La po bla ció d’estudi la for ma ven 67 sub -

jec tes (10 ho mes i 57 do nes) de la ciu tat

d’Osca, que as sis tien re gu lar ment al pro -

gra ma de “Ge ron to gimnàsti ca”, d’edats

com pre ses en tre els 64 i els 82 anys.

Tots els sub jec tes van ser in for mats

prèvia ment de la pro va que rea lit za rien,

així com de l’objectiu de l’estudi.

Ma te rial

Es va uti lit zar com a ins tru ment de va lo ra -

ció una mo di fi ca ció del Step Test de Har -

vard, apli cant l’índex de Ren di ment de

Ruf fier-Dickson. El ma te rial uti lit zat va ser 

el se güent:

n 4 Sport-tester mo del Po lar 4000 per

me su rar la fre qüèn cia car día ca.

n Fo nen dos co pi i es fin go manò me tre per 

me su rar la ten sió ar te rial rea lit zat

pel mèto de d’aus cul ta ció.

n Banc suec de 30 cm d’alçada.

n Ca di res amb res pat ller i bra ços.

n Far ma cio la d’urgència.

n Ordi na dor i apli ca ció soft wa re SPSS

n Atès que la pro va va ser de ti pus sub -

màxim no es va con si de rar ne ces sa ri

dis po sar d’un equip de rea ni ma ció car -

dio pul mo nar.

L’espai on es van por tar a ter me els dos

tests, va ser una sala del Pa lau Mu ni ci -

pal d’Esports d’Osca. El re cin te pre sen -

ta va bo nes con di cions de ven ti la ció i hi -

gie ne. 

Me to do lo gia

Pro gra ma d’entrenament

La mos tra va se guir un pro gra ma d’ac -

tivitat fí si ca du rant dos o tres dies a la set -
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ma na (se gons els grups), amb una du ra da 

d’una hora cada dia, l’objectiu del qual,

en tre d’altres, va ser el de man te nir els ni -

vells de con di ció fí si ca bàsi ca del sub -

jecte. 

El pro gra ma es va or ga nit zar en dos blocs: 

ac ti vi tats ha bi tuals al pa ve lló, i ac ti vi tats

com ple ment àries. 

Una ses sió ti pus al pa ve lló cons ta va d’u -

na breu ex pli ca ció (5 min.), 10 mi nuts

d’es ti ra ments ge ne rals i un es cal fa ment

car dio vas cu lar. Pos te rior ment, la fase

prin ci pal de la ses sió, amb un tre ball de

mo bi li tat ar ti cu lar, to mus cu lar, equi li -

bri, coor di na ció i re sistència aerò bi ca.

El tre ball car dio vas cu lar no su pe ra va,

ha bi tual ment, les 110 pul sa cions per

mi nut. 

La tor na da a la cal ma en glo ba va exer ci cis

res pi ra to ris, de re la xa ció i mas sat ges.

Les ac ti vi tats com ple ment àries in clo ïen

ru tes a peu, cir cuits na tu rals i ac ti vi tats

aquà ti ques amb una fre qüèn cia men -

sual.

Pro va d’es forç

La pro va rea lit za da va ser el Step Test de

Har vard adap tat, con sis tent a:

Pu jar en un banc suec, re col zar els dos

peus al graó fins a l’extensió com ple ta de

les ca mes i bai xar del graó, pri mer una

cama i des prés l’altra. Es va va li dar el test

co rre la cio nant-lo amb la pro va de Ruf fier i 

es van ob te nir va lors de 0,94 per al pri mer 

test i de 0,90 per al se gon. 

En el pri mer test els sub jec tes ha vien d’e -

xe cu tar el màxim nom bre de re pe ti cions

pos si bles du rant un mi nut, men tre que en

el se gon test se’ls va de ma nar que se guis -

sin el rit me mar cat per l’in ves ti ga dor per

rea lit zar el ma teix nom bre de re pe ti cions

acon se guit al pri mer test. 

La distància tem po ral en tre tots dos tests

va ser de 5 me sos. 

Ritme
núm de repeticions

Temps
=

.

El pro to col del test va ser el se güent: 

n Entre vis ta so bre l’es tat d’ànim del mo -

ment, la rea lit za ció d’al gun es forç im -

por tant du rant el dia, l’ho ra de l’úl tim

men jar, la in ges tió d’al gun me di ca ment 

o si mi lar, etc. i breu anam ne si. Col·lo -

ca ció del Sport-Tes ter i pre sa de la ten -

sió ar te rial. 

n Just abans del co men ça ment del test

se’ls va pren dre el pri mer en re gis tra -

ment de la fre qüèn cia car día ca (P).

n Rea lit za ció del test.

n Pre sa del se gon en re gis tra ment de la

fre qüèn cia car día ca (P,), tot just aca bar 

la pro va.

n Als quin ze se gons de fi na lit zar la pro va

es va tor nar a re gis trar la fre qüèn cia

car día ca (P2), i pos te rior ment se’ls va

in vi tar a as seu re’s en una ca di ra i re la -

xar-se.

n Un mi nut des prés d’acabar la pro va es

va pro ce dir a ano tar el se gon en re gis tra -

ment de la ten sió ar te rial (TAZ), i tam bé 

la fre qüèn cia car día ca.

n Als cinc mi nuts de fi na lit zar la pro va es

va re gis trar l’última pre sa de la fre qüèn -

cia car día ca (P3).

n Es va re ti rar el sport-tester. 

n Es van co men tar amb el sub jec te les se -

ves sen sa cions so bre la pro va.

Es va apli car un ín dex de ren di ment res -

pec te de les fre qüèn cies car día ques ob tin -

gu des mit jan çant la fór mu la se güent: 

IR
P P P

=
+ +1 2 3 200

10

–

D’altra ban da es va apli car la fór mu la:

TA mit ja na = 

TA diast òli ca + 1/3 TA di fe ren cial

Anàli si

es ta dís ti ca

Es van es ta blir les com pa ra cions de

l’índex de ren di ment (IR) i de ten sió ar te -

rial mit ja na en tre el pri mer test i el se gon,

mit jan çant l’aplicació es ta dís ti ca de la

T-Student, amb un in ter val de con fian ça

del 95 %.

Va ria bles ana lit za des: edat, sexe, ín dex

de ren di ment, anys d’as sistència al pro -

gra ma de ge ron to gimnàsti ca (anys d’ex -

pe rièn cia), ín dex de mas sa cor po ral,

pre sa de me di ca ció (so la ment la que

afec ta el sis te ma cir cu la to ri), ten sió ar -

te rial. 

Resultats
Re co llim a con ti nua ció els re sul tats de

l’IR, TA mit ja na, abans i des prés de l’e xer -

ci ci dels dos tests i la di ferè ncia en tre tots

dos. Des ta quem les mi llo res en els parà -

me tres car dio vas cu lars de la Fe i TA. Una

mi llo ra en l’ín dex de ren di ment d’1,6

(equi va lent a una re duc ció de 2 pul sa -

cions per mi nut en repòs, de 6 p/m en

exer ci ci sub màxim i de 3 p/m als 5 mi nuts 

d’a ca bar la pro va) i mi llo res en la TA

abans i des prés de l’e xer ci ci (1,4 mmHg

i 11 mmHg res pec ti va ment). (Tau la 2  i

Gràfics 1 i 2)

Apli cant la pro va T-Student per com pa rar

els re sul tats de tots dos tests ob te nim di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves, tant per a l’índex

de ren di ment com per a la ten sió ar te rial

mit ja na, des prés de l’exercici (p< 0,05).

(Tau la 3)

n Com a re sul tat en tre l’en creua ment de

les va ria bles edat i IR, ob te nim que mi -

llo ren en el seu IR: el 74,2 % dels sub -

jec tes en tre 64 i 70 anys, i el 75 % dels

de més de 71 anys. Enca ra que el ma jor

per cen tat ge dels que mi llo ren més es

pro dueix en el grup de menys de 70 anys 

(58%).

n L’anà li si quan ti ta ti va dels va lors de les

mit ja nes mos tren una mi llo ra més ele va -

da en l’Índex de Ren di ment per als sub jec -

tes de menys de 70 anys, els quals mi llo -

ren un 2,1 en front de l’1,5 de l’al tre grup.

Els sig nes ne ga tius in di quen una dis mi nu -

ció en l’Índex de Ren di ment del se gon test 

res pec te al pri mer, i això sig ni fi ca una mi -

llor adap ta ció car dio vas cu lar a l’e xer ci ci.

(Tau la 4)

n En l’en creua ment en tre les va ria bles

“Sexe” i “IR” apa rei xen mi llo res en el

80 % dels ho mes i el 73,7 % de les

 dones. 

L’anàlisi de les mit ja nes re ve la un re sul tat

si mi lar a la tau la de con tingència, amb

una lleu ge ra mi llo ra dels ho mes res pec te

de les do nes. (Tau la 5)

n Encreua ment “Me di ca ció” i “IR”: el 77 %

dels sub jec tes que no pre nen me di ca ció mi -

llo ren el seu IR da vant del 58% dels qui sí

que en pre nen.

S’ob ser va una mi llo ra en els va lors de la

mit ja na en tots dos grups, en ca ra que més 

acu sa da en el grup dels qui no pre nen me -

di ca ció. (Tau la 6)
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SUBJECTES EDAT

ANYS

EXPERIÈNCIA ALÇADA (cm) PES (kg)

Mitjana 70,2 5,618 159 65

Des via ció estàndar 3,58 4,408 6,19 8,6

Màxi m-Mí ni m 80/64 15/1 178/145 93/47

n TAULA 1. 

PRIMER TEST SEGON TEST DIFERÈNCIA

SUBJECTES IR

TA MITJANA

ABANS

TA MITJANA

DESPRÉS IR

TA MITJANA

ABANS

TA MITJANA

DESPRÉS IR

TA MITJANA

ANTES

TA MITJANA

DESPRÉS

Mitjana 11,119 95,456 108,8 9,467 86,029 97,76 –1,651 –9,426 –11,044

Des via ció estàndar 4,3175 11,02 12,256 4,401 13,142 13,584 3,596 11,82 12,851

Màxi m 19,6 126,67 133,33 27,6 116,67 131,33 13 16,666 23,333

Mínim –2,1 73,333 86,667 1,9 56,667 66,667 –12,4 –43,333 –50

n TAULA 2. 

11,5

11

10,5

10

9,5

9

8,5
Índice rendimiento

er(1.  test) 
Índice rendimiento

(2.° test)

n GRÀFIC 1.
Va ria ció de la mit ja na de l’ín dex ren di ment.

130
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110
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70

m
m

/H
g

er1.  test o2.  test

TA Media antes del test

TA Media después del test

n GRÀFIC 2.
Va ria ció de la TA mit ja na abans i des prés del test.

N CORRELACIÓ SIGNIFICATIVITAT

Índex de ren di men t

1a i 2a vegada
67 0,682 0

Di fe rèn cies de TA mitjana des prés.

Al 1r i 2n test
67 0,512 0

Di ferè ncies de TA mit ja na abans.

Al 1r i 2n test
67 0,531 0

n TAULA 3.
Co rre la cio ns de mos tres re la cio na des.

EDAT N MITJANA

DESVIACIÓ

TÍPICA

ERROR TÍPIC

DE LA MITJANA

£ 70 anys 31 –2,1  3,009 0,541

> 71 anys 36 –1,575 3,642 0,607

n TAULA 4.

SEXE N MITJANA

DESVIACIÓ

TÍPICA

ERROR TÍPIC

DE LA MITJANA

Home 10 –2,2 2,058 0,651

Dona 57 –1,751 3,537 0,469

n TAULA 5.

PRESA

DE MEDICACIÓ N MITJANA

DESVIACIÓ

TÍPICA

ERROR TÍPIC

DE LA MITJANA

No en pren 55 –1,982 3,472 0,468

Pren medicació 12 –1,067 2,721 0,785

n TAULA 6.

Índex ren di ment

(1r test)

Índex ren di ment

(2n test)

1r test 2n test

TA Mit ja na des prés del test

TA Mit ja na abans del test



n Encreua ment de les va ria bles “Expe rièn -

cia” i “IR”: s’a pre cia un ma jor nom bre de

sub jec tes que mi llo ren el seu IR en el grup

dels qui te nen més de 3 anys d’ex pe rièn cia

(79 %) da vant del grup d’1 o 2 anys (67 %).

A ni vell quan ti ta tiu, ob ser vem una mi llo -

ra en l’IR dels sub jec tes que comp ten

amb més ex pe rièn cia, pro pe ra a 1 punt.

(Tau la 7)

n Encreua ment de les va ria bles “Índex de

Mas sa Cor po ral” i “IR”: S’ob ser va una mi -

llo ra de l’IR en el 82,5 % dels sub jec tes

amb pes ade quat da vant del 62,8 % dels

sub jec tes amb so brecà rre ga. Cri da l’a ten -

ció l’e le vat per cen tat ge de sub jec tes amb

so brecà rre ga que em pit jo ren lleu ge ra -

ment el seu IR (33 %).

L’anàlisi de les mit ja nes ofe reix una mi llo -

ra en l’IR un punt su pe rior per als qui no

pre sen ten so brecà rre ga. (Tau la 8)

n Encreua ment de les va ria bles “Dies d’en -

tre na ment” i “IR”: S’ob ser va que el 52 %

dels sub jec tes que hi as sis tei xen 3 dies a la

set ma na mi llo ra for ça, da vant del 29,4 %

dels qui hi as sis tei xen dues ve ga des per set -

ma na. Si su mem les mi llo res lleu ge res, els

per cen tat ges s’i gua len, en ca ra que con ti -

nuen ob te nint mi llors re sul tats els qui prac -

ti quen gimnàsti ca tres dies per set ma na. 

Els sub jec tes que as sis tei xen 3 dies al

pro gra ma de gimnàsti ca ob te nen una mi -

llo ra a ni vell de mit ja na de l’IR molt su pe -

rior, 17 punts, al grup de 2 dies. (Tau la 9)

n Encreua ment de va ria bles: TA md des -

prés de l’e xer ci ci i edat. El nom bre de sub -

jec tes que mi llo ren la seva ten sió ar te rial

és lleu ge ra ment més gran en el grup de

menys de 70 anys.

L’anàlisi de les mit ja nes ofe reix tam bé

una lleu ge ra mi llo ra (1,7 rnmI-Ig) del grup 

de menys de 70 anys, res pec te de l’altre

grup. (Tau la 10)

n Encreua ment de va ria bles: TA md des -

prés de l’e xer ci ci i imc. Una al tra ve ga da

po dem re fe rir un per cen tat ge més gran de

sub jec tes que mi llo ren la seva ten sió ar te -

rial en el grup que no pre sen ta so brecà rre -

ga. Enca ra que en tots dos grups el tant

per cent de per so nes que mi llo ren és molt

im por tant (85%, apro xi ma da ment). 

El fet de man te nir un pes ade quat tor na a

su po sar una ca rac te rís ti ca de su pe rior mi -

llo ra en re la ció amb les mit ja nes de la TA

mit ja na des prés de l’e xer ci ci. (Tau la 11)
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EXPERIÈNCIA N MITJANA DESVIACIÓ TÍPICA ERROR TÍPIC DE LA MITJANA

1 o 2 anys 24 –1,325 2,880 0,588

3 o més anys 43 –2,093 3,588 0,547

n TAULA 7.

ÍNDEX DE MASSA CORPORAL N MITJANA DESVIACIÓ TÍPICA ERROR TÍPIC DE LA MITJANA

Pes adequat 40 –2,275 3,070 0,485

Sobrepes 27 –1,141 3,681 0,708

n TAULA 8.

DIES D’ENTRENAMENT N MITJANA DESVIACIÓ TÍPICA ERROR TÍPIC DE LA MITJANA

2 dies 17 –0,529 3,883 0,942

3 dies 50 –2,256 3,069 0,434

n TAULA 9.

EDAT N MITJANA DESVIACIÓ TÍPICA ERROR TÍPIC DE LA MITJANA

£ 70 anys 31 –12,151 11,402 2,048

> 71 anys 36 –10,444 14,094 2,349

n TAULA 10.

ÍNDEX DE MASSA CORPORAL N MITJANA DESVIACIÓ TÍPICA ERROR TÍPIC DE LA MITJANA

Pes adequat 40 –11,984 13,982 2,211

Sobrepes 27 –10,124 11,132 2,142

n TAULA 11.

EXPERIÈNCIA 2 CATEGORIES N MITJANA DESVIACIÓ TÍPICA ERROR TÍPIC DE LA MITJANA

1 o 2 anys 24 –10,500 13,626 2,781

3 o més anys 43 –11,643 12,546 1,913

n TAULA 12.

DIES D’ENTRENAMENT N MITJANA DESVIACIÓ TÍPICA ERROR TÍPIC DE LA MITJANA

2 dies 17 –10,235 9,695 2,351

3 dies 50 –11,574 13,832 1,956

n TAULA 13.

PRESA DE MEDICACIÓ N MITJANA DESVIACIÓ TÍPICA ERROR TÍPIC DE LA MITJANA

No pren 55 –10,588 12,473 1,682

Pren medicació 12 –14,194 14,685 4,239

n TAULA 14.



n Encreua ment de va ria bles: TA md des -

prés de l’e xer ci ci i anys d’ex pe rièn cia.

No s’observen di ferè ncies pel que fa al

per cen tat ge de per so nes que ex pe ri men -

ten  mi llo res en aquest parà me tre.

Tan ma teix, l’anà li si de les mit ja nes sí

que ofe reix una mi llo ra lleu ge ra ment su -

pe rior, dels va lors de la Ten sió Arte rial,

en el grup de tres o més anys d’ex pe rièn -

cia. (Tau la 12)

n Entre creua ment de va ria bles: TA md

des prés de l’e xer ci ci i dies d’en tre na ment.

S’aprecia una mi llo ra en els parà me tres

de la Ten sió Arte rial en un 94 % dels sub -

jec tes per tan yents al grup de dos dies,

men tre que mi llo ren el 82 % dels que hi

as sis tei xen tres dies.

A ni vell quan ti ta tiu, la mi llo ra és su pe rior

en el grup de tres dies, en ca ra que la des -

via ció tí pi ca d’aquest grup ha de ser tin gu -

da en comp te. (Tau la 13)

n Encreua ment de va ria bles: Ten sió Arte -

rial mit ja na des prés de l’e xer ci ci i me di ca -

ció. No s’a pre cien di ferè ncies pel que fa al 

nom bre de per so nes que mi llo ren en tots

dos grups (amb me di ca ció i sen se).

L’anàlisi de les mit ja nes re flec teix mi llo res 

més im por tants en el grup que pren me di -

ca ció. (Tau la 14)

Discussió

Els be ne fi cis de l’activitat fí si ca so bre la

sa lut en la po bla ció ge ne ral, i de for ma es -

pe cial so bre la ter ce ra edat, han es tat

àmplia ment de mos trats per di fe rents au -

tors Ades (1996), Bow man (1997),

Evans (1995), Mo rris (1997), Te rre ros

(1992), Gon zá lez (2000).

A ni vell fi siolò gic hem tro bat una mi llo ra

sig ni fi ca ti va en l’ín dex de ren di ment (ele -

ment de me su ra que con tem pla la fre qüèn -

cia car día ca abans de l’e xer ci ci, tot just aca -

bar i pas sats cinc mi nuts) des prés d’un pe -

río de de pràcti ca sis te ma tit za da d’ac ti vi tat

fí si ca de 5 me sos. Re sul tat que es tro ba en

la lí nia de la dis mi nu ció de la ta quicà rdia

des prés de l’en tre na ment que re cu llen, en -

tre d’al tres, Bove i Lo went hal (1987), Fe -

rra ri (1986), Te rre ros et al. (1992).

L’anàlisi de di fe rents parà me tres que po -

drien in fluir en la mi llo ra de l’índex de ren -

di ment, no ha do nat re sul tats es ta dís ti ca -

ment sig ni fi ca tius. Tan ma teix, la re vi sió

d’aquests parà me tres pot apor tar da des

d’interès per a la pràcti ca. 

Les mi llo res de l’índex de ren di ment són

més acu sa des en els sub jec tes me nors de

70 anys, cosa que po dria in di car una dis -

mi nu ció de la ca pa ci tat d’adaptació a

l’exercici pas sa da aques ta edat. 

Igual ment, aques tes mi llo res sem blen

més grans en el grup dels ho mes que no

pas en les do nes, en ca ra que, l’escàs

nom bre d’homes que as sis tei xen a l’ac -

tivitat de ge ron to gimnàsti ca, ens im pe -

deix de con fir mar aques ta tendència de

for ma ri go ro sa. Mal grat tot, aquests re sul -

tats coin ci dei xen amb els des crits per Te -

rre ros (1992). 

El nom bre d’anys con ti nuats d’as sistència

al pro gra ma sí que sem bla un parà me tre

que in flueix en l’ín dex de ren di ment. Hi ha

una di ferè ncia im por tant pel que fa a la mi -

llo ra ob tin gu da pels sub jec tes que por ten

més de tres anys en el pro gra ma da vant la

res ta. Aquest fet con tras ta amb la su po si -

ció que se rien els sub jec tes amb menys ex -

pe rièn cia els que hau rien d’ha ver mi llo rat

més, atès que en par tir de ni vells de for ma

fí si ca me nor, els efec tes de l’e xer ci ci a curt

ter mi ni se rien més acu sats.

Un al tre punt im por tant, per la presè ncia i 

re per cus sió que té, de for ma es pe cial per

a la po bla ció de més edat, és la sobrecàr -

rega. Els es tu dis de no ten un per cen tat ge

me nor de sub jec tes que mi llo ren en el

grup de so brecà rre ga, i a més a més la mi -

llo ra és cla ra ment in fe rior. Per tant, al ho ra 

que la pres crip ció d’exercici cal un con trol 

nu tri cio nal que, en tre d’altres ob jec tius,

po ten ciarà els efec tes be ne fi cio sos de

l’exercici so bre el sis te ma car dio vas cu lar.

Però si hem de par lar d’un fac tor de ter mi -

nant en la mi llo ra de l’ín dex de ren di ment és 

el de la fre qüèn cia de pràcti ca. Les mi llo res

que es re flec tei xen en aquest ín dex, del grup 

que as sis teix tres cops per set ma na, és gai -

re bé qua tre ve ga des su pe rior a les que es

re cu llen en els que per tan yen al grup de dos 

dies per set ma na. I això ani ria en la lí nia as -

sen ya la da per Po llock (1975) i Gon zá lez

(2000) que re co ma na ven una pràcti ca en -

tre 4 i 6 ve ga des per set ma na, el pri mer, i

en tre 3 i 6 ve ga des per set ma na el se gon.

En l’as pec te de la ten sió ar te rial hem tro bat

una dis mi nu ció sig ni fi ca ti va (P< 0,05) en

la ten sió ar te rial mit ja na des prés del pe río -

de d’es tu di, cosa que ja ha via es tat asse -

nyalada per Bove i Lo went hal (1987),

Bow man (1997), Brous tet (1980), Lan ge

et al. (1985) i Te rre ros (1992).

L’anàlisi de di ver sos fac tors que po drien

in fluir en la mi llo ra es men ta da no va re ve -

lar di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti -

ves. A di ferè ncia dels re sul tats ob tin guts

amb l’índex de ren di ment, la fre qüèn cia

de pràcti ca set ma nal no sem bla su po sar

una in cidè ncia cla ra en la dis mi nu ció de

la ten sió ar te rial mit ja na. 

Se ria in te res sant va lo rar si un nom bre su -

pe rior de ses sions set ma nals de pràcti ca

fí si ca, com por ta ria una mi llo ra més in ten -

sa en aquest parà me tre, tal com apun ta

Po llock (1975). 

Vo lem des ta car la re llevà ncia de la va ria -

ble “pre sa de me di ca ció”, on les mi llo res

més ele va des es pro duei xen en tre els qui

pre nen me di ca ció, i això no ha d’estra -

nyar, per què aques ta me di ca ció té com a

ob jec te el con trol de la ten sió ar te rial.

Hau ria d’estudiar-se fins a quin punt la

pràcti ca fí si ca po dria re duir, o fins i tot

sub sti tuir, la in ges tió d’aquesta mena de

me di ca ments.

Conclusió

Aquest es tu di con fir ma les mi llo res car dio -

vas cu lars pro vo ca des per l’e xer ci ci fí sic en la

ter ce ra edat, su pe rant fins i tot, la con cep ció

ge ne ral que l’e xer ci ci pre tén úni ca ment evi -

tar o re tar dar la dis mi nu ció d’a quests parà -

me tres amb l’a rri ba da de la ve lle sa. 

Es cons ta ten di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en

l’índex de ren di ment i en la ten sió ar te rial

mit ja na des prés del pe río de d’estudi, cosa 

que cons ti tueix un efec te po si tiu molt im -

por tant que jus ti fi ca, ell tot sol, la ne ces si -

tat de la pràcti ca es por ti va en la ter ce ra

edat. Se ria re co ma na ble que aques ta

pràcti ca tin gués una fre qüèn cia mí ni ma

de 3 ses sions set ma nals, i con ti nuï tat al

llarg dels anys. 

A aques ta pràcti ca s’hauria d’afegir, al ho -

ra, un con trol nu tri cio nal, a cau sa de la in -

cidè ncia ne ga ti va que té la so brecà rre ga

so bre els parà me tres car dio vas cu lars. 

Fi nal ment, es fa ne ces sa ri de fi nir ob jec -

tius més exi gents, res pec te als parà me -

tres car dio vas cu lars, per als pro gra mes

d’activitat fí si ca de la ter ce ra edat, que els 

que ac tual ment s’estan por tant a ter me.
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Modificació d’actituds
vers l’activitat física orientada
a la salut en 4t de Primària

§ LUIS  FERNANDO SAN TAE LLA RO ME RO
Lli cen ciat en Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i l’Esport

§MANUEL DEL GA DO FER NÁN DEZ
De par ta ment d’Educació Fí si ca i Espor ti va.
Uni ver si tat de Gra na da.

Resum
Sa bent els be ne fi cis que apor ta la pràcti ca 

d’activitat fí si ca a la sa lut, l’objectiu prin -

ci pal dels pro fes sio nals de l’Educació Fí si -

ca i del camp de la sa lut no ha de ser un

al tre que acon se guir un aug ment del nom -

bre de prac ti cants d’exercici fí sic sa lu da -

ble, i in ten tar de man te nir una ad he sió

po si ti va en aquells que ja el prac ti quen.

Aquest es tu di trac ta de mo di fi car les ac ti -

tuds cap a l’activitat fí si ca mit jan çant un

pro gra ma d’intervenció, de dos me sos i

mig de du ra da, ba sat en l’AFpS (Acti vi tat

Fí si ca per a la Sa lut) en nens de Primà ria.

Per al me su ra ment dels re sul tats s’ha fet

ser vir el qües tio na ri CATPA (Chil dren’s

Atti tu des To wards Physi cal Acti vity in ven -

tory); un cop ana lit zats els re sul tats es

con clou que no més s’han acon se guit can -

vis sig ni fi ca tius en la di men sió ac ti tu di nal

ac ti vi tat fí si ca i risc, i en di ver sos ítems de 

di fe rents di men sions ac ti tu di nals des prés

del pro gra ma d’in ter ven ció.

Introducció

S’ha de mos trat àmplia ment que la pràcti -

ca ha bi tual d’ac ti vi tat fí si ca sa lu da ble

apor ta be ne fi cis fí sics, psi colò gics i so -

cials. Fent re ferè ncia a di ver ses re vi sions

so bre in ves ti ga cions cien tí fi ques rea lit za -

des du rant les dues úl ti mes dèca des, es

pot con fir mar aques ta afir ma ció i con clou -

re que la pràcti ca re gu lar d’ac ti vi tat fí si ca

ade qua da pro dueix, en tre d’al tres mi llo -

res, una re duc ció del risc de ma lal ties car -

dio vas cu lars i un mi llor con trol del pes

(Ame ri can Co lle gue of Sports Me di ci ne

–ACSM–, 1998a; Bou chard et al., 1990,

1994), una dis mi nu ció de la ten sió i la

de pres sió, i tam bé un aug ment de l’au -

toes ti ma (Sán chez Ba ñue los 1996; Wein -

berg i Gould, 1996) i un en ve lli ment ade -

quat (ACSM, 1998b; Evans, 1999).

Tan ma teix, i mal grat aques tes afir ma -

cions, in ves ti ga cions nord-ame ri ca nes

in di quen que no més un terç de la po bla -

ció d’USA s’e xer ci ta set ma nal ment i un

10-15 % rea lit zen ac ti vi tat fí si ca ade -

qua da per ob te nir mi llo res a ni vell car -

dio vas cu lar (US De part ment of Health,

1990). A Espan ya, es tu dis so ciolò gics

(Gar cía Fe rran do, 1997) co rro bo ren da -

des si mi lars en po bla ció adul ta, a part

que se’ns aler ta del baix ni vell de pràcti -

ca fí si ca de la po bla ció in fan til i ado les -

cent (Men do za, 2000). Cal con si de rar

que al guns es tu dis mos tren que els pa -

trons d’e xer ci ci ob tin guts du rant la

infància i la jo ven tut no pre diuen un de -

ter mi nat es tat de sa lut en la vida adul ta

(Paf fen bar ger i cols.., 1986; Brill i

cols.., 1989), però és pro ba ble que l’AF

en nens i jo ves pu gui in ci dir so bre els

pa trons d’AF en adults i que aquests

com por tin un be ne fi ci en sa lut (Rid doch

i Bo reham, 1995; Tay lor i cols.., 1999). 

Ultra això, es tu dis molt re cents als

Estats Units (Cas per sen i cols.., 2000),

Amster dam (Van Me che len i cols..,

2000), Finlàndia (Te la ma i Yang, 2000) 

o Te rol (Can te ra i De vís, 2000) mos tren, 

amb pe ti tes par ti cu la ri tats, una dis mi -

nu ció del ni vell de pràcti ca amb l’e dat.

Sa llis (2000), in di ca que aques ta dis mi -

nu ció es dóna en tre els 13 i els 18 anys i 

que se guint les in ves ti ga cions rea lit za -

des amb al tres ani mals no hu mans, en

les quals tam bé es dóna aquest des cens, 

es pot fer el supò sit que a més a més de

fac tors am bien tals i cul tu rals, pot exis tir

una base biolò gi ca. Aques ta sem bla es -

tar re la cio na da amb unes cer tes al te ra -

cions dels neu ro trans mis sors del sis te -

ma de la do pa mi na, res pon sa ble de la

mo ti va ció cap a la lo co mo ció (Ingram,

2000).

Obser vant les da des apor ta des per les in -

ves ti ga cions an te riors, i tam bé l’ex -

cel·lent re vi sió de Sa llis et al. (2000), es

pot con clou re que el ni vell de pràcti ca

d’ac ti vi tat fí si ca en la infància i ado -

lescència és baix. Da vant d’a ques ta si -

tua ció, l’aug ment del nom bre de prac ti -
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Abstract
Physi cal edu ca tion and health field pro fes sio nals

are awa re of the ad van ta ges of physi cal ac ti vity

prac ti ce for health and the rein lies the aim they

must have at in crea sing the num ber of peo ple that

prac ti ce this physi cal exer ci se and trying to keep

tho se who are now doing it po si ti vely ad he red. This

study at tempts to chan ge the at ti tu des con cer ning

physi cal ac ti vity in pri mary school chil dren through

an in ter ven tion pro gram me ba sed in physi cal

ac ti vity for health (P A for H). For the re sults

mea su re ment a CATPA in ven tory (Chil dren’s

Atti tu des To wards Physi cal Acti vity in ven tory) has

been used. Once the data have been got we have

come to the con clu sion that af ter the in ter ven tion

pro gram me mea ning full chan ges have been

achie ved only when the at ti tu di nal di men sion of

physi cal ac ti vity and se ve ral items of dif fe rent

at ti tu di nal di men sions are con cer ned.

Key words
Physi cal ac ti vity, Health, At ti tu des, Chil dren

Acti vi tat fí si ca, Sa lut, Acti tuds, Nens

n Pa ra ules cla u
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cants d’ac ti vi tat fí si ca sa lu da ble és tan

im por tant que fins i tot es pro duei xen ac -

tua cions des del marc ins ti tu cio nal per

in ci dir so bre la pre ven ció de ma lal ties i la 

mi llo ra de la qua li tat de vida (D’Amours,

1988). Els mi nis te ris de sa ni tat i be nes -

tar de di fe rents paï sos han uti lit zat cam -

pan yes que trac ten de fo men tar nous

 estils de vida. L’ob jec te d’a ques tes cam -

pan yes no és un al tre que in ten tar de pre -

ve nir com por ta ments per ju di cials per a la 

sa lut (con sum de dro gues, ta bac, al -

cohol, etc.), crear hàbits de pràcti ca

d’ac ti vi tat fí si ca sa lu da ble (es port per a

tot hom, physi cal fit ness...) i ali men ta ció 

ade qua da. Tan ma teix, el prin ci pal pro -

ble ma no és aquest, sinó acon se guir

l’adhe sió ne cess ària a aques ta mena de

pro gra mes per pro vo car mi llo res en la sa -

lut del con su mi dor d’ac ti vi tat fí si ca. Les

da des afir men que el 50 % dels par ti ci -

pants que co men ça un pro gra ma d’ac ti vi -

tat fí si ca l’aban do na du rant els tres a sis

pri mers me sos de pràcti ca (Dish man,

1988; Van Me che len et al., 2000).

D’al tra ban da, una ade qua da in for ma ció

so bre els efec tes be ne fi cio sos de l’ac ti vi tat 

fí si ca no és su fi cient per man te nir l’ad he -

sió a un pro gra ma d’a ques ta mena (Dish -

man, 1988; Fox, 1993; Sán chez Ba ñue -

los, 1996). Per afa vo rir l’ad he sió a llarg

ter mi ni a un pro gra ma d’ac ti vi tat fí si ca

són fo na men tals els fac tors ac ti tu di nals i

de di ver sió (Pé rez Sa ma nie go, 1999; Tay -

lor et al., 1999; Wan kel, 1985). El rep te

que es tro ba da vant els edu ca dors fí sics i

en ge ne ral da vant tots els pro fes sio nals de 

l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port, és reu nir, en un

ma teix pro gra ma de pràcti ca, ele ments

sa lu da bles, d’es bar jo i, pri mer de tot, de

sa tis fac ció per so nal d’a quell que els por ta

a ter me. Així s’a con se gui ran de mo di fi car

les ac ti tuds del prac ti cant, ele ment pre vi

fo na men tal sen se el qual no es po dran

con so li dar com por ta ments po si tius cap a

la pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca sa lu da ble

(Ajzen i Fishbein, 1977).

Da vant d’a ques tes tro ba lles i te nint en

comp te que els hàbits de vida que den es -

ta blerts amb for ça fer me sa abans dels

onze anys (Kel der i cols.., 1994), en

aquest es tu di s’ha ac tuat amb nens de 9 i

10 anys, tot in ten tant de mo di fi car-ne les

ac ti tuds vers la pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca

orien ta da a la sa lut. Altres es tu dis pre ce -

dents tam bé fan re ferè ncia a la ne ces si tat, 

per part dels edu ca dors fí sics, de fo men -

tar ac ti tuds po si ti ves cap a l’ac ti vi tat fí si -

ca, amb l’ob jec tiu de con so li dar hàbits de

vida sa lu da bles (Hag ger, et al. 1997;

Koe bel, et al. 1992; Bro die, i Birt wist le,

1990). La im portància d’a ques tes in ves ti -

ga cions és fo na men tal atès que els co nei -

xe ments so bre la pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca 

i la seva re la ció amb la sa lut en nens i

ado les cents són li mi tats (Sa llis et al.,

2000). A més a més, cal te nir en comp te

que els co nei xe ments que te nen so bre la

re la ció en tre ac ti vi tat fí si ca i sa lut no es

re flec tei xen en els com por ta ments ha bi -

tuals (Ha rris, 1993).

A això cal afe gir-hi que a la li te ra tu ra cien -

tí fi ca no es tro ben prou re ferè ncies a tre -

balls re la cio nats amb la mo di fi ca ció d’ac -

ti tuds en nens de 9-10 anys, des del punt

de vis ta de l’ac ti vi tat fí si ca orien ta da a la

sa lut. Per aquest mo tiu, l’ob jec tiu de l’es -

tu di és com pro var si un pro gra ma d’in ter -

ven ció ba sat en l’ac ti vi tat fí si ca i la sa lut,

apli cat en un cen tre es co lar, a nens de

Primà ria, du rant l’ho ra ri lec tiu ofi cial as -

sig nat per a l’EF (Edu ca ció Fí si ca), in ci -

deix sobre les actituds respecte a la

pràctica d’activitat física.

Material i mètode
Sub jec tes

L’ex pe ri men ta ció s’ha dut a ter me amb

dos grups de quart de Primà ria, un to tal

de 55 alum nes que es tu dien al Col·legi

Ntra. Sra. del Ro sa rio, cen tre pri vat con -

cer tat de la ciu tat de Gra na da. Les se ves

edats es ta ven com pre ses entre 9 i 10

anys.

El mes tre es pe cia lis ta en EF ha es tat

l’en ca rre gat de por tar a ter me tots

dos pro gra mes d’in ter ven ció amb els dos

grups.

S’ha rea lit zat un dis seny qua si ex pe ri men -

tal amb dos grups i una va ria ble in de pen -

dent (ve geu tau la 1). Un grup con trol (GC) 

i un al tre d’ex pe ri men tal (GE) als quals

se’ls rea lit za un pre test i un post test al fi -

nal del pro cés. L’ads crip ció als dos cur sos 

de 4t de Primà ria dels di fe rents ti pus de

grups (GC i GE) s’ha fet de forma

aleatòria.

Ma te rial

El test uti lit zat per a l’anà li si de les va ria -

bles ha es tat el CATPA (Chil dren’s Atti tu -

des To wards Physi cal Acti vity in ven tory).

Es trac ta d’u na adap ta ció de Schutz i cols. 

(1985) de l’Atti tu des To wards Physi cal

Acti vity in ven tory (ATPA). L’ATPA dis tin -

geix en tre sis mag ni tuds ac ti tu di nals: ex -

pe rièn cia so cial, re cer ca de l’e mo ció de

risc, ex pe rièn cia est èti ca, ca tar si, ex pe -

rièn cia asc èti ca (es forç), i con di ció fí si ca i

sa lut. Aques ta adap ta ció que dóna ori gen

al CATPA, cons ti tueix un ins tru ment de

me su ra es pe cí fic per a ser uti lit zat amb

nens. Per tant, a cau sa de la seva apli ca -

bi li tat a Primà ria i la per fec ta re la ció que

es ta bleix en tre les va ria bles que es vo len

me su rar, el CATPA és l’ins tru ment de re -

co lli da d’in for ma ció se lec cio nat. Cal des -

ta car que aquest ins tru ment me su ra la sa -

lut i la mi llo ra de la con di ció fí si ca com a

nu cli ac ti tu di nal unit i di fe ren ciat de la

res ta (health and fit ness), i això té dues

im por tants im pli ca cions. D’u na ban da, a

tra vés de les ac ti tuds es dei xa en ten dre

que exis teix un únic ti pus de re la cions en -

tre ac ti vi tat fí si ca i sa lut: la que es dóna a

tra vés de la mi llo ra de la con di ció fí si ca.

D’u na al tra, aques ta con cep ció uni di men -

sio nal ten deix a di fe ren ciar el com po nent

GRUPS PRETEST

PROGRAMA

D’INTERVENCIÓ POSTTEST

Experimental Rea lit za ció del test Espe cí fic a mo di fi car

ac ti tuds al vol tant de

l’AFpS

Rea lit za ció del test

Control Tradicional

n TAULA 1.
Pa ra dig ma del dis seny bàsic.



sa lut d’al tres, com ara l’ex pe rièn cia so -

cial, la re cer ca de l’e mo ció o l’ex pe rièn cia

estètica. La profusa utilització del CATPA

revela que, en general, l’estudi de les

actituds, assumeix i reforça el caràcter

utilitari de l’activitat física en relació amb

la salut.

La va li de sa del CATPA ha es tat ben con -

tras ta da en les di fe rents in ves ti ga cions en

què s’ha uti lit zat com a ins tru ment de me -

su ra. Aques tes han pro por cio nat prou pro -

ves de va li de sa de l’es truc tu ra del qües tio -

na ri. Es pot fer re ferè ncia a di fe rents es tu -

dis que l’han uti lit zat com a ins tru ment de 

me su ra Hag ger, et al. (1997), Koe bel, et

al. (1992) i Bro die, i Birt wist le (1990).

A més a més, Schutz i Smoll (1977) han

es ta blert la va li de sa coe xis tent del qües -

tio na ri CATPA en re la ció al qües tio na ri de

l’ATPA.

En aques ta in ves ti ga ció, per ob ser var l’a -

de qua da adap ta ció del CATPA al con text

en què s’a pli ca ria, es va rea lit zar un es tu -

di pi lot amb 20 nens i ne nes de 9-10 anys 

per veu re’n la fiabilitat.

El qües tio na ri cons ta de set di men sions:

Crei xe ment So cial, Con ti nua ció So cial,

Con di ció fí si ca i sa lut, Acti vi tat Fí si ca i

risc, Acti vi tat Fí si ca i Estèti ca, Acti vi tat Fí -

si ca per alli be rar ten sions (Ca tar si) i Acti -

vi tat Fí si ca com a en tre na ment in tens

(Ascèti ca). Aquest és ava luat a tra vés d’u -

na es ca la d’o pi nió (di fe ren cial semà ntic

d’Osgood), on cada di men sió cons ta de

cinc ca te go ries, els pa rells de pa rau les de

les quals en el di fe ren cial semà ntic són;

“bo-do lent”, ”inú til-útil”, “de sa gra da -

ble-agra da ble”, “bo nic-lleig” i “fe liç-trist”.

Aquest di fe ren cial semà ntic, en ca das cu -

na de les seves categories s’escala en

5 nivells; nivell més baix seria l’1 i el més

alt el 5.

Pro ce di ment

El pro gra ma d’in ter ven ció apli cat s’ha

por tat a ter me du rant dos me sos i mig, i

s’han im par tit un to tal de 20 clas ses en

l’ho ra ri lec tiu ofi cial del cen tre es co lar es -

men tat. Amb el grup con trol es va uti lit -

zar una me to do lo gia de re pro duc ció de

 models, fent ser vir com a es tils d’en sen ya -

ment l’or dre di rec ta mo di fi ca da i l’as sig -

na ció de tas ques; es tils tra di cio nals (Del -

ga do, 1992). Amb el grup ex pe ri men tal

s’ha fet ser vir una pro gra ma ció des ti na da

a crear ac ti tuds cap a l’ac ti vi tat fí si ca re la -

cio na da amb la sa lut. En aquest cas s’ha

uti lit zat una me to do lo gia pre do mi nant -

ment de re cer ca en la qual s’han em prat

di fe rents es tils d’en sen ya ment: (Del ga do,

1992): es tils par ti ci pa tius (tre balls per

grups i pro gra mes in di vi duals), es tils cog -

nos ci tius (des co bri ment guiat i re so lu ció

de pro ble mes) i es tils so cia lit za dors i

creatius.

A EPS (Edu ca ció per a la Sa lut) i, per

tant, en EFS (Edu ca ció Fí si ca Sa lut)

s’hau rien de po ten ciar aques ta mena

d’es tils d’en sen ya ment, ja que són els

que per me ten d’a pren dre si mult ània -

ment fets, con cep tes i prin ci pis, a més a

més de pro ce di ments i ha bi li tats, així

com ac ti tuds, va lors i nor mes, en front

dels al tres que no més per me ten d’a pren -

dre o con cep tes o pro ce di ments (Bim be la 

i cols., 1998).

A tots dos pro gra mes d’in ter ven ció, tant

en el GC com al GE, s’han trac tat de con -

ju mi nar els as pec tes pro ce di men tals, de

ma ne ra que la pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca

hagi es tat si mi lar. Tan ma teix, les diferèn -

cies sig ni fi ca ti ves s’han tro bat en l’àmbit

con cep tual i en les for mes d’a pli ca ció i po -

sa da en pràcti ca de les di fe rents clas ses.

Els con tin guts tre ba llats amb el GE han

es tat els se güents: l’es cal fa ment, l’ac ti tud 

pos tu ral, la in ten si tat de l’e xer ci ci, l’a li -

men ta ció, la hi gie ne, la so cia lit za ció, el

co nei xe ment cor po ral, la con di ció fí si ca i

sa lut, els hàbits sa lu da bles de vida, la in -

du ment ària ade qua da per a la pràcti ca

d’ac ti vi tat física, la seguretat en la

pràctica d’activitat física i la cura del

material i l’entorn.

Fent re ferè ncia als mo dels d’EFpS (Pei -

ró, 2000) es pot dir que el pro gra ma

d’in ter ven ció apli cat al GE ha trac tat de

con ju mi nar les di fe rents pers pec ti ves

que hi apor ta ca das cun d’a quells. A tra -

vés del mo del mèdic s’ha trac tat d’o rien -

tar el tre ball de la con di ció fí si ca cap a la 

no ció de sa lut, evi tant la pràcti ca d’e xer -

ci cis con train di cats que pu guin per ju di -

car d’al gu na for ma el de sen vo lu pa ment

del nen (la con di ció fí si ca i la sa lut, ac ti -

tud pos tu ral, etc.). Se guint el mo del psi -

coe du ca tiu s’ha pretès de crear un co -

nei xe ment teo ri copràctic so bre l’AFS

que trac ta d’a fa vo rir l’au to no mia i la res -

pon sa bi li tat de l’a lum ne da vant la

pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca (Pei ró, 1995).

A tra vés del mo del so cio crí tic s’ha pretès 

que l’a lum ne re fle xio ni so bre els ele -

ments que en vol ten l’ac ti vi tat fí si ca pel

que fa a sa lut (hàbits de vida no sa lu da -

bles; ta bac, al cohol, dro gues... ac ti vi tat

fí si ca i so cie tat de con sum, etc.).

Per acon se guir de glo ba lit zar tot això s’ha

uti lit zat, com a ma te rial cu rri cu lar com -

ple men ta ri a les clas ses, un qua dern de

l’a lum ne. Aquest es va con fec cio nant al

llarg de les di fe rents clas ses en les quals

se’ls lliu ra una fit xa im pre sa ela bo ra da pel 

mes tre. El ma teix alum ne al fi nal de cada

clas se s’en ca rre ga d’a na lit zar i res pon dre

allò que de ma na cada full de reflexió

prèvia posada en comú.

Els ele ments que com po nen els fulls de

re fle xió que den di vi dits de la for ma se -

güent. Una pri me ra part in for ma ti va, que

es sen cial ment pro por cio na co nei xe ments

teò rics so bre els di fe rents te mes trac tats.

Aquests ele ments in for ma tius te nen una

es tre ta re la ció amb la pràcti ca rea lit za da

prèvia ment; sem pre es trac ta d’a con se -

guir una con ne xió en tre teo ria i pràcti ca,

de ma ne ra que s’ob tin gui un apre nen tat ge 

vi ven cial, que és molt més sig ni fi ca tiu per

a l’a lum ne. Una se go na part que trac ta

d’ob te nir in for ma ció, és a dir, ava luar el

grau de com pren sió dels ele ments plan te -

jats an te rior ment. Això s’a con se gueix

plan te jant di fe rents ac ti vi tats que són re -

sol tes per l’a lum ne (per exemple: per què

s’ha de realitzar l’escalfament abans de

practicar activitat física?).

Fi nal ment, es po den in di car els prin ci pis

de pro ce di ment se güents, que s’han tin -

gut en comp te en l’ac tua ció d’EFS amb el

GE (De vís i cols., 1998):

n Pren dre en con si de ra ció els ris cos que

exis tei xin en rea lit zar l’ac ti vi tat fí si ca.

n Cen trar l’a ten ció en els as pec tes qua -

li ta tius de la pràcti ca en lloc de fi -

xar-los en la vi sió quan ti ta ti va del ren -

di ment.

n Tor nar a con cep tua lit zar els con cep tes

de con di ció fí si ca i es port, orien tant-los

a un en fo ca ment de salut.

n Pa per fa ci li ta dor del do cent.
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n Edu car l’a lum ne en la im portància d’a -

va luar els exer ci cis i rea lit zar-los amb

se gu re tat.

n Pre sen tar una àmplia i va ria da gam ma

d’ac ti vi tats, per què hi pu gui par ti ci par

tot l’a lum nat sen se excepció.

n Con si de rar les ca rac te rís ti ques i li mi ta -

cions par ti cu lars de cada alumne/a.

n Fa ci li tar la pràcti ca po si ti va i satisfac -

tòria, sen se con ver tir l’ac ti vi tat fí si ca

en un sa cri fi ci o en una ex pe rièn cia ne -

ga ti va.

n Afa vo rir el co nei xe ment i ac cep ta ció del

pro pi cos (sen tir-se bé amb un ma teix) i

el res pec te al dels altres.

n Pro pi ciar el co nei xe ment teò ric i bàsic

per què l’a lum nat si gui ca paç de te nir un 

pa per ac tiu en el seu pro cés d’a pre nen -

tat ge.

n Afa vo rir la cons cièn cia crí ti ca en l’a -

lum nat.

Resultats

Anàli si de re sul tats in ter grups

en pre test

Per ana lit zar es ta dís ti ca ment els can vis

ex pe ri men tats en les di fe rents di men -

sions del CATPA en tre tots dos grups, es

rea lit zen pro ves U de Mann-Whit ney

com pa rant les me su res pre test. La tau -

la 1 re flec teix les mit ja nes i des via cions

tí pi ques en les me su res pre test en tre

GE-GC en les set di men sions del CATPA. 

Tam bé es mos tra el va lor U i la sig ni fi ca -

ció es ta dís ti ca de les di ferè ncies, si

n’hi ha.

Si exa mi nem la tau la 2 po dem ob ser var

que no s’a pre cien di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves en cap de les di men sions. Per la qual

cosa es pot as su mir que els grups són

homogenis.

En la pri me ra di men sió (ac ti vi tat fí si ca i

aug ment de re la cions so cials) s’ob ser ven

in di cis de sig ni fi ca ció (,083) a la cin que -

na ca te go ria (per als pa rells de pa rau les

fe liç-trist). En la cin que na di men sió (ac ti -

vi tat fí si ca i est èti ca) s’a pre cien in di cis de

sig ni fi ca ció (,083) a la ter ce ra ca te go ria

(per als pa rells de pa rau les de sa gra da ble i 

agra da ble). En la si se na di men sió (ac ti vi -

tat fí si ca per alli be rar ten sions) s’a pre cien

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves a la pri me ra ca -

te go ria (,041) per als pa rells de pa rau les

bo-do lent).

Anàli si

del ni vell de sor ti da

A la tau la 3 s’ob ser va que hi ha ca te go -

ries i di men sions del CATPA que par tei -

xen de ni vells ini cials molt alts, i així

s’ob te nen les pun tua cions màxi mes en

un per cen tat ge molt ele vat de ca sos.

Esta dís ti ca ment, això s’ha rea lit zat mit -

jan çant una tau la de con tingències que

ex pres sa el per cen tat ge de pre gun tes

res pos tes co rrec ta ment. Això con di cio na 

que la pos si bi li tat de pro duir can vis sig -

ni fi ca tius en tots dos grups si gui molt

més com ple xa.

Es pot veu re que per a les tres di men sions

en la pri me ra ca te go ria (per al pa rell de

pa rau les “bo-do lent”) els re sul tats són su -

pe riors al 90 %. L’os cil·la ció de res pos tes

co rrec tes en les tres di men sions es tro ba

en tre el 78,1 % de la di men sió “Acti vi tat

fí si ca i sa lut” i un 86,04 % de la quar ta di -

men sió “Con ti nua ció so cial”. Això po dria

in di car que per a unes cer tes ca te go ries i

di men sions el qüestionari no discrimina

ade qua da ment.

Anàli si

de re sul tats in tra grup

Per ana lit zar es ta dís ti ca ment els can vis

ex pe ri men tats en les di fe rents di men -

sions del CATPA, dins de cada grup es

rea lit zen pro ves W de Wil co xon com pa -

rant les me su res pre test-post test. La fi -

gu ra 1 re flec teix les mit ja nes i des via -

cions tí pi ques en les me su res pre -

test-post test del GE en les set di men -

sions del CATPA. Tam bé es mos tra el

 valor W i la sig ni fi ca ció es ta dís ti ca de

les di ferè ncies, si n’hi ha.
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DIMENSIÓ

GE GC

P VALOR

GRAU

DE SIGNIFICACIÓMITJANA±DT MITJANA±DT

Pri me ra 2,6267±,2959 2,5824±,4441 ,262 No sifgnificatiu

Segona 2,6333±,4365 2,5235±,6382 ,982 No sifg ni fi ca tiu

Ter ce ra 2,7600±,8842 2,9706±,7677 ,474 No sifg ni fi ca tiu

Quar ta 2,5800±,2894 2,5647±,2173 ,456 No sifg ni fi ca tiu

Cinquena 2,5733±,3956 2,5765±,3644 ,505 No sifg ni fi ca tiu

Sisena 2,6267±,6142 2,3647±,9528 ,457 No sifg ni fi ca tiu

Setena 2,7200±,6800 2,7294±,7736 ,799 No sifg ni fi ca tiu

n TAULA 2.
Com pa ra ció de mit ja nes pre test en tre grups ex pe ri men tal i con trol. Pro va U de Mann-Whit ney.

DIMENSIONS CATEGORIES %

1a DIMENSIÓ

(CREIXEMENT SOCIAL)

1.1. Pretest

1.2. Pretest

1.3. Pretest

1.4. Pretest

1.5. Pretest

TOTAL

93,7

76,2

81

81

79,4

82,26

2a DIMENSIÓ

(HEALTH & FITNESS)

2.1. Pretest

2.2. Pre test

2.3. Pretest

2.4. Pretest

2.5. Pretest

TOTAL

92,1

71,4

76,2

74,6

76,2

78,1

4a DIMENSIÓ

(CONTINUACIÓ SOCIAL)

4.1. Pretest

4.2. Pretest

4.3. Pretest

4.4. Pretest

4.5. Pretest

TOTAL

92,1

76,2

85,7

87,3

88,9

86,04

n TAULA 3.
Tau la de con tingències. Re sum de va lors ini -
cials en % de tres di men sions del CATPA.



A la fi gu ra 1 es pot apre ciar que en les

di men sions pri me ra, se go na, quar ta,

cin que na, si se na i se te na no s’a pre cien

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre cap de

les ca te go ries. En la pri me ra di men sió

(ac ti vi tat fí si ca i aug ment de re la cions

so cials) s’ob ser ven in di cis de sig ni fi ca -

ció (,070) a la cin que na ca te go ria (per

als pa rells de pa rau les fe liç-trist). En la

se te na di men sió (ac ti vi tat fí si ca com a

en tre na ment dur) s’a pre cien in di cis de

sig ni fi ca ció (,087) a la se go na ca te go ria

(per als pa rells de pa rau les inú til-útil).

En la ter ce ra di men sió (ac ti vi tat fí si ca i

risc) es re gis tren di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves (,037) a les ca te go ries pri me ra,

quar ta i cin que na; a la pri me ra ca te go ria 

(per als pa rells de pa rau les bo-do lent)

s’a pre cien di ferè ncies al ta ment sig ni fi -

ca ti ves (,001), a la quar ta ca te go ria (per 

als pa rells de pa rau les bo nic-lleig) s’ob -

ser ven in di cis de sig ni fi ca ció (,078) i a

la cin que na ca te go ria (per als pa rells de

pa rau les fe liç-trist) s’a pre cien diferèn -

cies molt sig ni fi ca ti ves (,014). En tots

els ca sos, en la ter ce ra di men sió els va -

lors són més pe tits per a cada una de les

ca te go ries en el GE que no pas en el GC.

La fi gu ra 2 re flec teix les mit ja nes i des via -

cions tí pi ques en les me su res pre -

test-post test del GC a les set di men sions

del CATPA. Tam bé es mos tra el va lor W i

la sig ni fi ca ció es ta dís ti ca de les diferèn -

cies si n’hi ha.

A la fi gu ra 2 es pot ob ser var que no s’a -

pre cien di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en cap

de les di men sions. En la cin que na di -

men sió (ac ti vi tat fí si ca i est èti ca) s’ob -

ser ven di ferè ncies sig ni fi ca ti ves (,036 i

,030) a la pri me ra ca te go ria (per als pa -

rells de pa rau les bo-do lent) i a la cin que -

na ca te go ria (per als pa rells de pa rau les

fe liç-trist). En la si se na di men sió (ac ti vi -

tat fí si ca per alli be rar ten sions) s’a pre -

cien di ferè ncies sig ni fi ca ti ves (,032) a la 

se go na ca te go ria (per als pa rells de pa -

rau les inú til-útil).

Anàli si de re sul tats in ter grups

en post test

Per tal d’a na lit zar es ta dís ti ca ment les

di ferè ncies en les di fe rents di men sions

del CATPA en tre tots dos grups, es rea lit -

zen pro ves U de Mann-Whit ney tot com -

pa rant les me su res del post test. La tau -

la 4 re flec teix les mit ja nes i des via cions

tí pi ques en les me su res post test en tre

GE-GC en les set di men sions del CATPA. 

Tam bé es mos tra el va lor U i la sig ni fi ca -

ció es ta dís ti ca de les di ferè ncies si

n’hi ha.

Si exa mi nem la tau la 4 po dem ob ser var

que no s’a pre cien di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves en cap de les di men sions, per la qual
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cosa es pot as su mir que els grups són ho -

mo ge nis, igual com a l’i ni ci de l’es tu di.

En la se go na di men sió (ac ti vi tat fí si ca per

a la sa lut) s’ob ser ven in di cis de sig ni fi ca -

ció en la pri me ra ca te go ria (,099; per als

pa rells de pa rau les bo-do lent) i a la ter ce -

ra (,090; per als pa rells de pa rau les de sa -

gra da ble i agra da ble). En la si se na di men -

sió (ac ti vi tat fí si ca per alli be rar ten sions)

s’a pre cien in di cis de sig ni fi ca ció en la se -

go na ca te go ria (,089; per als pa rells de

pa rau les inú til-útil) i a la quar ta ca te go ria

(,094; per als pa rells de pa rau les bo -

nic-lleig). En la se te na di men sió (ac ti vi tat

fí si ca com a en tre na ment dur) s’hi apre -

cien in di cis de significació (,073) a la

segona categoria (per als parells de

paraules inútil-útil).

Discussió

Estu dis pre ce dents ja han fet re ferè ncia a

la ne ces si tat que els edu ca dors fí sics fo -

men tin ac ti tuds po si ti ves cap a l’ac ti vi tat

fí si ca, amb l’ob jec tiu de con so li dar hàbits

de vida sa lu da bles, tant en nens/es (Hag -

ger, et al. 1997; Koe bel, et al. 1992;

Bro die, i Birt wist le, 1990), com en adults

(Pérez Samaniego, 1999).

Des prés de l’a pli ca ció del pro gra ma d’in -

ter ven ció i ob ser vant l’anà li si es ta dís ti ca

es pot con clou re que s’han pro duït can vis 

sig ni fi ca tius so bre al guns dels ele ments

de les ac ti tuds me su rats pel CATPA. Cal

dir, però, que l’im pac te del pro gra ma

d’in ter ven ció apli cat al GE, ba sant-nos

en els re sul tats post test, mos tren que no

s’han acon se guit tots els can vis es pe rats

en les ac ti tuds cap a l’ac ti vi tat fí si ca.

Mal grat tot, aquests re sul tats són fins a

cert punt lògics, atès que el diagnòstic

ini cial pre vi al de sen vo lu pa ment del pro -

gra ma va re ve lar que un per cen tat ge molt 

ele vat de l’a lum nat mos tra va ac ti tuds po -

si ti ves cap a l’ac ti vi tat fí si ca, si més no

en les di men sions crei xe ment so cial,

con di ció fí si ca i sa lut, i con ti nua ció so -

cial.

L’ú ni ca di men sió en què s’han pro duït

can vis sig ni fi ca tius en el pre test-post test

del GE, “Acti vi tat fí si ca i risc”, està cla ra -

ment in fluï da per la ca pa ci tat que ma ni -

fes ta el nen/a, en aques tes edats, per re -

fle xio nar so bre com por ta ments de risc i,

per tant, per con tro lar la seva con duc ta

(Ro drí guez Rico, 1994). Això ha permès

de fer par tí cip el nen/a de la pro pos ta

d’ac ti vi tats, tot fent-lo re fle xio nar i que ell

ma teix exer cei xi un con trol i si gui cons -

cient que les pràcti ques de risc en

l’activitat física no són adequades i es

poden evitar.

Pel que fa als in di cis de sig ni fi ca ció pre -

sen tats en la di men sió “Acti vi tat fí si ca i

sa lut” en com pa rar el post test del GC-

GE en la pri me ra ca te go ria, han de ser

con si de rats molt po si tius, per què els ni -

vells de sor ti da són d’un 92,1 % (pun -

tua cions co rrec tes màxi mes ini cials). En 

la ter ce ra ca te go ria s’es de vé el ma teix, i

el per cen tat ge ini cial de sor ti da és de

76,2 %.

En re ferè ncia a al tres es tu dis rea lit zats so -

bre les ac ti tuds cap a l’ac ti vi tat fí si ca,

però en aquest cas efec tuats amb es tu -

diants uni ver si ta ris, els re sul tats han es tat 

si mi lars; no s’han ob tin gut tots els can vis

es pe rats da rre re l’a pli ca ció del pro gra ma

d’in ter ven ció (Mat hes i Bat tis ta 1985;

Mar tin da le, Devlin i Vyse 1990; Pérez

Samaniego, 1999).

Un es tu di amb nens de 9-11 anys re flec -

teix di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre nens fí -

si ca ment molt ac tius i fí si ca ment poc ac -

tius en les di men sions “ac ti vi tat fí si ca i sa -

lut”, “ac ti vi tat fí si ca i risc” i “ac ti vi tat fí si -

ca per alli be rar ten sions” (Hag ger et al.,

1997). Els can vis sig ni fi ca tius pro duïts en 

aques tes di men sions coin ci dei xen amb

els que s’han ob tin gut en aquest es tu di, i

s’a con se guei xen mi llo res en tots dos

grups so bre les ma tei xes di men sions. Això 

pot sig ni fi car que a aquestes edats la

major receptivitat es dóna cap a aquestes

actituds.

La mo di fi ca ció d’ac ti tuds cap a l’ac ti vi tat

fí si ca sa lut ha de con ti nuar sent ob jec te

d’es tu di, car se ria molt in te res sant ob te nir 

i per fec cio nar pro gra mes d’in ter ven ció

ade qua des a les di fe rents eta pes evo lu ti -

ves (infància, ado lescència, ma du re sa i

ve lle sa). Així s’a con se gui rien can vis en les 

ac ti tuds i fi nal ment una con so li da ció de

com por ta ments vers la pràcti ca d’ac ti vi -

tat fí si ca sa lu da ble que serien molt

beneficiosos per a la pròpia persona i per

a la societat.

Conclusió

Com a con clu sió es pot es ta blir que ex -

cep te les ac ti tuds cap al risc en l’ac ti vi tat

fí si ca, que han mi llo rat sig ni fi ca ti va ment,

amb el pro gra ma d’in ter ven ció en nens/es

de 9-10 anys, les di fe rents di men sions de

les ac ti tuds no es veuen mo di fi ca des,

cosa que po dria ser de gu da, en gran part,

al seu elevat nivell de sortida.
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Estudi de la valoració
que fan els alumnes de 2n cicle d’ESO
i 1r de Batxillerat dels conceptes
en Educació Física

§ JOSÉ LUIS PI NAR LO REN TE
Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca. l’INEF de Ma drid.
Pro fes sor d’Edu ca ció Fí si ca a l’IES Mi guel de Cer van tes Saa ve dra (Alcá zar de San Juan)

Resum
La pre do mi nan ça pro ce di men tal, en re la -

ció a allò que és con cep tual i ac ti tu di nal

de l’Educació Fí si ca, és una cosa ac cep ta -

da per pro fes sors i alum nes. Tan ma teix,

els pro fes sors no co nei xem real ment qui -

na va lo ra ció fan els alum nes d’aspectes

re la cio nats amb els con tin guts con cep -

tuals de l’Educació Fí si ca, com ara: clas -

ses teò ri ques, apunts, lli bres de text, exà -

mens es crits, etc. Una part d’aquest

 treball trac ta d’esbrinar què opi nen i com

 valoren aquests as pec tes de l’Educació Fí -

si ca, els alum nes de 2º Ci cle d’ESO i 1r de 

Bat xi lle rat.

Introducció
A cau sa del carà cter pràctic de l’Edu ca -

ció Fí si ca, aques ta sem pre s’ha de -

senvolupat so bre la base de con tin guts

pro ce di men tals. Tan ma teix, des de l’a -

pa ri ció del DCB, el 1989, els con tin guts

han pres tres di men sions per a to tes les

àrees del cu rrí cu lum. Això su po sa que

un ma teix con tin gut s’ha d’a bor dar des

de tres punts de vis ta: con cep tual, pro -

ce di men tal i ac ti tu di nal, la qual cosa do -

narà a l’a lum ne una vi sió tri di men sio nal

dels pro ble mes plan te jats, tot afa vo rint,

d’a ques ta ma ne ra, l’a pre nen tat ge sig ni -

fi ca tiu.

Des de la pu bli ca ció de la LOGSE han

pas sat deu anys, temps su fi cient per què

un mo del pu gui mos trar els seus be ne fi cis

i les se ves man can ces; és hora, doncs,

d’a va luar què és el que ha pas sat en

aquest temps amb els con tin guts con cep -

tuals a l’àrea d’Educació Fí si ca.

De li mi ta ció

del pro ble ma de re cer ca

Una de les ca rac te rís ti ques dels mo dels

didà ctics, se gons Ji mé nez, Gon zá lez i Fer -

reres (1989), és que aquests han de ser

fle xi bles, ca pa ços d’adaptar-se i aco mo -

dar-se a di fe rents si tua cions din tre d’un

marc o es truc tu ra ge ne ral. Doncs bé,

l’anàlisi d’un dels ele ments que com po -

nen un mo del, i la seva pos te rior mo di fi ca -

ció com a con se qüèn cia d’aquesta anà li si, 

pot su po sar una nova adap ta ció d’aquell,

cosa que li pro por cio narà una po si ció més 

d’acord amb la si tua ció ac tual de l’en -

senyament.

Des d’a ques ta pers pec ti va es plan te ja

aques ta in ves ti ga ció, la qual, es de sen vo -

lu parà des de l’anà li si del pro cés didà ctic

(o de les ac cions que el pro fes sor rea lit za

per acon se guir uns ob jec tius d’a pre nen -

tat ge en els seus alum nes; aques tes

 accions van des de la pro gra ma ció, pre pa -

ra ció i en sen ya ment d’ac ti vi tats fins l’a va -

lua ció dels apre nen tat ges dels alum nes),

en re la ció amb l’en sen ya ment i apre nen -

tat ge dels con tin guts con cep tuals d’Edu -

ca ció Fí si ca (en te nent aquests, com el

con junt de sa bers re la cio nats amb fets,

con cep tes i prin ci pis de l’àrea d’Edu ca ció

Fí si ca) en el marc del mo del cu rri cu lar de

la LOGSE.

Jus ti fi ca ció

La LOGSE es ta bleix, a l’ar ti cle 62, que

“L’a va lua ció del sis te ma edu ca tiu s’o -

rien tarà a la seva per ma nent ade qua ció,

a les de man des so cials i a les ne ces si -

tats edu ca ti ves i s’a pli carà so bre els

alum nes, el pro fes so rat, els cen tres,

els pro ces sos edu ca tius i so bre la ma tei -

xa ad mi nis tra ció”. Doncs bé, aquí es

pre tén d’a na lit zar una part del pro cés

edu ca tiu, que ha ha gut de pa tir una

trans for ma ció for ça acu sa da, a cau sa

del fet que tra di cio nal ment l’Edu ca ció

Fí si ca s’ha tre ba llat ma jo rità ria ment de

for ma pro ce di men tal.
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Abstract

Tea chers and stu dents agree that,

re gar ding Physi cal Edu ca tion,

pro cee dings are pre do mi nant over

con cep tions and at ti tu des.  Ho we ver, we

tea chers do not know the im por tan ce that 

stu dents at tach to mat ters con nec ted

with con cep tual sub jects, such as

theo re ti cal clas ses, no tes, text books,

writ ten tests, etc.

A part of this work tries to find out the

students´ of Physic Education, from the

secound cycle of ESO and the first year of

Bachillerato opinions and evaluations on

these topics.

Key words

Physical Education, Conceptual subjects,

Conceptions

Edu ca ció Fí si ca, Con tin guts con cep tuals,
Con cep tes

n Pa ra ules cla u



Objec tius

Els ob jec tius que es pre tén d’aconseguir

es tro ben re la cio nats amb dos dels ele -

ments fo na men tals en l’educació; els pro -

fes sors i els alum nes. En aquest ar ti cle

ana lit za rem la qües tió des del punt de vis -

ta dels alum nes, dei xant els pro fes sors per 

a ar ti cles pos te riors.

L’objectiu se cen tra a con èi xer l’opinió

que te nen els alum nes de 3r i 4t d’ESO i

1r de Bat xi lle rat dels IES de Cas te lla-la

Man xa so bre:

n Con tin guts teò rics, apunts i lli bres.

n Exàmens so bre fets, con cep tes i prin -

cipis.

n Pro ves es cri tes, tre balls es crits i qua -

derns de tre ball de l’àrea d’Edu ca ció Fí -

si ca.

Fonamentació
teòrica

Con cep tua lit za ció

Po dríem dir que els con tin guts són tots

aquells sa bers que, as si mi lats pels alum -

nes, són con si de rats es sen cials per al seu

de sen vo lu pa ment i so cia lit za ció. Per a

Me di na (1990), és el con junt de teo ries,

hipò te sis, pro po si cions, mo dels de pen sa -

ment i ac ció, pa trons cul tu rals ca rac te rís -

tics del de sen vo lu pa ment cien tí fic i ge -

nuïns de la cul tu ra de la so cie tat on té

lloc.

Fe rrán dez i Sa rra mo na (1981) do nen una

de fi ni ció que po dria ser vir-nos d’a pro xi -

ma ció al cu rrí cu lum. Ells de fi nei xen els

con tin guts com els co nei xe ments i ex pe -

rièn cies que s’o fe rei xen als alum nes per

acon se guir els ob jec tius trac tats al cu rrí -

cu lum.

Ti pus

de con tin guts

Al Dis seny Cu rri cu lar Base (DCB) i pos te -

rior ment a la LOGSE, s’assenyalen, en

tres apar tats dis tints, els ti pus de con tin -

guts (con cep tuals, pro ce di men tals i ac ti -

tu di nals). El pri mer d’aquests és el que

pre sen ta les da des, fe tes, con cep tes, prin -

ci pis i sis te mes con cep tuals. Els con tin -

guts pro ce di men tals són els re fe rits a ha -

bi li tats, pro ce di ments, es tratè gies, tècni -

ques i des tre ses, i els con tin guts ac ti tu di -

nals te nen re la ció amb les ac ti tuds,

hàbits, va lors i nor mes.

Tan ma teix, la dis tin ció en tre con tin guts 

con cep tuals, pro ce di men tals i ac ti tu di -

nals és, en pri mer lloc i so bre tot, de na -

tu ra le sa pe dagò gi ca. És a dir, posa l’es -

ment so bre la con ve nièn cia d’a dop tar

un en fo ca ment de ter mi nat en la for ma

de tre ba llar els con tin guts se lec cio nats. 

Aques ta és la raó per la qual, a ve ga des, 

un ma teix con tin gut apa reix re pe tit a

les tres ca te go ries; la re pe ti ció, en

aquest cas, tra dueix la idea pe dagò gi ca

que el con tin gut en qües tió ha de ser

abor dat con ver gent ment des d’u na

pers pec ti va con cep tual, pro ce di men tal

i ac ti tu di nal. En al tres oca sions, un

con tin gut de ter mi nat apa reix úni ca -

ment en una o al tra de les tres ca te go -

ries; amb això se sug ge reix que el con -

tin gut es men tat, per la seva na tu ra le sa

i per la in ten ció edu ca ti va pròpia de l’e -

ta pa, ha de ser abor dat amb un en fo ca -

ment de ma ne ra prio rità ria concep -

tual, pro ce di men tal o ac ti tu di nal (DCB

1989:42).

Les da des

i els fets

Po dem dir que el co nei xe ment de qual -

se vol àrea, tant si és cien tí fi ca com quo -

ti dia na, re que reix in for ma ció. Mol ta d’a -

ques ta in for ma ció con sis teix en da des o

fets. Poc sabrà un alum ne so bre la seva

fre qüèn cia car día ca, si no co neix les se -

ves pròpies da des en di fe rents si tua -

cions, i això su po sa un se guit de da des

que po dem re cor dar, però que per elles

so les no sig ni fi quen gran cosa, cal sa ber

in ter pre tar-les i com pren dre-les, és a

dir, es ta blir re la cions sig ni fi ca ti ves en tre 

elles. Per fer-ho, els alum nes no so la -

ment ne ces si ten da des, sinó tam bé con -

cep tes que do nin sig ni fi cat a aques tes

da des.

S’en te nen com a fets, qual se vol cosa que

té lloc en un mo ment de ter mi nat i que es

pot des criu re o re fe rir, per què s’ha arri bat

a pro duir. Els fets in for men so bre algú

(edat, sexe, nom), una si tua ció o un es tat. 

En les cièn cies, un fet pot ser entès com

un ele ment de co nei xe ment que té ca rac -

te rís ti ques de ve ri tat i que pot ser pro vat.

En l’àmbit dels co nei xe ments so cials hom

acos tu ma a re fe rir-se als fets com a fenò -

mens o rea li tats sus cep ti bles d’és ser ana -

lit za des cien tí fi ca ment. Des d’a ques ta

pers pectiva, s’en tén que de ter mi nar una

rea li tat com un fet vol dir ana lit zar-la uti -

lit zant un de ter mi nat marc teò ric i/o con -

cep tes que ens aju din a es ta blir el seu sig -

ni fi cat i de fi nir-lo (Mau ri, 1992: 38, ci tat

per Za ba la 1993).

Són exem ples de fets: que els és sers vius

es trans for men al llarg de la seva vida,

l’existència de mo vi ment en di fe rents

àmbits o ni vells (cor po ral, dels cos sos so -

lars, dels àtoms), etc.

Els con cep tes

És im por tant res sal tar la presè ncia de

con cep tes en tots els àmbits del nos tre co -

nei xe ment. “En la vida quo ti dia na, els

con cep tes, se gons una fe liç ex pres sió, ens 

alli be ren de l’esclavitud d’allò que és par -

ti cu lar. Si no dis po sés sim de ca te go ries i

con cep tes, qual se vol ob jec te (per exem -

ple aques tes ti so res, la plo ma amb què

es cric o la ca di ra on es tic as se gut) se rien

una rea li tat nova, di fe rent i im pre vi si ble”

(Pozo, a Coll, Pozo, Sa ra bia, Valls 1992).

Però, a més a més dels con cep tes i ca te -

go ries quo ti dia nes exis tei xen els con cep -

tes cien tí fics (els que ma jo rità ria ment són

ob jec te d’instrucció) els quals, afe gei xen

la per ti nen ça a sis te mes con cep tuals or -

ga nit zats. ”Un con cep te cien tí fic no és un

ele ment aï llat, sinó que for ma part d’una

je rar quia o xar xa de co nei xe ments. El gos

no és sim ple ment un ob jec te amb unes

cer tes ca rac te rís ti ques, sinó que és un

ani mal, ver te brat, ma mí fer, etc.” (Pozo, a

Coll, Pozo, Sa ra bia, Valls, 1992). Els con -

cep tes cien tí fics po den re la cio nar-se amb

al tres con cep tes, cosa que fa que el seu

sig ni fi cat pro vin gui, par cial ment, de la

seva re la ció amb aquests al tres con cep -

tes. “Per com pren dre el con cep te de ve lo -

ci tat cal es ta blir una re la ció en tre l’espai i

el temps”.
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Per a Mau ri (1992:39, ci tat per Za ba la,

1993) els con cep tes són un con junt

d’objectes, fets o sím bols que te nen ca -

rac te rís ti ques co mu nes. Aques tes ca rac -

te rís ti ques es de ter mi nen ela bo rant cri te -

ris ob jec tius o ca te go ries crea des pels

 humans. En aquest sen tit, un con cep te és

una idea o re pre sen ta ció men tal que pot

ser ex pres sa da amb pa rau les o de les

quals co nei xem i com par tim la de fi ni ció.

Són exem ple de con cep tes: ve lo ci tat, for -

ça, tem pe ra tu ra, oxi gen, etc.

Per tant, per apren dre un con cep te cal es -

ta blir re la cions sig ni fi ca ti ves amb al tres

con cep tes. La for ma ció d’una xar xa de

con ne xions en tre els di fe rents con cep tes,

fa que els alum nes tin guin més ca pa ci tat

per a es ta blir re la cions sig ni fi ca ti ves din -

tre d’una àrea i tam bé, in ter dis ci pli nar -

ment, amb al tres àrees.

Prin ci pis

i sis te mes con cep tuals

S’entén com a prin ci pi l’enunciat que des -

criu de qui na ma ne ra els can vis que es

pro duei xen en un ob jec te, un fet, una si -

tua ció o un sím bol, es re la cio nen amb els

can vis que es pro duei xen en un al tre ob -

jec te, un fet, una si tua ció o un sím bol

(Mau ri 1992:39, ci tat per Za ba la, 1993).

Els prin ci pis nor mal ment des criuen re la -

cions de cau sa-efecte (si-aleshores), però

tam bé po den des criu re d’altres re la cions

de co va ria ció (si-també). So vint s’utilitzen 

els ter mes de re gla o llei com a sinò nim de 

prin ci pi. En la me su ra en què els prin ci pis

des criuen re la cions en tre con cep tes,

cons ti tuei xen ve ri ta bles sis te mes con cep -

tuals (Mau ri, 1992:40, ci tat per Za ba la

1993).

Exem ples de prin ci pis po den ser els que

des criuen i ex pli quen la trans for ma ció de

di fe rents sub stàncies, teo re mes ma temà -

tics, o el prin ci pi d’Arquímedes, que ex pli -

ca per què flo tem a l’aigua, etc.

Metodologia

Instru ments

Qües tio na ri di ri git a alum nes

de 3r i 4t d’ESO i 1r de Bat xi lle rat

Aquest qües tio na ri s’ha rea lit zat en fun ció 

de 4 va ria bles (A, B, C, D), ca das cu na de

les quals té, pa ral·le la ment, uns ítems

que s’identifiquen amb el nom bre que fi -

gu ra a la co lum na de la dre ta, i es des -

criuen a la co lum na cen tral, tal com es pot 

apre ciar a el qua dre 1.

Mostra

La po bla ció a la qual es va apli car la in -

ves ti ga ció està for ma da per pro fes sors

d’Educació Fí si ca i alum nes d’aquesta

àrea, en els cur sos 3r i 4t d’ESO i 1r de

Bat xi lle rat en l’àmbit dels IES de Cas te -

lla-la Man xa.

Se lec ció de la mos tra

d’a lum nes

Els con tin guts con cep tuals es tro ben

pre sents, amb mag ni tud di ver sa, a les

eta pes i ci cles de l’e du ca ció Primà ria i

Secun dària, però és a par tir del se gon ci -

cle d’E ducació Se cund ària on ad qui rei -

xen més re llevà ncia. Per aques ta raó,

s’han se lec cio nat per al pre sent tre ball

d’in vestigació els cur sos 3r i 4t d’ESO i

1r de Bat xi lle rat.

Anàlisi de dades

Les da des que s’analitzen en aquest apar -

tat, co rres po nen a 324 qües tio na ris adre -

çats a alum nes de 3r, 4t d’ESO i 1r de

Bat xi lle rat, de nou IES de les pro vín cies

de Ciu dad Real, To le do i Con ca, dis tants

tots un màxim de 30 km, pre nent com a

cen tre Alcá zar de San Juan.

Les da des s’analitzaran pre nent com a

base les 4 va ria bles que fi gu ren al qua -

dre 1; a par tir de les quals es van cons -

truir els 18 ítems del qües tio na ri.

Dels 324 qües tio na ris, 173 es van rea -

lit zar amb alum nes per tan yents a l’IES

Mi guel de Cer van tes, d’Alcá zar de San

Juan, a cau sa del fet que l’au tor d’a -

quest tre ball d’in ves ti ga ció per tany a la

plan ti lla d’a quest IES, i això va fa ci li tar

po der pas sar el qües tio na ri a un ma jor

nom bre d’a lum nes. Els 151 qües tio na -

ris res tants es van re par tir en tre vuit IES

de les tres pro vín cies. Es van lliu rar 30

qües tio na ris a cada Cap de De par ta ment 

dels res pec tius IES, per què els pas ses -

sin a un grup de 3r, 4t d’ESO o 1r de

Bat xi lle rat, se gons si els ana va mi llor un

grup o un al tre, per no di fi cul tar gai re el

de sen vo lu pa ment de les clas ses nor -

mals de cada pro fes sor. El nom bre de

cur sos als quals es van pas sar els qües -

tio na ris s’ex pres san al qua dre 2.

El nom bre de grups de Bat xi lle rat és més

gran per què els pro fes sors van pre fe rir fer

l’en ques ta a aquests abans que als de ni -

vells in fe riors. La ma jo ria dels pro fes sors

van ar gu men tar la seva elec ció ba sant-se
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VARIABLE DESCRIPCIÓ NÚM. D’ÍTEM

A Da des par ti cu lars dels/de les alum nes. 1, 2, 3

B Con tin guts teò rics. 14, 17, 18

C Apunts i lli bres. 7, 8, 9, 10, 11, 16

D Exàmens so bre fets, con cep tes i prin ci pis, pro ves es cri -

tes, tre balls es crits i qua derns de tre ball de l’àrea d’Edu ca -

ció Fí si ca.

4, 5, 6, 12, 13, 15

n QUADRE 1.

CURS NOMBRE DE CURS

3r d’ESO 4

4t d’ESO 4

1r de Ba txi lle ra t 8

n QUADRE 2.



en el fet que, d’a quests grups, se’n po den

ob te nir més da des en te nir més anys

d’escolarització. 

El re par ti ment d’a lum nes per tan yents a

cada curs es re flec teix en el qua dre 3. 

L’anà li si de les da des es rea lit zarà de dues 

for mes:

n Anàli si glo bal dels re sul tats de cada

ítem. S’a na lit za ran les da des dels tres

cur sos ple gats a cada ítem.

n Anàli si per ni vells. S’a na lit za ran les da -

des de cada curs a tots els ítems.

Va ria ble A.

Da des par ti cu lars dels alum nes

Aques ta va ria ble comprèn els ítems 1, 2 i 3.

1. Curs

2. Edat

3. Nom bre Alum nes

Al qua dre 4 fi gu ren les da des per tan yents

als tres ítems de la va ria ble “A”

Va ria ble B. Con tin guts teò rics

A aques ta va ria ble per tan yen els ítems

14, 17, 18.

14. Con si de res que en Edu ca ció Fí si ca

la part teò ri ca és: 

17. Creus que en Edu ca ció Fí si ca el/la

pro fes sor/a ha d’ex pli car teo ria?

18. Pots rao nar breu ment la res pos ta

que has do nat a la pre gun ta 17?

Ítem núm 14. En aquest ítem es pre gun ta

als alum nes si con si de ren ne cess ària o in -

ne cess ària la part teò ri ca de l’Edu ca ció Fí -

si ca. Els re sul tats glo bals (gràfic 1a) in di -

quen que 194 alum nes con si de ren que és

ne cess ària la part teò ri ca de l’Edu ca ció Fí -

si ca da vant de 99 que la con si de ren in ne -

cess ària i 28 que no sa ben o no con -

testen.

L’anà li si per cur sos (gràfic 1b) in di ca que el 

ma jor per cen tat ge d’a lum nes que con si de -

ren ne cess ària la part teò ri ca de l’Edu ca ció

Fí si ca, per tany a 1r de Bat xi lle rat (63,9 %),

i són els alum nes de 4t d’ESO els que en

ma jor per cen tat ge (39,5 %) con si de ren in -

ne cess ària la part teò ri ca.

Ítem núm 17. Es pre gun ta als alum nes

si creuen que el pro fes sor/a d’Edu ca ció

Fí si ca ha d’ex pli car teo ria. Les da des ob -

tin gu des d’a quest ítem (gràfic 2a) in di -

quen que 241 alum nes opi nen que sí

que han d’ex pli car teo ria da vant de 78

alum nes que opi nen que no n’han d’ex -

pli car. 

Ana lit zat per cur sos (gràfic 2b), com pro -

vem que és a 1r de Bat xi lle rat on hi ha un

ma jor per cen tat ge (83 %) d’a lum nes que

opi nen que sí que han d’ex pli car teo ria

els pro fes sors/es d’Edu ca ció Fí si ca, i són

els alum nes de 4t d’ESO els que te nen el

per cen tat ge més alt (30,9 %) d’a lum nes

que opi nen que no n’han d’ex pli car.
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CURS NOMBRE ALUMNES

3r d’ESO  87

4t d’ESO  75

1r de Ba txi lle ra t 133

n QUADRE 3.

3r ESO 4t ESO 1r BATX. TOTAL

CURS   87    75 133 324

EDAT 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

324
NOMBRE ALUM. 9 69 77 124 37 6 1 0 0 1

SEXE  52 H; 44 D    31 H; 50 D   76 H; 71 D 324

n QUADRE 4.

a)  Resultats globals b)  Anàlisi per cursos

28

194

99

Necessària Innecessària No sap

Necessària Innecessària No sap

100,0

50,0

0,0

3r ESO

4t ESO

1r Batx.

62,5

49,4

63,9

32,3

39,5

24,5

2,1

11,1

11,6

n GRÀFIC 1.
Ítem núm. 14.

78

241

NoSí

3r ESO 4t ESO 1r Batx.

100,0

50,0

0,0

No

68,8

29,2

65,4

30,9

83,0

17,0

Sí

a)  Resultats globals b)  Anàlisi per cursos

n GRÀFIC 2.
Ítem núm. 17.



Ítem núm 18. En aquest ítem els alum nes 

po dien do nar una opi nió rao na da so bre

allò que es pre gun ta va a l’í tem an te rior

(ítem 17); es van ob te nir di fe rents ti pus

de res pos tes, que po dem agru par en les

ca te go ries del qua dre 5.

A aquest cuadre po dem veu re el nom bre

d’a lum nes que va de sen vo lu par una res -

pos ta que pot en qua drar-se din tre d’al gu -

na de les ca te go ries que hi fi gu ren.

A la ca te go ria “A” els alum nes re la cio -

nen les ex pli ca cions teò ri ques amb la

for ma de sa ber fer un exer ci ci o una ac ti -

vi tat. Un exem ple de res pos ta d’a ques ta

ca te go ria és el se güent: És im por tant

que el pro fes sor ex pli qui teo ria per en -

ten dre la pràcti ca. A aques ta ca te go ria

per tan yen 98 opi nions de di fe rents

alum nes.

A la ca te go ria “B” els alum nes fan re -

ferè ncia a la ne ces si tat d’u na ex pli ca ció

teò ri ca per en ten dre els jocs i els es -

ports. Pot ser vir d’e xem ple la l’o pi nió se -

güent: Per què hi ha es ports que no en

co nei xem les nor mes i no ens po sa rem a 

ju gar com no sal tres vul guem, hau rem

de sa ber les nor mes i ja po drem ju gar.

Aques ta mena d’o pi nions les van do nar

16 alum nes. 

De la ca te go ria “C” ob te nim les 7 opi -

nions que re flec tei xen la ne ces si tat d’a -

quests alum nes per sa ber quins ris cos

com por ta la pràcti ca de de ter mi nats es -

ports o jocs. Com a exem ple, ser vei xi

aques ta opi nió: Per què ens in for men de 

les le sions que po dem te nir, i així mol -

tes co ses més...

Altres alum nes ma ni fes ten la ne ces si tat 

de con èi xer com és i com fun cio na el

seu cos. En aques ta ca te go ria in cloem

els 7 alum nes que van opi nar com el se -

güent: per què l’EF no no més cons ta de

ju gar, tam bé crec que és ne ces sa ri que 

ex pli quin co ses so bre els efec tes

que pro vo quen les ac ti vi tats en l’or ga -

nis me, que ens in for min de pri mers

au xilis...

A la ca te go ria “E” 53 alum nes des vin cu -

len la teo ria de la pràcti ca, per a ells la

cosa im por tant és l’e xer ci ci fí sic, no la teo -

ria, com es pot apre ciar en l’o pi nió se -

güent: Crec que no és ne ces sa ri que el

pro fes sor ex pli qui teo ria. Em re fe rei xo a

do nar clas ses sen ce res de teo ria. Amb el

que ex pli ca de tant en tant per a la

pràcti ca, ja n’hi ha prou. És que les clas -

ses teò ri ques es fan molt pe sa des. O

tam bé aques ta al tra opi nió: L’Edu ca ció

Fí si ca és per al cos.

Les 71 opi nions de la ca te go ria “F” es re -

fe rei xen a la ne ces si tat d’a pren dre con -

cep tes com a la res ta de les àrees del cur -

rículum; ser vei xi com a exem ple l’o pi nió

se güent: Crec que un pro fes sor d’EF ha

tin gut una pre pa ra ció igual que un al tre i

ha de com plir uns ob jec tius en el curs

amb els alum nes. O tam bé aques ta al tra:

Per po der en ten dre els apunts d’Edu ca -

ció Fí si ca és ne cess ària una ex pli ca ció

per part del professor.

A la ca te go ria “G” es re flec tei xen els in te -

res sos pro pis de 25 alum nes, per exem -

ple: Sí, per què s’ex pli quen les co ses cu -

rio ses, en ca ra que són poc im por tants.

Jo, ex cep te els pri mers au xi lis, la res ta

dels te mes no m’han in te res sat.

A la ca te go ria “H” on s’in clouen les 16

opi nions d’a lum nes, aquests ma ni fes ten 

el seu re buig a la rea lit za ció d’exà mens

teò rics en Edu ca ció Fí si ca, com pot

apre ciar-se amb la se güent opi nió: Crec

que en EF no ha d’ex pli car teo ria ni fer

exà mens pràctics. El pro fes sor hau ria

d’a va luar a l’a lum ne per l’es forç i les

pro gres sions que ha rea lit zat al llarg

del curs. 

En la ca te go ria “I” es re cu llen di ver ses

opi nions co rres po nents a 27 alum nes,

com ara: Per sa ber el que és bo i el que

és do lent de l’EF o tam bé aques ta al tra:

per què crec que amb això no apre -

nem res.

Va ria ble C.

Apunts i lli bres

A aques ta va ria ble per tan yen els ítems 7,

8, 9, 10, 11 i 16.

 7. T’han do nat apunts so bre els te mes

que s’ex pli quen a clas se?

 8. Si a la pre gun ta núm 7 has res post a

la ca se lla 1 o 3. Con ser ves els

apunts d’Edu ca ció Fí si ca de cur sos

an te riors?

 9. Si a la pre gun ta núm 7 has res post a

la ca se lla 1 o 3. Con si de res que els

apunts que et do nen a clas se d’Edu -

ca ció Fí si ca són

10. Si a la pre gun ta núm 7 has res post a

la ca se lla 1 o 3. Com con si de res la

quan ti tat d’a punts re buts?

11. Si a la pre gun ta núm 7 has res post a

la ca se lla 1 o 3. Si has de fer al gun

tre ball d’Edu ca ció Fí si ca, con sul tes

els apunts d’anys an te riors?

16. Has tin gut lli bre d’Edu ca ció Fí si ca

en al gun curs?
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VARIABLE DESCRIPCIÓ NOMBRE D’ALUMNES

A Re la ció teo ria/pràcti ca. 98

B Adqui si ció de co nei xe ments so bre jocs i es ports. 16

C Adqui si ció de co nei xe ments so bre la pràcti ca i le sions

que s’hi po den pro duir. 7

D Adqui si ció de co nei xe ments so bre el nos tre cos. 7

E Des vin cu la ció de la teo ria amb la pràcti ca. 53

F Adqui si ció de con cep tes. 71

G Inte res sos pro pis dels alum nes. 25

H No a la rea lit za ció d’exà mens teò rics. 16

I Altres. 27

n QUADRE 5.
Ítem núm. 18.



Ítem núm 7: en aquest lloc es pre gun ta

als alum nes si els han do nat apunts so -

bre els te mes que s’ex pli quen a clas se

d’Edu ca ció Fí si ca. Les da des glo bals re -

co lli des al gràfic 3a in di quen que 184

alum nes afir men re bre apunts al gu na ve -

ga da, 131 alum nes re ben apunts sem pre

i 8 mai no n’ha re but.

Per cur sos (gràfic 3b), es re gis tra un aug -

ment del per cen tat ge d’a lum nes que afir -

men re bre sem pre apunts, a me su ra que

els cur sos van sent su pe riors. Els per cen -

tat ges d’a lum nes que han rebut apunts al -

gu nes ve ga des són va ria bles, i aug men ten 

de 3r a 4t (51 % i 70,4 % res pec ti va -

ment) i dis mi nuei xen a 1r de Bat xi lle rat

(53 %). Aques tes úl ti mes da des són lògi -

ques si pen sem que un alt per cen tat ge

d’a lum nes de Bat xi lle rat, ha as sen ya lat

l’op ció sem pre al qües tio na ri. D’al tra ban -

da, tam bé és lògic que no apa re gui el Bat -

xi lle rat a la co lum na cen tral (mai no ha re -

but apunts), per què su men més anys

acadè mics que els al tres cur sos i és més

pro ba ble que al gun any els do nes sin

apunts.

Ítem núm 8. Pre gun tem als alum nes si

con ser ven els apunts d’Edu ca ció Fí si ca

d’anys an te riors. Les da des del gràfic 4a,

mos tren que 134 alum nes sí que con ser -

ven els apunts d’anys an te riors, 108 no

els con ser ven i 81 ma ni fes ten que en 

con ser ven no més al guns.

De l’anà li si per cur sos (gràfic 4b), tro -

bem que el curs en el qual més per cen -

tat ge d’a lum nes con ser ven els apunts

és 3r (46,9 %), però tam bé és el curs en

què ma jor per cen tat ge d’a lum nes no

con ser ven els apunts (40,6 %). Tan ma -

teix, és lògic que a la co lum na on es re -

gis tren els alum nes que en con ser ven al -

guns, el grup de ter cer és el que té

menys per cen tat ge (10,4 %) i Bat xi lle -

rat el que re gis tra un per cen tat ge ma jor

(35,4 %).

Ítem núm 9. Aquí els alum nes han de va -

lo rar si els apunts d’Edu ca ció Fí si ca que

van re bre, els con si de ren útils o inú tils. El

re sul tat glo bal el po dem veu re al gràfic

5.a, on 279 alum nes con si de ren els

apunts re buts útils i 48 alum nes els con -

si de ren inú tils.

Ana lit zat per cur sos (gràfic 5b), els que

mi llor va lo ren els apunts són els de 1r de 

Bat xi lle rat amb el 89 % dels alum nes

que els con si de ren com a útils, se guits

de 3r d’ESO on tam bé te nen un alt per -

cen tat ge d’a lum nes que els con si de ren

útils (88,5 %), i és el 4t d’ESO el curs on 

menys es va lo ren els apunts re buts, amb 

el 77,8 % d’a lum nes que els con si de ren

útils.
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131

184
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Sempre

Mai

Algunes vegades

3r ESO 4t ESO 1r Batx.

100,0

50,0

0,0

No

68,8

29,2

65,4

30,9

83,0

17,0

Sí

a)  Resultats globals b)  Anàlisi per cursos

n GRÀFIC 3.
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60,0
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46,9
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40,1
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25,2

10,4
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100,0

50,0

0,0
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8,2

Útils
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a)  Resultats globals b)  Anàlisi per cursos

n GRÀFIC 5.
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Ítem núm 10. En aquest ítem es pre gun ta

als alum nes si con si de ren la quan ti tat d’a -

punts re buts com a: molts, pocs o su fi -

cients. Les da des glo bals (gràfic 5.2.VI)

es que rra in di quen que 238 d’a lum nes

con si de ren la quan ti tat d’a punts re buts

com a su fi cients, 58 alum nes els con si de -

ren molts i 21 els con si de ren com a pocs.

Ana lit zat per cur sos (gràfic 6b), els per -

cen tat ges més grans dels tres cur sos es re -

gis tren a la co lum na de su fi cients, i és a 1r

de Bat xi lle rat, amb 79,6 %, on un ma jor

per cen tat ge d’a lum nes hi ha. El ma jor per -

cen tat ge d’a lum nes que con si de ren que els 

apunts re buts són pocs per tany a 4t d’ESO, 

amb el 9,9 %.

Ítem núm 11. En aquest lloc es pre gun -

ta als alum nes si con sul ta rien els apunts 

d’anys an te riors per fer al gun tre ball.

Les da des glo bals (gràfic 7a), in di quen

que 180 alum nes sí que els con sul ta -

rien, 126 no els con sul ta rien i 14 els

han per dut.

De l’anà li si per cur sos (gràfic 7b), des ta -

ca 1r de Bat xi lle rat (65,3 %) com el curs

en el qual un ma jor per cen tat ge d’a lum -

nes con sul ta rien els seus apunts d’anys

an te riors, però tam bé és el que un ma jor

per cen tat ge d’a lum nes han per dut els

apunts d’al tres anys (6,1 %).

Ítem núm 16. En aquest ítem es pre gun ta

als alum nes si han tin gut lli bre d’Edu ca ció 

Fí si ca en al gun curs.

Al gràfic 8, les da des in di quen que el

ma jor per cen tat ge d’a lum nes dels tres

cur sos no ha tin gut lli bre d’Edu ca ció Fí -

si ca en cur sos an te riors. Els alum nes

que han tin gut lli bre as sen ya len l’e ta pa

de Primà ria i pri mer ci cle d’ESO, com

els cur sos en què més s’ha uti lit zat el lli -

bre d’Edu ca ció Fí si ca.

Va ria ble D.

Exàmens so bre fets,

con cep tes i prin ci pis, pro ves

es cri tes, tre balls es crits

i qua derns de tre ball de l’àrea

d’Edu ca ció Física

Els ítems per tan yents a aques ta va ria ble

són 4, 5, 6, 12, 13 i 15.

 4. En cur sos an te riors has tin gut exà -

mens teò rics?

 5. En cur sos an te riors has tin gut exà -

mens pràctics?

 6. Re cor des si feies exà mens a to tes

les ava lua cions?

12. Has rea lit zat tre balls es crits so bre

al gun tema en cur sos an te riors?

13. Has com ple tat un qua dern de tre -

ball en cur sos an te riors?

15. Creus que en Edu ca ció Fí si ca han

d’e xis tir exà mens teò rics?
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Ítem núm 4. En aquest lloc es pre gun ta

als alum nes si han tin gut exà mens teò rics

en cur sos an te riors. Les da des que fi gu ren 

al gràfic 9, ens in di quen que en els tres

cur sos el ma jor per cen tat ge d’a lum nes

res pon afir ma ti va ment, i aquest per cen -

tat ge és molt si mi lar als tres cur sos. Ana -

lit zant la res ta del gràfic po dem ob ser var

que els tres cur sos aug men ten en el per -

cen tat ge d’a lum nes que afir men ha ver fet

exà mens en cur sos an te riors, a me su ra

que avan cen d’un curs a un al tre. Lògi ca -

ment, el grup de 3r d’ESO mar ca 0 % a la

co lum na de 4t i 1r de Bat xi lle rat, per què

en ca ra no han pas sat per aquests cur sos.

El ma teix s’es de vé amb 4t d’ESO, que

tam bé mar ca 0 % quan arri ba a la co lum -

na de 1r de Bat xi lle rat.

Ítem núm 5. En aquest ítem es pre gun ta 

als alum nes si han tin gut exà mens

pràctics en cur sos an te riors. Les da des

del gràfic 10, in di quen que un per cen -

tat ge d’a lum nes comprès en tre el 95,1

de 4t d’ESO i el 96,9 de 3r d’ESO, res po -

nen que sí que han tin gut exà mens

pràctics en cur sos an te riors. El per cen -

tat ge d’a lum nes que afir ma ha ver tin gut

exà mens pràctics aug men ta pro gres si -

va ment des de Primà ria fins al curs en

què es tro ben ac tual ment els alum nes,

on bai xa sig ni fi ca ti va ment. Aques ta bai -

xa da és de gu da al fet que en l’e nun ciat

de la pre gun ta es de ma na als alum nes

que res pon guin so bre els cur sos an te -

riors, i que no in clo guin aquell en què es

tro ben ac tual ment; és pos si ble, però,

que al gun alum ne hagi mar cat aques tes

ca se lles per error.

Ítem núm 6. Es pre gun ta als alum nes si

re cor den ha ver tin gut exà mens teò rics a

to tes les ava lua cions. Les da des glo bals

(gràfic 11a), in di quen que 106 alum nes 

(32,7 %) sí que re cor den ha ver fet exà -

mens teò rics a to tes les ava lua cions,

men tre que 160 alum nes (49,3 %), afir -

men ha ver fet exà mens teò rics en al gu -

nes ava lua cions i 46 alum nes (14,1 %)

no més n’han fet en una ava lua ció.

Ana lit zat per cur sos (gràfic 11b), s’a -

pre cia un aug ment del per cen tat ge d’a -

lum nes que afir men ha ver fet exà mens a 

to tes les ava lua cions, a me su ra que s’a -

van ça en els cur sos; així, es pas sa del

19,8 % a 3r; al 33,3 % a 4t; i 40 % a 1r. 
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Els alum nes de 3r d’ESO són els que en

un per cen tat ge més alt as sen ya len que

han fet exà mens en al gu nes ava lua cions

(56 %). Res pec te dels que han fet exà -

mens no més en una ava lua ció, són els

alum nes de 4t els que te nen un ma jor

per cen tat ge (27,2 %).

Ítem núm 12. Es pre gun ta als alum nes si

han rea lit zat tre balls es crits d’al gun tema

en cur sos an te riors.

Les da des del gràfic 12, in di quen que el

curs en què més per cen tat ge d’a lum nes

han fet tre balls es crits és 3r d’ESO, amb

el 72,9 %, des prés 1r de Bat xi lle -

rat, amb el 76,9 % i fi nal ment 4t d’ESO,

amb el 60,5 %.

Ítem núm 13. Es pre gun ta als alum nes si

han com ple tat un qua dern de tre ball en

cur sos an te riors.

Les da des del gràfic 13, in di quen que a 3r 

i 4t te nen uns per cen tat ges molt si mi lars

51 % i 49,4 %, res pec ti va ment, i que el

1r de Bat xi lle rat que da per sota. Això pot

ser mo ti vat per la pro gres si va im plan ta ció

d’a quest ti pus d’ei na de tre ball (qua derns

de tre ball), que els alum nes de Bat xi lle rat

han conegut més tard.

Ítem núm 15. En aquest ítem pre gun -

tem als alum nes si creuen que hi ha

d’ha ver exà mens teò rics en Edu ca ció Fí -

si ca (gràfic 14).

Els per cen tat ges més alts dels tres cur sos

es re gis tren al NO (64,6 % a 3r; 80,2 % a

4t; 51,7 % a 1r), i és al Bat xi lle rat on més 

s’a cos ten les di ferè ncies (51,7 % SÍ, i

47,6 % NO).

Conclusions

Les con clu sions d’a quest apar tat s’han rea -

lit zat va lo rant les da des de l’anà li si del ca pí -

tol an te rior. Es co men ça amb la va ria ble

“B”, ja que la va ria ble “A” es re fe reix a da -

des per so nals dels alum nes i no apor ten in -

for ma ció re lle vant per a aquest es tu di.

Va ria ble B.

Teo ries en Edu ca ció Fí si ca

Res pec te dels con tin guts con cep tuals a

l’àrea d’Edu ca ció Fí si ca, els alum nes

sem blen te nir clar que cal que els pro fes -

sors d’a ques ta àrea ex pli quin con tin guts

teò rics, i això que da palès pel 74,3 % dels 

alum nes que opi nen que sí que han d’ex -

pli car teo ria, da vant del 24 % que opi na

que no n’han d’ex pli car. Els alum nes que

es tan a fa vor de l’ex pli ca ció teò ri ca, ho

ma ni fes ten amb fra ses com ara: “És im -

por tant que el pro fes sor ex pli qui teo ria

per en ten dre la pràcti ca”; “Per po der en -

ten dre els apunts d’Edu ca ció Fí si ca cal

una ex pli ca ció per part del pro fes sor”;

“Sí, per què s’ex pli quen les co ses cu rio -

ses, en ca ra que si guin poc im por tants.

Jo, ex cep te els pri mers au xi lis, la res ta

dels te mes no m’han in te res sat”.

Els alum nes que opi nen que el pro fes sor

no ha d’ex pli car teo ria, s’ex pres sen amb

fra ses com ara les se güents: “Crec que

no cal que el pro fes sor ex pli qui teo ria.

Em re fe rei xo a do nar clas ses sen ce res

de teo ria. Amb el que ex pli ca de tant en 

tant per a la prac ti ca, ja n’hi ha prou”;

“És que les clas ses teò ri ques es fan

molt pe sa des”; “L’Edu ca ció Fí si ca és

per al cos”.

Entre les res pos tes do na des pels alum -

nes, es pot apre ciar que són els alum nes

de Bat xi lle rat els que es tan més a fa vor

que els pro fes sors ex pli quin teo ria en

Edu ca ció Fí si ca, amb el 83 %, men tre

que els alum nes de 4t d’ESO són els que

te nen un me nor per cen tat ge d’a lum nes a

fa vor, amb el 65,4 %, i són els alum nes

de 3r d’ESO els que es tro ben en una po -

si ció in term èdia, amb el 68,8 % a fa vor.

Tan ma teix, ana lit zant les res pos tes rao -

na des que do nen tots els alum nes, s’a -

pre cia més ma du re sa en les res pos tes de

1r de Bat xi lle rat, cosa que con fir ma que

a me su ra que els alum nes avan cen en

edat són més con se qüents amb el seu

pro pi apre nen tat ge.

Mal grat l’alt per cen tat ge d’a lum nes que

con si de ren que el pro fes sor ha d’ex pli car

teo ria, no més el 59,8 % dels alum nes

con si de ren la part teò ri ca de l’Edu ca ció

Fí si ca com a ne cess ària, i el 30 % la con -

si de ra in ne cess ària; això su po sa un alt

per cen tat ge d’a lum nes que es ta rien d’a -

cord amb les ex pli ca cions teò ri ques del

pro fes sor, però que preferirien que la

classe fos només pràctica.

Va ria ble C.

Apunts i lli bres

En els as pec tes re la cio nats amb apunts i

lli bres, els re sul tats in di quen que és fre -

qüent que els alum nes d’Edu ca ció Fí si ca

de Cas te lla-la Man xa, re bin apunts dic tats 

o en fo tocò pies. El per cen tat ge d’a lum nes

que ha re but apunts en cur sos an te riors

aug men ta a mesura que avancen els

cursos.

Dels alum nes que van ma ni fes tar re bre

apunts, el 73,4 % van con tes tar que els
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apunts eren su fi cients, el 17,9 % con si -

de ren molts els apunts re buts i el 6,4 %

que eren pocs.

Pel que fa a la uti li tat dels apunts re buts,

el 86 % con si de ren que són útils, da vant

del 14 % que els con si de ren inú tils. Dels

tres cur sos, són els de 1r de Bat xi lle rat,

amb el 89 % dels alum nes, els que en

més per cen tat ge con si de ren útils els

apunts d’Educació Física.

Mal grat l’alt per cen tat ge d’a lum nes que

con si de ren útils els apunts d’Edu ca ció

Fí si ca, no més el 55,5 % d’a quests els

con sul ta ria per fer al gun tre ball i el

38,8 % no els con sul ta ria i la res ta els

hau ria per dut. Per grups, tro bem a 1r de 

Bat xi lle rat el per cen tat ge més ele vat

(65,3 %) d’a lum nes que sí que uti lit za -

rien els apunts per con sul tar o fer tre -

balls, se guits de 3r d’ESO amb el 49 %; i 

4t d’ESO amb el 45 %.

Dels alum nes que van re bre apunts o

van pren dre apunts, el 42,4 % els con -

ser ven i el 34 % no els con ser ven; el

25,6 % dels alum nes ma ni fes ten con -

ser var-ne al guns.

Quant a la uti lit za ció de lli bres d’Edu ca -

ció Fí si ca, el 79,9 % dels alum nes ma ni -

fes ten que mai no han tin gut lli bre

d’Edu ca ció Fí si ca, da vant del 15,4 %

dels alum nes que al gu na ve ga da n’han

tin gut. La uti lit za ció del lli bre de text en

Edu ca ció Fí si ca es tro ba més es te sa a

Primà ria i als cur sos del pri mer ci cle

d’ESO.

Va ria ble D.

Exàmens, pro ves es cri tes,

tre balls es crits i qua derns

de tre ball, so bre fets con cep tes

i prin ci pis de l’àrea d’Edu ca ció

Fí si ca

Pel que fa a les pro ves i exà mens teò rics,

el 91 % dels alum nes ma ni fes ten ha ver

rea lit zat aques ta mena de pro ves, da vant 

del 2,7 % que diu no ha ver fet exà mens

teò rics. Tan ma teix, el 95,9 % dels alum -

nes han rea lit zat exà mens de ti pus

pràctic. El per cen tat ge d’a lum nes que

han rea lit zat exà mens teò rics aug men ta

d’u na eta pa a una al tra i d’un ci cle a un

al tre, així, a Primà ria el per cen tat ge d’a -

lum nes que van fer exà mens és més pe tit

que no pas a Se cund ària (9,9 % i 52,5 % 

res pec ti va ment), con si de rant sem pre l’e -

vo lu ció dels ma tei xos alum nes al llarg

dels cur sos. Tan ma teix, se gons els alum -

nes, els exà mens teò rics no te nen lloc a

to tes les ava lua cions, el 32,7 % dels

alum nes van fer exà mens a to tes les ava -

lua cions, da vant del 49,3 % que en van

fer no més en al gu nes i el 14,1 % que en

van fer no més en una ava lua ció. Aques ta

mena de pro ves no són gai re po pu lars en -

tre els alum nes, atès que el 62,6 % d’a -

quests ma ni fes ta que no hi ha d’ha ver

exà mens teò rics en Edu ca ció Fí si ca, da -

vant del 36,4 % que diu que sí que n’hi

ha d’ha ver.

En re la ció amb els tre balls es crits, el 91 % 

dels alum nes ma ni fes ten ha ver-ne fet a

cur sos an te riors i el 2,7 % no.

Quant a la uti lit za ció de qua derns de tre -

ball, el 40,7 % afir men ha ver-ne uti lit zat

en cur sos an te riors, da vant del 55,5 %

que no n’ha uti lit zat. L’ús de qua dern de

tre ball dis mi nueix al llarg dels cur sos, tal

com ho de mos tren els per cen tat ges se -

güents: 51 % a 3r; 49,4 % a 4t; i 29,3 %

a 1r de Batxillerat.

Con clu sions fi nals

Res pec te dels alum nes i les alum nes, po -

dem dir que són cons cients de la im -

portància que els con tin guts con cep tuals

te nen en Edu ca ció Fí si ca, com ho de mos -

tra l’al ta va lo ra ció de la uti li tat dels apunts 

de l’àrea; tan ma teix, són re frac ta ris a tot

el que su po si un es forç de ti pus in tel·lec -

tual, pre fe rei xen no fer exàmens de tipus

teòric.

El re buig dels alum nes als exà mens teò -

rics i, en ge ne ral, a tot allò que no té res

a veu re amb la pràcti ca en Edu ca ció Fí -

si ca, pot es tar mo ti vat per la fal ta de tra -

di ció o cos tum en la uti lit za ció de lli bres, 

apunts, rea lit za ció d’exà mens i pro ves

teò ri ques, cosa que in di ca que hi ha una

tendència dels pro fes sors a do nar més

im portància als con tin guts pro ce di men -

tals que no pas als con cep tuals i ac ti tu -

di nals.

Cal dria, doncs, apro fi tar que els alum nes

con si de ren im por tant l’e xistència d’u na

base teò ri ca a l’àrea d’Edu ca ció Fí si ca,

per in tro duir-hi aquest ti pus de con tin guts 

de la fai só més in te gra da pos si ble amb els 

con tin guts pro ce di men tals i ac ti tu di nals,

per acon se guir, d’a ques ta for ma, que

l’aprenentatge sigui sig ni fi ca tiu.
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L’ús del GPS en activitats
desenvolupades a la natura

§ JE SÚS GÓ MEZ CI MIA NO
Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca. INEF de Ma drid.
Lli cen ciat en Geo gra fia. Uni ver si tat de Cantàbria.
Ca tedr àtic d’IES.
Pro fes sor agre gat a la Uni ver si tat de Cantàbria (Ma gis te ri, es pe cia li tat d’EF)

Resum
Aquest ar ti cle trac ta de mos trar-nos el

fun cio na ment del GPS (re cep ció per

satèl·lit). GPS són les si gles de Glo bal

Po si tio ning System, o en ca talà, Sis te -

ma de Po si cio na ment Te rres tre; és un

mèto de d’o rien ta ció ba sat en els sen yals 

que re flec tei xen una sèrie de satèl·lits

del De par ta ment de De fen sa dels Estats

Units. El GPS dóna ac cés, en qual se vol

mo ment i des de qual se vol punt de la

Ter ra, a la in for ma ció si mult ània d’en tre

6 i 11 satèl·lits.

A par tir de l’obtenció de la po si ció, el GPS

ope ra com un or di na dor que pro ces sa i

trans met tota la in for ma ció ne cess ària per 

se guir una ruta: rumbs o azi muts, diferèn -

cies de ni vell, ve lo ci tat de mar xa i temps

es ti mat d’arribada, crea ció de ru tes a

base de di fe rents trams, al ti tud i orien ta -

ció, etc.

Un cop des ca rre ga da la in for ma ció de la

ruta o dels punts a l’ordinador, aques ta es

pot re to car. Se gons el pro gra ma es po den

can viar les ico nes, els co lors, noms, lí -

nies, es ca les, etc.

L’ús que ca das cú do narà al seu GPS és,

evi dent ment, una qües tió es tric ta ment

per so nal (al pi nis me, ex cur sio nis me, es quí 

o snow board fora pis tes, tra ves ses, caça,

pes ca, bus car bo lets...), per això es com -

ple men ta l’article amb la com pa ra ció en -

tre dos dels GPS més uti lit zats.

L’ús del GPS en
activitats desenvolupades
a la natura

De poc temps ençà, s’està im plan tant

amb for ça ra pi de sa l’ús del GPS, un pe tit 

apa rell electrònic que, mit jan çant una

xar xa de satèl·lits en òrbi ta, per met

d’ob te nir la dada de la nos tra po si ció,

en ca ra que hi hagi poca vi si bi li tat pel

mal temps i amb un mar ge d’e rror in sig -

ni fi cant.

GPS són les si gles de Glo bal Po si tio ning

System, o en ca talà, Sis te ma de Po si cio -

na ment Te rres tre; és un mèto de d’o rien -

ta ció ba sat en els sen yals que re flec tei -

xen una sèrie de satèl·lits del Depar -

tament de De fen sa dels Estats Units.

Ara com ara, el sis te ma cons ta de

24 satèl·lits que or bi ten so bre la Te rra

dues ve ga des al dia i en sis òrbi tes di fe -

rents, a una al ti tud de 20.200 km. El

GPS uti lit za aquests satèl·lits com a

punts de referèn cia per trian gu lar una

po si ció; si re bem el sen yal de com a mí -

nim tres satèl·lits, el GPS pot cal cu lar la

po si ció exac ta on ens tro bem.

Actual ment, la UE està pro jec tant el seu

pro pi sis te ma de po si cio na ment (Ga li leu), 

cosa que per metrà de per dre la depen -

dència del sis te ma ame ricà.

El GPS pot fun cio nar a qual se vol lloc de la 

te rra du rant les 24 ho res del dia, però no

hem d’o bli dar que, en ser pro pie tat nord-

ame ri ca na, en cas d’un con flic te, aquest

país pot de sac ti var els satèl·lits o in tro -

duir-hi de ri ves equi vo ca des, amb la qual

cosa la lec tu ra tin dria un error que

anul·la ria el sis te ma

Com fun cio na

El GPS dóna ac cés, en qual se vol mo ment

i des de qual se vol punt de la Te rra, a la in -

for ma ció si mult ània d’entre 6 i 11 sa -

tèl·lits. Unes es ta cions de se gui ment re -

ben per ma nent ment in for ma ció dels

satèl·lits si tuats so bre el seu ho rit zó, i de -
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GPS, Acti vi tats a la na tu ra,
Lleu re

n Pa ra ules cla u

Abstract

The pre sent ar ti cle en dea vours to

de mons tra te the wor king of the GPS,

sa te lli te re cep tion, (GPS are the let ters of

Glo bal Po si tio ning System). Is a met hod of

orien ta tion ba sed on the sig nals from a

se ries of sa te lli tes of the De part ment of

De fen ce of the Uni ted Sta tes. The GPS

allows ac cess, at wha te ver mo ment and

from any point on Earth, si mul ta neous

in for ma tion from between 6 and 11

satellites.

As well as gi ving the po si tion GPS works

like a com pu ter that pro ces ses and

trans mits all the ne ces sary in for ma tion to

fo llow a rou te: di rec tions or azi muths,

dif fe ren ces in le vel, pace of march, arri val

time, crea tion of rou tes ba sed on dif fe rent

parts, al ti tu de and di rec tion, etc. Once the

in for ma tion of the rou te has been

down-loa ded from the com pu ter, it can be

re-arran ged. De pen ding on the pro gram me 

the icons, co lours, names, lines, climbs,

etc. can be changed.

The use that each one can put to his GPS

is, evidently, a question strictly personal

(mountain climbing, excursions, skiing,

off the track snow boarding, crossing,

hunting, fishing, mushroom hunting) so

the article is complemented with a

comparison between the two GPS most

used.

Key words

GPS, Open air activities,

Free time



ter mi nen amb mol ta exac ti tud els parà -

me tres de les se ves òrbi tes. Un cop pro -

ces sa da la in for ma ció, les es ta cions trans -

me ten les di fe rents or dres a cada satèl·lit

que les em ma gat ze ma a la memò ria per a

di fon dre-les pos te rior ment. En teo ria, el

punt cal cu lat hau ria de ser ab so lu ta ment

exac te, però hi ha uns quants fac tors que

en mo di fi quen l’exactitud:

L’emissió elec tro magn èti ca del satèl·lit ha 

de tra ves sar el buit, la io nos fe ra i la tro -

pos fe ra, cosa que li oca sio na un in cre -

ment de temps que im pli ca un error va ria -

ble, d’uns 20 o 30 me tres. A més a més,

el De par ta ment de De fen sa dels Estats

Units exer ceix el con trol so bre aques ta

cons tel·la ció de satèl·lits, i pot mo di fi -

car-ne a vo lun tat els parà me tres. Tam bé

la qua li tat de l’aparell re cep tor in flueix di -

rec ta ment en l’exactitud de la in for ma ció

re bu da.

Com uti lit zar-lo

La fi na li tat prin ci pal d’un re cep tor GPS és

de ter mi nar una po si ció sen se els errors

d’apreciació que l’ús dels mit jans tra di cio -

nals pot oca sio nar. El gran avan tat ge del

GPS és que és ca paç d’obtenir la pròpia

si tua ció amb un error màxim de 100 me -

tres, cosa que en la ma jo ria de ca sos re -

sul ta més que su fi cient.

A par tir de l’obtenció de la po si ció, el GPS

ope ra com un or di na dor que pro ces sa i

trans met tota la in for ma ció ne cess ària per 

se guir una ruta: rumbs o azi muts, dis -

tàncies en tre punts, di ferè ncies de ni vell i

pen dents, ve lo ci tat de mar xa i temps

d’arribada es ti mat, errors de des via ció so -

bre la ruta pre vis ta, crea ció de ru tes a

base de di fe rents trams, sor ti da i ocàs, al -

ti tud i orien ta ció, etc. Per fer-ho, no més

ne ces si ta que, mit jan çant al gun dels pro -

ce di ments d’ús es ta blerts, el seu ma gat -

zem de memò ria dis po si de la in for ma ció

del punt de des ti na ció.

És de for ça uti li tat com pren dre que el GPS

uti lit za, per a la lo ca lit za ció, les coor de na -

des UTM (Uni ver sal Trans ver sa Mer ca tor).

El sis te ma par teix de di vi dir la su per fí cie ter -

restre en 60 fu sos lon gi tu di nals de 6º de

lon gi tud ca das cun (nu me rats de l’1 al 60 a

par tir del me ri dià 180º). A la pe nín su la li

co rres po nen els fu sos 29, 30 i 31.

Cada fus es di vi deix en 20 ban des trans ver -

sals de 8º de la ti tud (ano me na des de la C a

la X des del pa ral·lel 80º sud vers el 80º

nord, per què més al nord o al sud de 80º els 

errors se rien im por tants). A la nos tra pe nín -

su la li co rres po nen les ban des S i T.

De la in ter sec ció de fu sos i ban des s’ob -

tenen 1.200 tra pe zis, ano me nats zo nes,

es men ta des pel nú me ro del fus i la lle tra

de la ban da.

Fi nal ment, cada zona se sub di vi deix fins a 

for mar qua drí cu les d’1 km de cos tat, que

són les que als ma pes d’1/25.000

s’acoloreixen en blau, igual com la seva

nu me ra ció (2x2 cm al mapa).

Aques tes qua drí cu les van nu me ra des

d’esquerra a dre ta i de baix a dalt amb nú -

me ros co rre la tius, els X amb tres nú me ros 

i els Y amb qua tre. Per nor ma, s’indiquen

pri mer les ver ti cals i des prés les ho rit zon -

tals, al con tra ri que en el sis te ma de coor -

de na des geogr àfi ques. Per exem ple, la lo -

ca li tat d’El Asti lle ro, de San tan der, té

unes coor de na des UTM de 433 4806.
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Però allò que és ve ri ta ble ment im por tant

del GPS és que afe geix tres xi fres més

 darrera tots els nú me ros, tot as so lint així

pre ci sions d’1 me tre; l’exemple an te -

rior pot que dar de fi nit com a 433234
4806500.

El GPS pot ser uti lit zat en qual se vol cir -

cumstància, si gui de dia o de nit, plo -

vent, ne vant o amb boi ra, n’hi ha prou a 

es pe rar du rant un breu es pai de temps

per re bre la in for ma ció. Mal grat tot,

quan un obs ta cle ver ti cal in te rromp la

lí nia di rec ta en tre el re cep tor i els

satèl·lits és pos si ble que la re cep ció no

abas ti el mí nim dels qua tre satèl·lits

ne ces sa ris, per la qual cosa caldrà evi -

tar fons de ba rrancs, ca rrers es trets

o en vol tats de grans edi fi cis, co ves, o

bos cos molt ata peïts. La si tua ció del re -

cep tor GPS a l’in te rior de vehi cles, em -

bar ca cions o ae ro naus, re que rirà la uti -

lit za ció d’u na an te na de re cep ció ex -

terna.

Bàsi ca ment, un re cep tor GPS pre sen ta,

en l’exterior, una pan ta lla de vi sua lit za ció

d’informació, un tau ler de co man da ments 

amb di fe rents bo tons que per me ten

d’accedir a les di fe rents fun cions, un cai -

xe tí de ba te ries i els di fe rents ter mi na -

cions d’enllaç ex tern.

 

Com pre pa rar

la ruta

Un cop con tro lats els me nús d’a just ja

es pot in tro duir la in for ma ció ne cess ària

al GPS, de for ma que ser vei xi per se guir

una ruta. La ruta més ele men tal ve de fi -

ni da per la distància més cur ta exis tent

en tre el punt de par ti da i el de des ti na -

ció, però en la ma jo ria de les oca sions,

els obs ta cles que se si tuen en tre tots

dos, im pe dei xen la pos si bi li tat de se guir

la lí nia rec ta que els uneix. En aquest

cas, cal des viar-se’n, des cri vint una lí -

nia zig za gue jant que con duei xi al punt

de des ti na ció.

Per po der-la se guir, es mar quen uns

punts in ter me dis o punts de ruta que en

van de fi nint els trams. Aquest con junt

or de nat con for ma la ruta. Un al tre avan -

tat ge del GPS és que, lle vat que per al -

gu na raó es ne ces si ti o es vul gui se guir

una ruta de fi ni da an ti ci pa da ment, es pot 

in tro duir un punt de des ti na ció i po -

sar-se en mar xa, na ve gant cap a aquest

punt.

Inde pen dent ment de l’obstacle que ens

obli gui a se pa rar-nos de l’alineació al punt 

de des ti na ció, el GPS ens in for marà del

rumb i la distància per arri bar-hi. El GPS

pot em ma gat ze mar a la memò ria els

punts de ruta i sal var les da des de po si cio -

na ment re bu des mit jan çant satèl·lit, sim -

ple ment pit jant el botó co rres po nent o uti -

lit zant l’especificació de memò ria, la qual

per met:

n Intro duir punts de ruta de fi nits a tra vés

de les se ves coor de na des ex tre tes d’un

mapa.

n Bus car a la memò ria els punts de ruta

em ma gat ze mats que po den ser re -

gistrats ma nual ment o au tomà ti ca -

ment.

n Els re cep tors GPS són ca pa ços de

crear un nom bre va ria ble de ru tes

amb un nom bre màxim va ria ble de

trams.

n Quan anem al llarg d’un tram en di rec -

ció al punt fi nal, la pan ta lla de nave -

gació del GPS ens va mos trant un se guit 

de da des, rumb, distància, des via ció o

des via ció la te ral so bre la de rro ta, ve lo -

ci tat, etc.

n Temps des ti nat per arri bar a la des ti na -

ció; la lec tu ra s’o fe reix en da des de ve -

lo ci tat real d’a venç i de ve lo ci tat d’a -

venç efi caç en per cen tat ge; és a dir, un

per cen tat ge del 100 % in di ca que el

mo vi ment es di ri geix di rec ta ment cap a

l’ob jec tiu.

n Infor ma ció de temps i distància to tal so -

bre la distància que s’ha re co rre gut i el

temps trans co rre gut des de l’úl tim ajust

efec tuat.

n Les ve lo ci tats mit ja na i màxi ma que re -

flec teix la mit ja na de ve lo ci tat de mar xa

i la ve lo ci tat màxi ma assolida.

Hi ha ac ti vi tats en què apar tar-se de la

der rota mar ca da real ment no és im por -

tant, però en al tres si tua cions, com ara les 

na ve ga cions ma rí ti ma i aè ria, i els viat ges

per zo nes desè rti ques, cal res pec tar es -

cru po lo sa ment la ruta es ta bler ta. Per a

aquests ca sos, el GPS va do tat d’u na pan -
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ta lla, ano me na da pan ta lla de des via -

ció la te ral, que mos tra cons tant ment i

gràficament l’allunyament de la ruta

prevista.

Apli ca cions

El GPS no no més és un va luós ele ment

d’o rien ta ció en ruta, tam bé es mos tra com 

un col·la bo ra dor exem plar en al tres

situacions:

En con di cions cli ma tolò gi ques ad ver ses

(boi ra, ru fa ga...), o de su per vivè ncia (res -

cats, eva cua cions, foc...), ob te nir una po -

si ció exac ta és, de ve ga des, qües tió de

vida o mort.

La in for ma ció de sor ti da i ocàs per met de

de ter mi nar l’ho ra d’a tu rar-se amb prou

temps per ins tal·lar en ca ra amb cla ror el

nos tre bi vac o es ta blir, per a cada punt de

la Te rra, en ca ra que no si guem allà, la du -

ra da del pe río de de llum i fos cor.

El GPS no no més pot pre pa rar una ruta

amb el su port d’un mí nim de da des de po -

si cio na ment fia bles, sinó que, a més a

més, pot anar-la com ple tant so bre la mar -

xa, mo di fi cant-la o refent-la.

Descàrre ga de da des

a l’or di na dor

Un cop des ca rre ga da la in for ma ció de la

ruta o dels punts a l’or di na dor, es pot re to -

car. Se gons el pro gra ma, es po den can -

viar les ico nes, els co lors, els noms, les lí -

nies, les es ca les, etc.

Si prèvia ment hem di gi ta lit zat el mapa

per on ens hem mo gut i uti lit zem el ma -

teix sis te ma geodè sic (Da tum Eu ro peu

50 per a Espan ya), tant al GPS com al

pro gra ma, po drem so bre po sar les da -

des al mapa, i ob tin drem una car to gra -

fia més com ple ta i com pren si ble per a

tot hom. Un Da tum és un mo del ma -

temà tic que in ten ta apro par la for ma de

la su per fí cie de la te rra, nor mal ment a

tra vés d’un el·lip soi de, en una zona de -

ter mi na da, i per met de cal cu lar po si -

cions i àrees d’u na ma ne ra con sis tent i

pre ci sa. Si els ma pes amb què es tem

tre ba llant són eu ro peus, lògi ca ment el

Da tum serà eu ro peu, nor mal ment l’Eu -

ro pean 50 (si el mapa és d’a bans de

1979) o l’Eu ro pean 79 (si el mapa va

ser ela bo rat des prés de 1979). A Espa -

nya, doncs, hom uti lit za nor mal ment

aquests dos Da tum.
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GARMIN MAGELLAN

Pantalla situació
Són pràcticament iguals, els satèl·lits actius són les barres fosques, tots dos 
informen de l’estat de la bateria

Pantalla de Navegació
Els Magellan 315 i 320 incorporen dues pantalles de navegació. Aquesta 
característica no la trobem als Garmin

Pantalla de posició
Els Magellan presenten una pantalla més completa, a banda que les dades
que hi apareixen són configurables, és a dir, les podem adaptar a les nostres 
necessitats o preferències

Pantalla de Mapa
Molt similar en tots dos casos. L’avantatge dels Magellan és que les dades que es 
mostren a la pantalla es poden configurar

Pantalla de Compàs
La representació de la posició del sol, de la lluna i del punt de destinació sobre la 
brúixola només apareix als Magellan. La sèrie 12 de Garmin no té aquestes 
característiques

Pantalla Autopista
Aquesta pantalla és pràcticament igual per als models d’ambdues marques. 
Tanmateix, els Magellan conserven l’avantatge que les dades que apareixen a la 
pantalla són configurables.

Ca rac te rís ti ques ge ne rals dels dos ti pus de GPS, Gar min i Ma ge llan



L’ús del GPS

a l’ai re lliu re

So vint, quan rea lit zem una ac ti vi tat a

l’ai re lliu re ens dei xem por tar i no pres -

tem prou aten ció al camí rea lit zat o a les

con di cions me teo rolò gi ques reg nants.

Amb el GPS no tin drem pro ble ma per sa -

ber en cada mo ment on som i po der

 trobar el camí de tor na da. L’ús que ca -

das cú do narà al seu GPS és, evi dent -

ment, una qües tió es tric ta ment per so nal 

(al pi nis me, ex cur sio nis me, es quí o

snow board fora pis tes, tra ves ses, caça,

pes ca, bus car bo lets...), però les pres ta -

cions es pe cí fi ques ne cess àries, per a

tota aques ta mena d’ac ti vi tats a l’ai re

lliu re, que ha de te nir un re cep tor GPS

són les se güents:

n Sis te ma re cep tor de 12 ca nals pa -

ral·lels: ne ces sa ri per po der te nir una

bona re cep ció dels sen yals en te rrenys

abrup tes i amb es pes sa co ber tu ra

vegetal.

n Lleu ge re sa: si hem de tra gi nar el re cep -

tor no sal tres ma tei xos, com més lleu ger 

si gui, millor.

n Pi les de llar ga du ra da: per evi tar por tar

més pi les de les ne cess àries (sem pre

cal por tar-ne unes de recanvi).

n Re sistència a l’ai gua: han de te nir una

cer ta re sistència a l’ai gua, per evi tar

veu re’s afec tats per la hu mi tat.

n Way points (‘punts de mar ca’): ca pa ci -

tat d’em ma gat ze mat ge de 200 way -

points pel cap baix.

n Ca pa ci tat de llis tar aquests way points

in di cant les distàncies i la di rec ció des

de la po si ció actual.

n Pan ta lla de Mapa: per po der veu re més

fàcil ment la nos tra po si ció res pec te dels 

al tres way points marcats.

n Ru tes: ca pa ci tat d’em ma gat ze mar ru tes.

n Track: són acon se lla bles re cep tors amb

aques ta fun ció per po der des fer el camí

fet, en cas de ne ces si tat.

n Ca pa ci tat de con ne xió amb PC: per po -

der tras pas sar dades.

n Fun da de trans port: és molt ne cess ària,

en ca ra que no sem pre hi va in clo sa.

n Da tum múl ti ples: per es tar se gurs que

els Da tum que uti lit za rem hi se ran in -

clo sos.

n Uti lit za ció de Coor de na des UTM: que

són les uti lit za des nor mal ment als ma -

pes to pogr àfics a es ca les 1:50.000 i

1:25.000.

n Car to gra fia di gi tal in clo sa en el ma teix

re cep tor: útil per veu re con cre tat so bre

un mapa, on ens tro bem. Pas sa que els

ma pes to pogr àfics in clo sos, nor mal -

ment no arri ben al de tall ne ces sa ri per a 

uti lit zar-los a l’aire lliure.

n Ante na ex te rior: pot ser vir d’a ju da en

zo nes bos co ses molt denses.

Bibliografia utilitzada

Gil pé rez Frai le L. (1997). Cómo uti li zar un GPS. 

Ris co.

Plie go, D. (1993). Ma nual de sen de ris mo. Ma -

drid: La Li bre ría.

– (1995). Excur sio nis mo bá si co. Ma drid: Des ni vel.

La pe ral, J. A. (1996). Orien ta ción para ex cur -

sio nis tas. Ma drid: Des ni vel.

http://mem bers.es.tri pod.de/co me tas/va rios/

vien tos.htm#vien tos

http//www.mun dogps.com/mun doGPS/tex tos/

bá si cos Gil pé rez Frai le, L.

apunts 73 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (70-75)

recreació, oci actiu i turisme

75



Efecte de la inducció de la potenciació
posttetànica muscular sobre els factors
de rendiment en un gest dinàmic
del tren superior
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Resum

La po ten cia ció post tetà ni ca (PPT) va ser 

in duï da mit jan çant l’e lec troes ti mu la dor

Com pex Sport 3 so bre el trí ceps bra quial 

de 9 ju ga dors d’hand bol de ni vell com -

pe ti tiu mitjà. A tra vés d’un dis seny in tra -

sub jec te o de me su res re pe ti des, es va

ava luar la mag ni tud de la PPT en 5 mo -

ments prees ta blerts (5 s, 30 s, 60 s,

180 s i 300 s) des prés del ces sa ment de 

l’es ti mu la ció elèctri ca per cutà nia (EEP). 

La mag ni tud de la PPT es va quan ti fi car

so bre el gest d’“ex ten sions de trí ceps

aja guts” i mit jan çant l’ús del di namò me -

tre Iso con trol Dinà mic 3.0. Aquest di -

namò me tre va me su rar els des crip tors

de l’e fi cièn cia mecà ni ca del gest se lec -

cio nat: potè ncia màxi ma (Pmàx) i el

temps ne ces sa ri per as so lir-la (Tpmàx).

Es va ob ser var que la Pmàx no va aug -

men tar de for ma sig ni fi ca ti va en l’es tat

“po ten ciat” en ca ra que es van ob ser var

in di cis de sig ni fi ca ció (P = 0.057). Per

con tra, el Tpmàx va de créi xer de for ma

sig ni fi ca ti va du rant l’“es tat po ten ciat”. A 

més a més, hi va ha ver una di ferè ncia

sig ni fi ca ti va (P<0.05) en tre el va lor del

Tpmàx en es tat “no po ten ciat” (P0) i el

va lor del Tpmàx en es tat “po ten ciat” en

els mo ments T1, T4 i T5. Les da des in di -

quen que la PPT va pro vo car una mi llo ra 

en l’e fi cièn cia mecà ni ca del gest rea -

litzat.

Introducció

És as su mit co mu na ment que l’ac ti vi tat

prèvia pot in fluir en el fun cio na ment pos te -

rior del mús cul es quelè tic (Abba te i col.,

2000). L’ac ti va ció mus cu lar pre ce dent a

la con trac ció pot pro duir tant una dis mi nu -

ció de la ca pa ci tat de ren di ment neu ro -

mus cu lar (pro duint fa ti ga i en te nent

aques ta com un de crei xe ment en la pro -

duc ció de for ça –F– (Gib son i col., 2001)

com aug men tar-la. Aquest in cre ment en la

F de sen vo lu pa da com a re sul tat d’u na ac ti -

va ció prèvia és ano me na da po ten cia ció

(Abba te i col., 2000). D’a ques ta for ma, la

F de con trac ció és més gran des prés d’u na

breu tetà nia mus cu lar que abans d’a ques -

ta. Aquest in cre ment és ano me nat po ten -

cia ció post tetà ni ca (PPT). En hu mans, la

PPT s’ha evo cat de ma ne ra exò ge na mit -

jan çant con trac cions vo lunt àries de caràc -

ter màxim (CVM) no su pe riors a 10 s de

du ra da (Alway i col., 1987; Green i Jo nes,

1989; Hous ton i Gran ge, 1985; Pe tre lla i

col., 1989; Van der voort i col., 1983) o

mit jan çant es ti mu la ció elèctri ca per cutà -

nia (EEP) de carà cter tetà nic (Ha ma da i

col., 1997, 2000a, 2000b; O’Leary i col.,

1997, 1998; Pääsu ke i col., 1999,

2000). Igual ment, la po ten cia ció pot de -

sen ca de nar-se de for ma end òge na, en ge -

ne ral a tra vés de pol sos d’al ta fre qüèn cia

ini cial, fe no men es de vin gut a l’i ni ci de mo -

vi ments ba lís tics (Abba te i col., 2000).
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Abstract

Post te ta nic po ten tia tion  (PTP)  was in du ced

by means of the elec tri cal sti mu la tor unit

Com pex Sport  3 on tri ceps bra chia li of  9

team hand ball pla yers of an in ter me dia te

com pe ti ti ve le vel. By means of a in tra sub ject 

de sign or of re pea ted mea su res the

mag ni tu de of the PTP was eva lua ted at 5

pre-es ta blis hed mo ments (5 s, 30 s, 60 s,

180 s, 300 s) af ter the ces sa tion of the

per cu ta neous elec tri cal sti mu la tion (PES).

The mag ni tu de of the PTP was mea su red by

ex ten sions of the tri ceps and by use of the

dyna no me ter Iso con trol Di ná mi co 3.0.  This

dyna no me ter mea su red the des crip tions of

the me cha ni cal ef fi ciency of the se lec ted

ges tu re: ma xi mum po wer (Pmáx) and the

time ne ces sary to reach it (Tpmáx). It was

ob ser ved that the Pmáx did not in crea se

sig ni fi cantly in the po ten tia ted sta te alt hough

slight chan ges were ob ser ved (P = 0.057).

On the con trary, the Tpmáx de crea sed

sig ni fi cantly1 du ring the po ten tia ted sta te. In

ad di tion, the re exis ted a si gi ni fi cant

dif fe ren ce (P<0.05) bet ween the va lue of the 

Tpmáx in non-po ten tia ted sta te (P0) and the

va lue of the Tpmáx in po ten tia ted sta te at the 

mo ments T1, T4 and T5. The data in di ca te

that the PTP cau sed an im pro ve ment in the

me cha ni cal ef fi ciency of the spe ci fic ges tu re. 

Key words

Posttetanic potentiation, Mechanical

efficiency, Percutaneous electrical

stimulation, Muscular power

Po ten cia ció post tetà ni ca, Efi cièn cia
mecà ni ca, Esti mu la ció elèctri ca
per cutà nia, Potè ncia mus cu lar

n Pa ra ules cla u



Des prés de l’a pli ca ció de l’es tí mul in duc tor 

de la po ten cia ció (mús cul en “es tat po ten -

ciat”), la mag ni tud de la PPT min va fins als 

va lors ba sals (pro pis de l’es tat “no po ten -

ciat”) en un pe río de de temps que os cil·la

en tre 5 i 20 min, amb un temps mitjà de

10 min (Hous ton i Gran ge, 1985; O’Leary i 

col., 1997; Van der voort i col., 1983).

Als es tu dis re vi sats en què s’ha in duït de

ma ne ra exò ge na la PPT, aques ta s’ha

me su rat mit jan çant ac cions mus cu lars

isomè tri ques ge ne ra des per pol sos

elèctrics aï llats i so bre gests mo noar ti cu -

lars. No més s’ha re vi sat un es tu di en què

s’ha ava luat l’e fec te de la PPT so bre un

gest dinà mic de carà cter vo lun ta ri (Stuart 

i cols., 1988). En aquests tre balls s’ha

mos trat com la in duc ció exò ge na de la

PPT, pro vo ca un in cre ment sig ni fi ca tiu

de la pun ta de for ça màxi ma i una dis mi -

nu ció igual ment sig ni fi ca ti va del temps

per arri bar-hi (Alway i col., 1987; Ha ma -

da i col., 2000a, 2000b; O’Leary i col.,

1997, 1998; Pe tre lla i col., 1989). A

més a més, es com pro va que la PPT s’as -

so cia a un rit me de pro duc ció de for ça

per uni tat de temps in cre men tat (O’Leary 

i col., 1997; Pal mer i Moo re, 1989; Van -

der boom i col., 1995). Així per exem ple,

Ha ma da i col. (2000b) mos tren un in cre -

ment en la for ça màxi ma isomè tri ca

(FMI) d’un 70,6 % res pec te a la FMI ob -

ser va da en es tat “no po ten ciat” del quà -

dri ceps de sub jec tes se den ta ris.

Entre els di ver sos pro ces sos fi siolò gics

que ex pli quen la ma jor ca pa ci tat

contràctil del tei xit mus cu lar es quelè tic

des prés de la in duc ció exò ge na de la PPT,

la fos fo ri la ció de la ca de na lleu ge ra de

mio si na re gu la do ra (CLMr) (De cos tre i

col., 2000; Gran ge i col., 1998; Pa tel

i col., 1998; Ras sier i col., 1997) i la in -

cre men ta da dis po ni bi li tat de Ca2+ in tra -

cel·lu lar du rant l’ac ti va ció mus cu lar es de -

vin gu da en l’“es tat po ten ciat” (Pääsu ke i

col., 2000; Tub man i col., 1996a,

1996b), cons ti tuei xen els dos me ca nis -

mes prin ci pals a l’ho ra d’ex pli car la PPT.

La mag ni tud de la PPT es tro ba afec ta da

per les ca rac te rís ti ques dels mús culs ava -

luats i més con cre ta ment pel ti pus de fi -

bra mus cu lar (O’Leary i col., 1997). En

hu mans es de mos tra que els grups mus -

cu lars amb els temps de con trac ció més

curts i la ma jor pro por ció de fi bres ràpi des 

(ti pus II) mos tren la ma jor PPT (Ha ma da i 

col., 2000a, 2000b; O’Leary i col.,

1997, 1998). Així per exem ple, els gas -

troc ne mis, amb més per cen tat ge de fi bres 

ti pus II, mos tren un ma jor PPT que no pas 

el soli (Van der voort i col., 1983). La ma -

jor mag ni tud de la PPT a les fi bres ti pus II

pro ba ble ment està re la cio na da amb la

seva ma jor ca pa ci tat per a fos fo ri lar les

CLMr en res pos ta a una alta fre qüèn cia

d’estimulació (Ha ma da i col., 2000a,

2000b; Hicks i col., 1991). En aquest

sen tit, es com pro va que l’activitat de la

qui na sa de la CLMr és tres ve ga des més

gran en fi bres ti pus II da vant de fi bres ti -

pus I (Eu se bi i col., 1980) i, contrària -

ment, l’activitat de la fos fa ta sa de la CLMr 

és apro xi ma da ment qua tre ve ga des més

gran a les fi bres ti pus I (Moo re i Stull,

1984; Stuart i col., 1988).

D’altra ban da, s’ha mos trat que du rant

l’aplicació d’EEP es pro dueix un aple ga -

ment se lec tiu i pre fe rent de les uni tats

mo trius de con trac ció ràpi da (Dud ley i

Ha rris, 1992; Maf fiu let ti i col., 2002). En 

aquest sen tit, se sug ge reix que l’ús d’EEP

com a mitjà per in duir la PPT en un grup

mus cu lar de ter mi nat, re sul tarà més útil,

per tal com es pro pi cia un aple ga ment

pre fe rent de les uni tats de con trac ció ràpi -

da i, per tant, es ge ne rarà una ma jor PPT.

En aquest tre ball es pre tén de com pro var

l’efecte que tin dria la in duc ció de la PPT

mit jan çant EEP so bre els parà me tres

mecà nics de ren di ment d’un gest mul tiar -

ti cu lar dinà mic concèntric en és ser ava -

luat mit jan çant un di namò me tre es pe cí fic

en di fe rents mo ments de l’estat po ten ciat.

Material i mètode
Sub jec tes

Hi van par ti ci par nou in di vi dus sans de

gène re mas cu lí. Les se ves ca rac te rís ti ques

fí si ques es tro ben re co lli des a la Tau la 1.

Tots són ju ga dors d’hand bol per tan yents a

la Di vi sió d’Ho nor B mas cu li na na cio nal.

Cap no va pre sen tar, al seu his to rial

mèdic, tras torns neu ro mus cu lars. Els

sub jec tes no van par ti ci par en pro gra mes

d’en tre na ment de for ça del tren su pe rior

en les 72 h prèvies. Se’ls va re co ma nar

abs te nir-se d’in ge rir ca feï na en les 24 h

pre ce dents a l’ex pe ri ment (McIntosh i

Gar di ner, 1987). Els sub jec tes van par ti -

ci par sota con sen ti ment in for mat.

Ma te rial

La mag ni tud de la PPT es va ava luar mit -

jan çant la uti lit za ció del di namò me tre Iso -

con trol Dinà mic 3.0 (JLML I+D, Ma drid,

Espan ya). Aquest di namò me tre pos seeix

un sen sor ex tern que li per met de rea lit -

zar un me su ra ment di rec te de l’es pai (amb

una pre ci sió di rec ta de ± 0,2 mm) rela -

cionat amb el temps (fre qüèn cia 1KHz);

ob te nia una dada cada mil·li se gon. El dis -

po si tiu d’a co bla ment del sen sor ex tern va

ser col·lo cat a la ba rra guia da d’un pòrtic

de mus cu la ció (Ger va Sports, Ma drid,

Espan ya) de 2 m d’al tu ra. L’ús del pòrtic

va per me tre una tra ject òria ver ti cal de la

ba rra guia da i, per tant, un des pla ça ment

ver ti cal del dis po si tiu d’aco bla ment del

sen sor de for ça dinà mi ca, cosa que va evi -

tar el des pla ça ment del sen sor res pec te a

l’eix zero graus, tot re duint l’e rror de me su -

ra del di namò me tre a un 0 %. Tam bé es va 

em prar un banc de mus cu la ció clàssic

(Ger va Sports, Ma drid, Espan ya) de 0,60

m d’al ça da, so bre el qual es van po si cio nar 

els sub jec tes per a l’a va lua ció.

D’al tra ban da, la PPT es va pro vo car mit -

jan çant el pro gra ma de po ten cia ció inclòs

al menú de l’e lec troes ti mu la dor Com pex

Sport 3® (Me di Com pex SA, Ecu blens,

Swi zer land). Es trac ta d’un apa rell d’e lec -

troes ti mu la ció port àtil, dis sen yat de for ma 

ex clu si va per a l’en tre na ment es por tiu. Es

ca rac te rit za bàsi ca ment per: a) l’a lli be ra -

ció d’un co rrent pol sat com post d’im pul -

sos elèctrics rec tan gu lars bifà sics simè -

trics amb una am pli tud de 400 ms, b) pre -

sen tar un rang d’in ten si tat de co rrent

 modulable en tre 0 i 120 mA. Els elèctro -
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VARIABLE

VALOR MOSTRAL

(MITJANA± DT)

Edat  22,7 ± 2,9

Alçada (cm) 181,0 ± 7,9

Massa cor po ral (kg)  79,8 ± 8,6

n TAULA 1.
Edat i prin ci pals da des an tro pomè tri ques de la
mos tra se lec cio na da.



des (2 mm de gruix) uti lit zats per a l’EEP

van ser de ti pus elast òmers i au toad he -

sius. Així, so bre el ven tre de cada trí ceps

bra quial, es va si tuar un elèctro de ne ga tiu

de més su per fí cie (10 cm x 5 cm) i dos de

po si tius més pe tits (5 cm x 5 cm).

Pro ce di ment

Per a la des crip ció cohe rent del pro ce di -

ment se guit du rant la fase ex pe ri men tal,

cal fer la dis tin ció dels apar tats se güents:

Mo vi ment d’avaluació

El mo vi ment se lec cio nat per a ser ana lit -

zat és co ne gut amb la de no mi na ció “ex -

ten sions de trí ceps aja guts” (Gar cía,

1999) (Foto). Con sis teix en el des pla ça -

ment de la ba rra guia del pòrtic mit jan -

çant una ex ten sió de tots dos col zes, men -

tre el sub jec te ro man aja gut supí so bre el

banc d’avaluació i amb els bra ços per pen -

di cu lars al cos. La ba rra des can sa de for -

ma est àti ca so bre els su ports del pòrtic; es 

tro ba si tua da aprox. 5 cm so bre el front

del sub jec te, tot per me tent una ac ció fo -

na men tal ment concèntri ca. D’altra ban -

da, aquest mo vi ment era prac ti cat as -

síduament pels sub jec tes, com un dels

mo vi ments bàsics del seu pro gra ma de

mus cu la ció.

Esti mu la ció elèctri ca

Amb 24 h d’antelació a l’inici de la ses sió

prin ci pal, el grup va par ti ci par en una ses -

sió pràcti ca que els va per me tre de fa mi -

lia rit zar-se amb els di fe rents parà me tres

de l’EEP. A més a més, cap dels sub jec tes

no ha via uti lit zat l’EEP an te rior ment.

En to tes dues ses sions, de familiarit -

zació i prin ci pal, els sub jec tes van ser

sot me sos al ma teix pro gra ma d’EEP.

Aquest te nia una du ra da de 180 s, i

cons ta va d’u na es ti mu la ció de bai xa fre -

qüèn cia (10 Hz) al ter na da amb in ter vals 

d’al ta fre qüèn cia (120 Hz) en els quals

s’a con se gueix un es tat de tetà nia mus -

cu lar fu gaç (1,5 s). Així, du rant els 180 s 

de du ra da to tal del pro gra ma, es ge ne ren

un to tal de 8 tetà nies.

Du rant l’es ti mu la ció, els sub jec tes es

van po si cio nar aja guts d’es que na so bre

el banc de mus cu la ció, amb tots dos

peus re col zats so bre el te rra i els ge nolls

fle xio nats apro xi ma da ment 90º. Els bra -

ços es van si tuar en la po si ció d’i ni ci del

mo vi ment d’a va lua ció, tal com s’ha des -

crit en l’a par tat an te rior. En aques ta ac -

ti tud ar ti cu lar, els sub jec tes van ser sot -

me sos al pro gra ma d’EEP in duc tor de

la PPT. La ba rra, du rant l’a pli ca ció

de l’EEP, es ta va fixa i, per tant, l’ac ció

mus cu lar in duï da elèctri ca ment va ser

de ti pus isomè tric.

D’altra ban da, es va es ti mu lar mit jan çant

EEP el trí ceps bra quial de tots dos bra ços

de for ma si mult ània. Aquest mús cul va

ser se lec cio nat tant per ser l’únic ago nis -

ta del mo vi ment d’avaluació, com per

la seva ubi ca ció anatò mi ca su per fi cial, la

qual cosa en fa ci li ta l’estimulació per cutà -

nia mit jan çant EEP.

Els dos elèctro des po si tius, van ser si tuats

so bre la por ció dis tal dels ven tres me dial i

la te ral del trí ceps bra quial. L’elèctro de ne -

ga tiu, es va si tuar so bre el cap llarg del

 tríceps. La in ten si tat (0-120 mA) va ser

mo ni to ra da di rec ta ment i in cre men ta da

gra dual ment fins al ni vell de màxi ma tole -

rància, el qual va os cil·lar en tre 35 i 66 mA, 

se gons les di ferè ncies en el llin dar del do lor

in ter sub jec te. Cap sub jec te no va mos trar

símp to mes sig ni fi ca tius de des con fort.

Pro to col

Ses sió de fa mi lia rit za ció. De for ma

prèvia (24 h abans) a l’i ni ci de la ses sió

de re co lli da de da des o ses sió prin ci pal,

els sub jec tes van ser sot me sos a una

ses sió de fa mi lia rit za ció. En aques ta, es

van pre ten dre els ob jec tius se güents:

a) pro por cio nar la in for ma ció ne cess ària 

so bre els pro ce di ments a se guir, b) afa -

vo rir l’ha bi tua ció dels sub jec tes al pro -

gra ma de po ten cia ció, i per tant, a les

sen sa cions oca sio na des per la con trac -

ció in duï da mit jan çant EEP, atès que

cap sub jec te no te nia ex pe rièn cia en l’ús 

d’EEP, c) de ter mi nar el va lor d’in ten si tat 

màxim (rang 0-120 mA) per a cada sub -

jec te, d) tro bar i re gis trar el va lor de la

re sistència ex ter na es pe cí fi ca (REE). El

va lor de la REE equi val al va lor en el

qual el sub jec te ma ni fes ta la seva potèn -

cia màxi ma, és a dir, arri ba a una ve lo ci -

tat mit ja na d’a pro xi ma da ment 1m/s

(Gon zá lez-Ba di llo, 2000).

La pri me ra part de la ses sió de fa mi lia rit -

za ció es va cen trar en la trans mis sió de la

in for ma ció re la cio na da amb els pro ce di -

ments a se guir. Aques ta part in for ma ti va

es va rea lit zar al ma teix lloc de l’a va lua -

ció, mit jan çant co mu ni ca ció ver bal i au -

dio vi sual. Tot se guit, els sub jec tes van

exe cu tar un es cal fa ment pro to col·lit zat.

Aquest con sis tia en la rea lit za ció de: 5 mi -

nuts de rem a una in ten si tat de 80 W, ex -

ten sions de trí ceps da vant de re sistència

lleu (10 kg), es ti ra ments pas sius de la

mus cu la tu ra im pli ca da i 4 re pe ti cions del

gest del test a ve lo ci tat mo de ra da.

Des prés de l’escalfament, es va pas sar a

exe cu tar la res ta dels ob jec tius in di cats

an te rior ment. Així, d’una ban da, es va de -

ter mi nar la REE mit jan çant l’execució

d’un test pro gres siu. Aquest test va con -

sis tir en la rea lit za ció de dues re pe ti cions

per cada pes, co men çant tots els sub jec -

tes pel pes de la ma tei xa ba rra (20 kg). A

par tir d’aquesta pri me ra re sistència, la

res ta de les sèries es va rea lit zar amb 5 o

10 kg més en fun ció de la ve lo ci tat de sen -

vo lu pa da pel sub jec te amb el pes pre ce -

dent. Es va pre ten dre que no es rea lit zes -

sin més de qua tre sèries fins a de ter mi nar

la REE. La re cu pe ra ció en tre sèries va ser

com ple ta (3 min.).

D’al tra ban da, un cop es ta bler ta la REE,

cada sub jec te va ex pe ri men tar el pro to -

col d’EEP in duc tor de la po ten cia ció. La

in ten si tat del co rrent va ser in cre men ta -

da gra dual ment fins a as so lir la màxi ma

to le ra ble per a cada sub jec te, i aquest

va lor va ser re gis trat. Mit jan çant l’ús

d’un lla pis dèrmic, es va di bui xar el con -

torn de cada elèctro de so bre la pell del

sub jec te.

Ses sió prin ci pal. A l’a rri ba da al lloc d’a va -

lua ció, els sub jec tes es van as seu re i van

des can sar du rant 20 mi nuts abans de co -
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Po si ció de par ti da del mo vi ment d’a va lua ció se lec cio nat.



men çar el pro to col prees ta blert. A con ti -

nua ció, els sub jec tes van exe cu tar el pro to -

col se güent: a) Escal fa ment es tan dar dit -

zat, igual com el rea lit zat a la ses sió de fa -

mi lia rit za ció; b) Dos mi nuts de repòs des -

prés de l’es cal fa ment, temps ne ces sa ri per

a la ubi ca ció del sub jec te en la po si ció es -

tan dar dit za da (po si ció prèvia a l’e xe cu ció

del mo vi ment d’a va lua ció) i per a la pre dis -

po si ció d’a quest per a les fa ses se güents

del pro to col; c) Ava lua ció de la Pmàx (P0) i 

Tpmàx (TP0) en es tat “no po ten ciat”. Els

sub jec tes van efec tuar el mo vi ment d’a va -

lua ció i da vant la REE es ta bler ta en la ses -

sió de fa mi lia rit za ció. Es van rea lit zar tres

re pe ti cions del mo vi ment d’a va lua ció amb

30" de re cu pe ra ció en tre cada in tent. Als

sub jec tes se’ls va re cor dar rei te ra da ment

que cada una d’a ques tes tres re pe ti cions

ha via de rea lit zar-se amb una in ten si tat

màxi ma. El mi llor dels tres in tents –pre -

nent com a re ferè ncia la Pmàx– va ser se -

lec cio nat com a va lor de re ferè ncia en es tat 

no po ten ciat d) Cinc mi nuts de repòs ab so -

lut, és a dir, es va pro cu rar que els sub jec -

tes rea lit zes sin el me nor nom bre de mo vi -

ments pos si ble. Per això, els sub jec tes van

ro man dre en de cú bit supí da munt del ma -

teix banc de mus cu la ció so bre el qual es va 

rea lit zar el mo vi ment d’a va lua ció. Du rant

aquest in ter val de temps, els elèctro des

van ser col·lo cats so bre el trí ceps bra quial

a tots dos bra ços. La col·lo ca ció es va rea -

lit zar so bre les mar ques dèrmi ques rea lit -

za des en la ses sió de fa mi lia rit za ció i, per

tant, la po si ció dels elèctro des va ser idèn -

tica en amb dues ses sions; e) Induc ció de

la PPT mit jan çant EEP. El va lor d’in ten si tat 

màxi ma to le ra da per cada sub jec te, ob tin -

gut en la ses sió de fa mi lia rit za ció, es va

pren dre com a re ferè ncia. Tan ma teix, es va 

pre ten dre d’in cre men tar aquest va lor fins

arri bar al llin dar del do lor de cada sub jec -

te; es va com pro var que la in ten si tat mit ja -

na as so li da pel to tal de la mos tra, va ser

13 mA su pe rior a la re co lli da en la ses sió

an te rior; f) Ava lua ció de la Pmàx i Tpmàx

en es tat “po ten ciat”. Tot just fi na lit zat el

pro gra ma d’EEP in duc tor de la PPT, es va

tor nar a exe cu tar el mo vi ment d’a va lua ció

da vant la REE. Aquest es va efec tuar en

cada un dels ins tants se güents: 5 s (T1),

30 s (T2), 60 s (T3), 180 s (T4) i 300 s

(T5); un cop fi na lit za da l’es ti mu la ció

elèctri ca. Així per exem ple, al T1 es van

ob te nir els va lors P1 –re fe rit al va lor de la

Pmàx al T1– i TP1 –que in di ca el va lor del

Tpmàx en l’ins tant T1–, en el T2 els va lors

P2 i TP2... i així suc ces si va ment. En cada

un dels mo ments prees ta blerts du rant l’es -

tat “po ten ciat” (T1, T2, T3, T4 i T5), el

mo vi ment d’a va lua ció es va rea lit zar una

sola ve ga da, per això es va in for mar rei te -

ra da ment cada sub jec te (es pe cial ment du -

rant l’a pli ca ció de l’EEP) so bre la ne ces si -

tat d’a pli car la màxi ma in ten si tat en ca das -

cu na de les exe cu cions.

Me su res

Les me su res rea lit za des so bre cada exe cu -

ció del mo vi ment d’a va lua ció han es tat la

Pmàx i el Tpmàx. D’u na ban da, la Pmàx de -

no ta el ma jor va lor de potè ncia ob tin gut en

tot el mo vi ment, i s’ex pres sa en watts (W).

D’u na al tra, el Tpmàx in di ca el temps ne -

ces sa ri per as so lir el màxim va lor de potèn -

cia, i s’ex pres sa en mil·li se gons (ms). El

me su ra ment es va rea lit zar en el mode Test

Ma nual de l’Iso con trol Dinà mic 3.0. Sota

aquest mode, l’en re gis tra ment de cada re -

pe ti ció es va po der ajus tar als ins tants

prees ta blerts (T0, T1, T2, T3, T4 i T5).

Esta dís ti ca

El re gis tre de les da des i el trac ta ment

gràfic d’aquestes es va por tar a ter me al

Full de Càlcul Excel (Mi cro soft Win dows

2000), men tre que el trac ta ment es ta dís -

tic es va efec tuar mit jan çant el pro gra ma

es ta dís tic SPSS 10 per a Win dows. Es va

apli car l’anàlisi de va riàn cia per a me su -

res re pe ti des, com pa rant els va lors de

Pmàx i Tpmàx en els mo ments prees ta -

blerts (T0, T1, T2, T3, T4 i T5) per de ter -

mi nar les di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre

les di fe rents me su res per a cada sub jec te.

Així ma teix, es van uti lit zar les pro ves de

con trast in tra sub jec tes per po der de ter mi -

nar en quin dels mo ments prees ta blerts

s’esdevenen di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en -

tre l’estat “no po ten ciat” i el “po ten ciat”.

Es va se lec cio nar com a ni vell de sig ni fi ca -

ció un va lor de P < 0.05.

Resultats

Re fe rents

a la potè ncia màxi ma (Pmàx)

La Pmàx no va aug men tar de for ma sig ni -

fi ca ti va du rant l’estat po ten ciat. Així, mit -

jan çant l’anàlisi de va riàn cia de me su res

re pe ti des no es tro ben di ferè ncies sig ni fi -

ca ti ves (P = 0.057) en els va lors adop tats 

per aques ta va ria ble en cada un dels mo -

ments de me su ra ment prees ta blerts, tant

en l’estat “no po ten ciat” (P0) com “po ten -

ciat” (P1 als 5 s, P2 als 30 s, P3 als 60 s,

P4 als 180 s i P5 als 300 s) (Tau la 2).

Així ma teix, com que hi ha in di cis de sig -

ni fi ca ció, es va pro ce dir a rea lit zar una

anà li si de con trast a pos te rio ri mit jan çant

les pro ves de con trasts in tra sub jec tes.

Així, es com pro va l’existència d’una di -

ferè ncia sig ni fi ca ti va (P < 0.05) en tre el

va lor de la Pmàx en es tat no po ten ciat

(P0) i el va lor de la Pmàx en el mo ment

P2 (Tau la 3).
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VARIABLE GI MITJANA QUADRÀTICA F SIGNIFICACIÓ

Pmàx 3 13435,62 2,17 ,076

n TAULA 2.
Va lors es ta dís tics de ri vats de l’anà li si fac to rial de la va riàn cia per a la Pmàx.

MOMENTS COMPARATS GI MITJANA QUADRÀTICA F SIGNIFICACIÓ

P1-P0 1 19302,47 4,95 ,057

P2-P0 1 36967,75 6,27 ,037

P3-P0 1 24672,03 ,70 ,427

P4-P0 1  4869,24 ,47 ,511

P5-P0 1  3199,41 ,34 ,572

n TAULA 3.
Va lors es ta dís tics de ri vats de la pro va de con trast in tra sub jec tes per a la va ria ble Pmàx.



La fi gu ra 1 il·lus tra un exem ple re pre sen -

ta tiu de l’evolució de la Pmàx en els mo -

ments d’avaluació se lec cio nats en els es -

tats “no po ten ciat” i “po ten ciat” en dos

sub jec tes par ti ci pants de l’estudi. A tots

dos gràfics, es com pro va l’enorme va ria bi -

li tat exis tent en tots dos ca sos. Així, el

sub jec te A va ge ne rar un in cre ment del

8,47 % en el P5 (300s) res pec te al va lor

de Pmàx ge ne rat en l’estat “no po ten ciat”. 

Tan ma teix, el sub jec te B obté va lors de

Pmàx in fe riors a l’obtingut en es tat “no

po ten ciat” en tots els mo ments d’ava -

luació post tetà ni ca. Tot i amb això, el va -

lor de P ob tin gut per aques ta va ria ble es

tro ba prop de la seva sig ni fi can ça.

Re fe rents al temps ne ces sa ri

per acon se guir la potè ncia

màxi ma (TPmàx)

El TPmàx va de créi xer de for ma sig ni fi ca -

ti va du rant l’avaluació efec tua da en l’“es -

tat po ten ciat”. Així, mit jan çant l’anàlisi

fac to rial de la va riàn cia es tro ben diferèn -

cies sig ni fi ca ti ves (P < 0.05) en els va lors 

adop tats per aques ta va ria ble en tots els

mo ments de me su ra ment prees ta blerts

(T1 als 5 s, T2 als 30 s, T3 als 60 s, T4

als 180 s i T5 als 300 s) (Tau la 4).

D’al tra ban da, mit jan çant les pro ves de

con trasts in tra sub jec tes es com pro va

l’e xistència d’u na di ferè ncia sig ni fi ca ti -

va (P < 0.05) en tre el va lor de la TPmàx

en es tat no po ten ciat (P0) i el va lor de

la TPmàx en el mo ment T1, T4 i T5

(Tau la 5).

La fi gu ra 2 il·lus tra un exem ple re pre -

sen ta tiu de l’e vo lu ció del TPmàx ge ne rat 

per un sub jec te, en els di fe rents mo -

ments d’a va lua ció pla ni fi cats en els es -

tats “no po ten ciat” i “po ten ciat”. Aquest

gràfic ha es tat se lec cio nat per què es pot

con si de rar re pre sen ta tiu de la tendència 

adop ta da per aques ta va ria ble en tots

els sub jec tes. Així, en aquest cas, el

sub jec te ex pe ri men ta una re duc ció

màxi ma del TPmàx d’un 6,3 % (25 ms)

en el mo ment T1 (als 5 s del co men ça -

ment de l’“es tat po ten ciat”), aquest per -

cen tat ge va créi xer lleu ge ra ment al llarg

dels di fe rents mo ments d’a va lua ció, i va

arri bar al seu va lor més gran en el T5

(7,3 %). (Fi gu ra 2)

Discussió

La prin ci pal tro ba lla de l’estudi que pre -

sen tem és que, so bre un gest dinà mic de

carà cter mul tiar ti cu lar i ge ne rat mit jan -

çant una ac ció concèntri ca de carà cter vo -

lun ta ri, els dos parà me tres mecà nics se -

lec cio nats (Pmàx i TPmàx) per quan ti fi car 

l’efecte de la PPT ten dei xen a mi llo rar en

ca das cun dels sub jec tes es tu diats des -

prés de l’aplicació d’un es tí mul in duc tor

mit jan çant EEP.

apunts 73 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (78-85)

preparació física

82

1.040

1.020

1.000

980

960

940

920

900

880

1.550

1.500

1.450

1.400

1.350

1.300

1.250

P
m

á
x 

(W
)

P
m

á
x 

(W
)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Momentos de evaluación

Sujeto A Sujeto B

Momentos de evaluación

n FIGURA 1.
Evo lu ció de la potè ncia màxi ma (Pmàx) en els mo ments prees ta blerts d’a va lua ció en dos sub jec tes de la mos tra (A i B).

Sub jec te A Sub jec te B

Mo ments d’avaluacióMo ments d’avaluació Mo ments d’avaluació

)
W( 

x
à

m
P

)
W( 

x
à

m
P

VARIABLE GI MITJANA QUADRÀTICA F SIGNIFICACIÓ

Tpmàx 5 6740,65 3,75 ,007

n TAULA 4.
Va lors es ta dís tics de ri vats de l’anà li si fac to rial de la va riàn cia per al TPmàx.

MOMENTS COMPARATS GI MITJANA QUADRÀTICA F SIGNIFICACIÓ

T1-T0 1 38809,0 9,48 ,015(*)

T2-T0 1 19321,0 4,68 ,062

T3-T0 1 31565,4 4,41 ,069

T4-T0 1 38416,0 6,27 ,037(*)

T5-T0 1 52441,0 8,86 ,018(*)

n TAULA 5.
Va lors es ta dís tics de ri vats de la pro va de con trast in tra sub jec tes per a la va ria ble TPmàx.



No més s’ha re vi sat un es tu di en què s’ha

me su rat l’efecte de la PPT so bre una ac ció 

dinà mi ca concèntri ca de carà cter vo lun ta -

ri. En aquest es tu di, Stuart i col. (1988)

van quan ti fi car l’efecte de la PPT so bre la

màxi ma ve lo ci tat d’extensió de ge noll.

Van com pro var que des prés de l’aplicació

de l’estímul in duc tor de PPT, la màxi ma

ve lo ci tat d’extensió ten dia a ser més gran

en l’estat po ten ciat, en ca ra que l’in cre -

ment es men tat (5 %) no va ser es ta dís ti -

ca ment sig ni fi ca tiu. En aquest tre ball,

l’estímul in duc tor va con sis tir en una CMV 

isomè tri ca de 10 s del quà dri ceps, amb

un an gle de ge noll de 90º. Des prés de

l’aplicació de l’estímul in duc tor, els sub -

jec tes van rea lit zar ex ten sions màxi mes

de ge noll als 20, 30, 40, 60 i 120 s. La

com pa ra ció dels pro ce di ments en tre el

tre ball ci tat prèvia ment i l’estudi pre sent,

sus ci ta in terès pel fet de ser tots dos, les

úni ques in ves ti ga cions que han quan ti fi -

cat la PPT so bre una ac ció dinà mi ca

concèntri ca en la mus cu la tu ra hu ma na i

so bre gests d’execució si mi lar. Tan ma -

teix, l’estudi de Stuart et al. (1988) es di -

fe ren cia fo na men tal ment del nos tre tre -

ball en el fet que, d’una ban da, s’ha uti lit -

zat com a es tí mul in duc tor de la PPT una

CMV de carà cter isomè tric i, d’altra ban -

da, s’ha ava luat l’efecte de la PPT so bre

una ac ció concèntri ca sen se re sistència

ex ter na.

Així, en pri mer lloc, l’ús d’una CMV com a

es tí mul in duc tor de la PPT ha es tat

àmplia ment uti lit zat en la li te ra tu ra re vi -

sa da (Alway i col., 1987; Be lan ger i col.,

1983; Green i Jo nes, 1989; Ha ma da i

col., 1997; Hous ton i Gran ge, 1990,

1991; Pe tre lla i col., 1989; Stuart i col.,

1988; Van der voort i McCo mas, 1986;

Van der voort i col., 1983), i s’ha com pro -

vat que el seu ús s’ha efec tuat en un nom -

bre d’estudis més gran que no pas l’EEP.

En certs tre balls (Van der voort i McCo mas, 

1983, 1986) s’han ob ser vat aug ments de 

la PPT més grans mit jan çant l’ús de CMV

com a es tí mul in duc tor da vant de l’EEP.

O’Leary et al. (1997) sug ge rei xen que la

raó més pro ba ble da vant d’aquest fe no -

men és que mit jan çant l’ús de la CMV

com a es tí mul in duc tor de la PPT, un ma -

jor nom bre de grups mus cu lars –si ner gis -

tes i fi xa dors– es po ten ciïn i, per tant, això

doni com a re sul tat un ma jor nom bre de

fi bres mus cu lars en es tat po ten ciat. Tan -

ma teix, exis tei xen di ver sos fac tors que ar -

gu men ten que l’EEP da vant de la CMV,

cons ti tueix un mitjà més efi cient per in -

duir la PPT: 1) la prin ci pal li mi ta ció de

l’ús de la CMV per pro vo car la PPT és la

in ca pa ci tat d’alguns sub jec tes d’activar

com ple ta ment els seus mús culs. Això

com por ta que no s’assoleixi una po ten cia -

ció màxi ma i per tant, que es cau si una

ma jor va ria ció in ter sub jec te (O’Leary i

col., 1997, 1998). 2) L’ús de l’EEP a un

ni vell màxim i cons tant (O’Leary i col.,

1997), a més a més de pro duir una ac ti -

va ció com ple ta del grup mus cu lar de sit -

jat, per met de me su rar la ca pa ci tat de

pro duc ció de F dels mús culs, in de pen -

dent ment de la vo lun tat, del ni vell

d’habilitat i es pe cial ment, del grau de mo -

ti va ció dels sub jec tes (Pe tre lla i col.,

1989). 3) L’ús d’EEP com a mitjà per in -

duir la PPT en un grup mus cu lar de ter mi -

nat, re sul tarà més útil, per tal com es pro -

pi cia un aple ga ment pre fe rent de les uni -

tats mo trius de con trac ció ràpi da, i en

con se qüèn cia, es ge ne rarà una ma jor PPT 

a cau sa del ma jor con tin gut mio fi bril·lar

de CLM d’aquesta mena de fi bres (ti pus

II) (Ha ma da i col., 2000b).

D’altra ban da, Stuart et al. (1988) van

uti lit zar com a mo vi ment d’avaluació,

l’extensió mo no po dal de ge noll sen se re -

sistència ex ter na. En aquest mo vi ment,

en rea lit zar-se so bre una re sistència ex ter -

na ina pre cia ble, no es pot arri bar a ma ni -

fes tar la for ça ex plo si va màxi ma (Zat -

siorsky, 1995). Aquest va lor de for ça es

de fi neix com la màxi ma pro duc ció de for -

ça per uni tat de temps (Siff i Verk hos -

hansky, 1995), i s’hi sug ge reix que l’aple -

gament de les uni tats mo trius fàsi ques és

al màxim, vo lun ta ri. Així, Hak ki nen et al.

(1984) mos tren que aquest va lor de for ça

s’assoleix amb dues con di cions; d’una

ban da, la re sistència ex ter na s’aproxima

al ~30 % de la FIM i, d’altra ban da, la ve -

lo ci tat mit ja na que el sub jec te de sen vo lu -

pa és de ~1 m/s. Així ma teix, te nint en

comp te que el prin ci pal fac tor de ter mi -

nant de la mag ni tud de la PPT és el ti pus

de fi bra mus cu lar (Ha ma da i col., 2000a,

2000b), atès que en hu mans es de mos tra 

de qui na for ma els grups mus cu lars amb

els temps de con trac ció més curts i la ma -

jor pro por ció de fi bres ràpi des (ti pus II)

mos tren la ma jor PPT (Ha ma da i col.,

1997, 2000b; Moo re i col., 1985;

O’Leary i col., 1997).

Tot i amb això, se sug ge reix que les ca rac -

te rís ti ques del mo vi ment se lec cio nat per

ava luar la PPT han d’a jus tar-se per tal

d’a con se guir que en la seva exe cu ció s’a -

ple gui el màxim nom bre d’u ni tats mo trius

fàsi ques (o de con trac ció ràpi da). Per

això, en aquest tre ball: a) Es va uti lit zar la

re sistència ex ter na en la qual cada sub jec -

te de sen vo lu pa va la seva for ça ex plo si va

màxi ma i b) la mecà ni ca del gest se lec cio -

nat va ser la d’u na ca de na cinè ti ca tan ca -

da i d’em pen ta, en la qual la re sistència

ex ter na (ba rra guia da) s’ha via de llan çar.

La pos si bi li tat de pro jec tar la re sistència

ex ter na, per met al sub jec te d’aug men tar

la ve lo ci tat de la ba rra guia da du rant tot el 

re co rre gut en què aques ta es tro ba en

con tac te amb el sub jec te (Wil son i col.,

1996).

En con se qüèn cia, se sug ge reix que en

el mo vi ment d’avaluació se lec cio nat en el

nos tre es tu di, i a par tir dels con di cio nants

es men tats an te rior ment, el sub jec te de -

sen vo lu parà el màxim aple ga ment vo lun -

ta ri d’unitats mo trius fàsi ques i, per tant,

ma ni fes tarà en més alt grau la mag ni tud

de la PPT. Tan ma teix, Gar di ner (2002)

as sen ya la que l’aplegament d’unitats mo -

trius en ac cions dinà mi ques concèntri -

ques a màxi ma ve lo ci tat és un fe no men

en ca ra des co ne gut. En aquest sen tit, des -

ta ca el tre ball de Kos sev i Chris to va

(1998) en el qual van ob ser var que els

mo vi ments concèntrics pro vo quen una
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descàrre ga ini cial d’alta fre qüèn cia (pol -

sos d’alta fre qüèn cia ini cial) se guits per

in ter vals més am plis en tre pol sos (fre -

qüèn cies més bai xes). Aquests au tors de -

mos tren que la ma jor re la ció for ça-temps

es pro dueix a l’inici del mo vi ment, du rant

la fase est àti ca del mo vi ment, per vèn -

cer la inè rcia de la re sistència ex ter na.

Aquests re sul tats con cor den amb el con -

cep te de for ça ini cial pro po sat per Siff i

Verk hos hansky (1995). Se gons aquest

au tor, la for ça ini cial és la for ça que es

pro dueix du rant els pri mers 30 ms del

mo vi ment i sota con di cions isomè tri ques.

Gon zá lez-Badillo (2000) tam bé con si de ra 

que el màxim va lor de for ça ini cial coin ci -

deix amb la for ça ex plo si va màxi ma es -

men ta da an te rior ment. A més a més, la

for ça ini cial és con si de ra da de pen dent

de fac tors genè tics, és a dir, és un va lor de 

for ça di fí cil ment mi llo ra ble mit jan çant

l’entrenament.

Igual ment, da vant de re sistències molt

lleu ge res o ine xis tents, com s’esdevenia a

l’estudi de Stuart et al. (1988), ca bria la

pos si bi li tat que la for ça ini cial no arri bés a 

ma ni fes tar-se en el seu màxim va lor, i per

tant no s’arribés a la for ça ex plo si va màxi -

ma (Gon zá lez-Badillo, 2000). Tot i amb

això, es pot plan te jar com a hipò te si que

el ma jor aple ga ment vo lun ta ri d’unitats

mo trius fàsi ques que un sub jec te pot rea -

lit zar en un de ter mi nat mo vi ment i en una

ac ció mus cu lar concèntri ca, es pro duirà

da vant una re sistència ex ter na en què es

ge ne ri la for ça ex plo si va màxi ma i, per

tant, el ma jor va lor de for ça ini cial.

D’altra ban da, en el nos tre tre ball s’in -

clouen d’altres ele ments, a part dels es -

men tats an te rior ment, que tam bé el di fe -

ren cien del tre ball de Stuart et al. (1988) i 

que ar gu men ten les mi llo res ob tin gu des

en la mag ni tud de la PPT. En aquest sen -

tit, s’ha se lec cio nat un gest que ha bi tual -

ment els sub jec tes in clouen en la seva ru -

ti na d’entrenament set ma nal, amb la qual 

cosa es va pre ten dre d’eliminar la va ria ble 

con ta mi nant cau sa da per l’aprenentatge

(Rut her ford i Jo nes, 1986). A més a més,

que si gui un gest ha bi tual ment prac ti cat i

en tre nat, afa vo rirà la ma ni fes ta ció d’una

ma jor PPT. Així, Ha ma da et al. (2000a)

van com pro var que la PPT era sig ni fi ca ti -

va ment més gran en els mús culs en tre -

nats amb l’entre nament tant de for ça com

de re sistència, da vant la PPT ob ser va da

en els grups mus cu lars no en tre nats.

Igual ment, la mos tra se lec cio na da ha es -

tat ho mogè nia pel que fa als fac tors edat,

sexe i ni vell de con di ció fí si ca, fac tors in -

fluents en la mag ni tud de la PPT (Pääsu ke 

i col., 1999, 2000).

En un al tre sentit, per a la va lo ra ció de la

PPT han es tat se lec cio nats dos parà me -

tres mecà nics fins ara inè dits en la bi -

blio gra fia afí a la PPT: la potè ncia màxi -

ma (W) i el temps uti lit zat per as so lir-la

(ms). En co rres pondència amb Gon zá -

lez-Ba di llo (2000) el que in te res sa de

me su rar en l’es port és la for ça apli ca da,

per què d’a ques ta depèn la potè ncia que

es pu gui ge ne rar, que és, des del punt de 

vis ta del ren di ment fí sic, el fac tor de ter -

mi nant del re sul tat es por tiu. Així ma teix, 

aquest ma teix au tor, con si de ra que en

l’a va lua ció de la potè ncia caldrà de ter -

mi nar tant la pun ta màxi ma (Pmàx),

com la re la ció en tre Pmàx i el temps uti -

lit zat per acon se guir-la (TPmàx). Aques -

ta con cep ció de la Pmàx i de la TPmàx

com a des crip tors mecà nics de l’e fi cièn -

cia d’un gest es por tiu ha es tat igual ment 

pro po sat per al tres au tors (Siff i Ver -

khoshansky, 1995; Zat siorsky, 1995).

La lògi ca d’a quest plan te ja ment re si deix 

en el fet que gai re bé la to ta li tat d’es pe -

cia li tats es por ti ves te nen com a ob jec tiu

arri bar a un de ter mi nat va lor de for ça i

ve lo ci tat (potè ncia màxi ma) al ma teix

temps que es man té o es re dueix el

temps per acon se guir-lo (temps per a la

potè ncia màxi ma) (Gon zá lez-Ba di llo,

2000), i en con se qüèn cia cal dria me su -

rar i va lo rar tant la pun ta de for ça i ve lo -

ci tat (Pmàx) com el temps em prat a

acon se guir-ho (TPmàx).

D’altra ban da, a ex cep ció de Stuart et al.

(1988), la res ta dels tre balls re vi sats que

han pro vo cat la PPT mit jan çant EEP en

grups mus cu lars del cos humà, han ava -

luat la mag ni tud de la PPT en ac cions

isomè tri ques. En tots, la PPT pro vo ca un

in cre ment es ta dís ti ca ment sig ni fi ca tiu de

la FIM i una dis mi nu ció (en ge ne ral sig ni -

fi ca ti va) en el TFIM i el TR1/2 (Ha ma da i

col., 2000a, 2000b; O’Leary i col.,

1997, 1998; Van der voort i McCo mas,

1986). A més a més, en aquests tre balls,

du rant l’estat po ten ciat, la mag ni tud de la

PPT es va ava luar mit jan çant ac cions

isomè tri ques pro vo ca des de ma ne ra exò -

ge na mit jan çant EEP i, per tant, sen se la

par ti ci pa ció vo lunt ària del sub jec te. En

con se qüèn cia, hi ha mas sa di ferè ncies

me to dolò gi ques com per po der es ta blir

com pa ra cions amb els re sul tats ob tin guts

en el nos tre es tu di. Tan ma teix, a la llum

dels re sul tats ob tin guts en aquest tre ball,

es com pro va que la tendència és si mi lar a

l’observada als tre balls ci tats an te rior -

ment. És a dir, du rant l’estat po ten ciat, el

tei xit mus cu lar es quelè tic pre sen ta una

ma jor ca pa ci tat contràctil que es ma ni fes -

ta en una ma jor for ça ge ne ra da i en un

temps més curt d’aplicació d’aquesta. En

el pre sent tre ball, es com pro va com el

TPmàx arri ba a re duir-se en 25 ms en al -

guns sub jec tes, men tre el va lor de la po -

tència es man té o fins i tot aug men ta, i

això, des del punt de vis ta del ren di ment

es por tiu és un re sul tat sor pre nent, si es té

en comp te que la ma jor part dels gests es -

por tius ex plo sius te nen una du ra da in fe -

rior a 300 ms.

Tot i amb això, i en ca ra que no s’han uti -

lit zat els mit jans tècnics per evi den ciar el

me ca nis me fi siolò gic res pon sa ble de la

tendència ob ser va da en cada un dels sub -

jec tes, és a dir, ge ne rar més potè ncia (in -

di cis de sig ni fi can ça) i en menys temps

(sig ni fi ca ti va en els mo ments T1, T4 i T5,

P < 0.05), sí que es pot con clou re que l’a -

pli ca ció del pro gra ma de po ten cia ció de

l’e lec troes ti mu la dor Com pex Sport 3 so -

bre el trí ceps bra quial i so bre el gest d’a -

va lua ció se lec cio nat, va pro vo car una mi -

llo ra en l’e xe cu ció mecà ni ca del gest se -

lec cio nat.
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Exercicis per a l’entrenament
de la musculatura flexora del tronc
en el medi aquàtic

§ JUAN CAR LOS CO LA DO SÁNCHEZ

§ SALVADOR LLANA BELLOCH
Fa cul tat de Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Uni ver si tat de Valè ncia

Resum
Pel que fa a l’e xer ci ta ció ab do mi nal en el

medi te rres tre s’han rea lit zat es tu dis múl -

ti ples que han ava luat di ver sos as pec tes.

Mal grat això, s’ha de res sal tar que fins

avui son es cas ses les pu bli ca cions que

s’han cen trat en apro fun dir de ma ne ra

qua li ta ti va i/o quan ti ta ti va en l’e xer ci ta ció

ab do mi nal en el medi aquà tic.

A par tir d’un es tu di bi di men sio nal de fo to -

gra me tria i ví deo s’ha rea lit zat un anà li si

ci nemà ti ca de 12 exer ci cis aquà tics de

fle xió de tronc que in vo lu cren la mus cu la -

tu ra ab do mi nal. L’es tu di està en les se ves

fa ses pre li mi nars, mo tiu per al qual es va

dur a ter me amb únic sub jec te. El mo del

an tro pomè tric uti lit zat per a l’anà li si ci -

nemà ti ca va con sis tir en un mo del

alàmbric de tres seg ments: cui xa, pel vis i

zona lum bar. Aquests tres seg ments de -

ter mi nen els dos an gles d’in terès: an gle

dels ma lucs i an gle lum bar.

Els re sul tats ob tin guts han co rro bo rat l’e -

ficà cia i se gu re tat de la ma jo ria dels mo vi -

ments pro po sats. Amb les da des que

apor ta aquest es tu di s’o bren no ves pos si -

bi li tats d’ac tua ció per als di ver sos àmbits

de pràcti ca fí si ca sa lu da ble en el medi

aquà tic, ofe rint a més a més, una al ter na -

ti va teò ri ca i pràcti ca a la tí pi ca idea de

“sor tir-se de la pis ci na” per a rea lit zar

aquests exer ci cis.

Introducció

Ante ce dents i es tat ac tual

de l’ob jec te d’es tu di

So bre l’exercitació de la zona ab do mi nal

s’ha par lat i es crit de ma ne ra pro li xa, atès

que el seu con di cio na ment ade quat té re -

per cus sions po si ti ves, tant en el ren di -

ment es por tiu com en el man te ni ment de

la sa lut (Camp bell, 1953; No rris, 1993;

De mont i cols., 1999; Ju ker i cols.,

1998; Mon fort, 1998; Gusi i Fuen tes,

1999).

En l’àmbit es por tiu se sap que afa vo reix la 

rea lit za ció de mo vi ments més enè rgics i

pre ci sos, a més a més d’aportar se gu re tat

da vant de pos si bles le sions i des com pen -

sa cions (Brun gardt, 1995). En l’àmbit de

la sa lut es co neix que el seu con di cio na -

ment és cru cial per afa vo rir un co rrec te

equi li bri mus cu lar a ni vell pel vià amb la

seva in fluèn cia di rec ta so bre el ra quis

(Mon fort, 1998); és fre qüent que la seva

fal ta de to pu gui pro vo car pa to lo gies lum -

bars (No rris, 1993; Shi ra do i cols., 1995; 

Ji mé nez, 1998; De mont i cols., 1999).

S’accepta que per evi tar aques tes pa to lo -

gies cal, a ni vell mus cu lar, un equi li bri

cor recte i una bona har mo nit za ció amb la

mus cu la tu ra ex ten so ra de tronc i fle xo ra i

ex ten so ra de ma luc.

Si els mús culs de la zona ab do mi nal te -

nen el to ade quat, a cau sa de la seva dis -

po si ció i de les se ves apo neu ro sis, s’a fa -

vo rirà una mi llo ra en l’a pa ren ça cor po ral 

(est èti ca) i es crearà una co ti lla na tu ral

de pro tec ció (How ley i Franks, 1995),

que afa vo rirà que da vant d’es for ços que

pu guin im pli car un risc per a la co lum -

na, aques ta es vegi pro te gi da i es ta bi lit -

za da per la pres sió in traab do mi nal i el

su port que po den pro vo car. És per això

que es pot dir que és l’ú nic sis te ma no

in va siu a tra vés del qual es pot exer cir

una in fluèn cia efec ti va i per ma nent so -

bre l’es truc tu ra i la fun ció de la co lum na

ver te bral (How ley i Franks, 1995). Per
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Abstract

In respect to abdominal exercising on land 

multiple studies that have evaluated

different aspects have been done.

However it should be pointed out that up

until now there are very few publications

that have gone deeply either quantitatively 

or qualitatively in abdominal exercising

the water.

Departing from a biodimensional use

of camera and video a cinematic

analysis has been done of 12 aquatic

exercises of trunk flexion using

abdominal muscles. As the study is its 

preliminary stage only one subject was 

used. The anthropometric model used

for the cinematic analysis consisted in 

an alambric model of 3 segments:

thigh, pelvis and lumbar zone. These

3 segments determine the 2 angles

of interest: hip angle and lumbar

angle.

The results obtained have backed up the

efficiency and security of most of the

proposed movements. With the

information gained from this study new

possibilities have been opened up for the

healthy practising in different scopes

in the water, offering, as well, a

theoretical and practical alternative

to the typical idea of “getting out

of the pool” to carry out said

exercises.

Key words

Aquatic exercise,Strength training,

Abdominal exercise, Cinematic

analysis

Exer ci ta ció aquà ti ca, Entre na ment de
for ça, Exer ci cis ab do mi nals, Anàli si
ci nemà tica
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aques tes i per d’al tres raons, la mus cu -

la tu ra ab do mi nal ha pres la im portància

que hom li ator ga.

Mal grat tot, de ma ne ra abun dant i en un

pris ma an tagò nic, tam bé es tro ba una ex -

cel sa bi blio gra fia que co men ta les re per cus -

sions no ci ves que pot oca sio nar l’e xer ci ta ció 

tècni ca ina de qua da d’a quests exer ci cis

(No rris, 1993; Shi ra do i cols., 1995; Co la -

do, 1996; Axler i McGill, 1997; Ló pez,

2000).

Tam bé es pot in di car que no exis teix cap

ti pus de pràcti ca fí si ca i es por ti va que

con di cio ni glo bal ment aques ta zona, fora

que es bus quin exer ci cis ex clu sius per a

aques ta fi na li tat (Brun gardt, 1995). Fins i 

tot, en tre els exer ci cis es pe cí fics, no n’hi

ha cap que tot sol ser vei xi per en for tir cor -

rectament tota la mus cu la tu ra de la zona

ab do mi nal, i es fa ne ces sa ri com bi nar di -

fe rents mo vi ments per acon se guir-ho

(Axler i McGill, 1997). Aques ta di fi cul tat

acos tu ma a pro vo car que fins i tot en tre

per so nes fí si ca ment ac ti ves es pot tro bar

una pre pa ra ció de la mus cu la tu ra ab do -

mi nal in su fi cient (No rris, 1993).

Res pec te a l’e xer ci ta ció ab do mi nal en el

medi te rres tre s’han rea lit zat múl ti ples

es tu dis que han ava luat l’am pli tud dels

mo vi ments, l’es pe ci fi ci tat en la par ti ci -

pa ció mus cu lar, la fre qüèn cia i in ten si -

tat dels exer ci cis, l’e ficà cia en tre di ver -

sos mo vi ments amb es tris i sen se, la

 influència d’un con di cio na ment co rrec te 

per a la sa lut i el ren di ment es por tiu,

etc. (Gui ma raes i cols., 1991; No rris,

1993; Shi ra do i cols., 1995; Ló pez i Ló -

pez, 1995 i 1996; Sar ti i cols., 1996a;

Axler i McGill, 1997; De Mi che le i cols.,

1997; Anders son i cols., 1998; Ju ker

i cols., 1998; Mon fort, 1998; De mont i

cols., 1999). Tan ma teix, s’ha de res sal -

tar que fins avui són es cas ses les pro -

pos tes que s’han cen trat a apro fun dir de

ma ne ra qua li ta ti va i/o quan ti ta ti va en

l’e xer ci ta ció ab do mi nal en el medi aquà -

tic. Pel que fa a aquest tema, es pot tro -

bar l’a por ta ció de San ders i Rip pee

(2001), que in di ca que no més que es

rea lit zin amb bona hi gie ne de la po si ció

els exer ci cis gimnàstics a l’ai gua, n’hi ha 

prou per mi llo rar la re sistència i la for ça

de la mus cu la tu ra ab do mi nal, en ca ra

que no apor ta da des so bre la pos si bi li -

tat d’u ti lit zar exer ci cis es pe cí fics per a

aques ta fi na li tat. Per con tra, exis tei xen

d’al tres orien ta cions (Ji mé nez, 1998)

que in di quen que el medi aquà tic no és

ade quat per rea lit zar exer ci cis ana lí tics

com ho són els exer ci cis ab do mi nals, tot 

re co ma nant que, com que no es ga ran -

tei xen unes po si cions es ta bles i se gu res, 

i que a més a més ca len, su po sa da ment, 

po si cions com ple xes, s’han de prac ti car

fora de l’ai gua.

Amb el propò sit d’aportar da des res pec te

d’aquesta carè ncia pel que fa al co nei xe -

ment so bre l’exercitació ab do mi nal en el

medi aquà tic, en aquest es tu di s’ha rea lit -

zat una anà li si ci nemà ti ca d’exercicis ani -

somè trics concèntrics per a la mus cu la tu -

ra ab do mi nal en el medi es men tat, i més

con cre ta ment, so bre 12 exer ci cis que te -

nen com a fi na li tat en for tir ago nís ti ca -

ment el rec te an te rior de l’abdomen i de

ma ne ra sinè rgi ca els mús culs oblics. Amb 

aquest propò sit s’han ana lit zat exer ci cis

d’encongiments fron tals su pe riors, in fe -

riors i to tals (Co la do i Mo re no, 2001),

atès que exis tei xen es tu dis (en Mon fort

(1998) com els de Vin cent i Brit ten

(1980), Quin ne i Smith (1984), i Faulk -

ner i Ste wart [1982]) que re co ma nen

l’exercici es men tat i les se ves va riants

com un dels mi llors per a l’enfortiment de

la mus cu la tu ra ab do mi nal.

Res pec te al fet que s’ha gin ava luat no -

més les ac cions ani somè tri ques concèn -

triques, es pot in di car que són les ac -

cions mus cu lars ca rac te rís ti ques del

medi aquà tic i que pel que fa a ter mes

d’e ficà cia amb el seu en tre na ment hi ha

di fe rents au tors (Pi pes i Wil mo re, 1975; 

Housh i cols., 1992; Gon zá lez i Go ros -

tia ga, 1995) que jus ti fi quen que els re -

sul tats, pel que fa a en tre na ment de la

for ça, se ran si mi lars amb les exer ci ta -

cions que in clouen ac cions excèntri -

ques, i que es pot acon se guir el ma teix

guany de mas sa mus cu lar i evi tar l’a pa -

ri ció de la in fla ma ció mus cu lar re tar da -

da (Co met ti, 1998).

Ci ne sio lo gia

de la mus cu la tu ra ab do mi nal

La pa ret ab do mi nal an te rior està com pos -

ta per qua tre grups de mús culs: rec te an -

te rior (rec tus ab do mi nis), oblics ex terns

(ex ter nal obli que), oblics in terns (in ter nal 

obli que) i trans vers (trans ver sus ab do mi -

nis) (No rris, 1993). No exis teix un exer ci -

ci ex clu siu que pu gui con di cio nar glo bal -

ment i es pe cí fi ca ment cada un d’aquests

mús culs, atès que les se ves ac cions són

di ver ses (Axler i McGill, 1997), en ca ra

que exis tei xen mo vi ments que afa vo rei xen 

ac tua cions sinè rgi ques. Per po der rea lit -

zar un tre ball es pe cí fic mus cu lar so bre el

rec te an te rior de l’abdomen, és a dir, per

rea lit zar una ac ció mus cu lar on el mús cul

sol·li ci tat si gui l’agonista (Ló pez i Ló pez,

1995), serà ne ces sa ri com bi nar exer ci cis

de fle xió fron tal de tronc, tant su pe rior

com in fe rior.

A la tau la 1 hem sin te tit zat l’acció, ori gen

i in ser ció de cada un dels mús culs es men -

tats an te rior ment, men tre que a la tau la 4

es pre sen ta la ma tei xa anà li si, però amb

els mús culs pri ma ris de la fle xió del ma -

luc. Del co nei xe ment de la seva ac ció, i

pre nent com a re ferè ncia el seu ori gen i in -

ser ció, es pot con clou re de ma ne ra pre li -

mi nar quins mo vi ments d’exercitació se -

ran els que po den pro por cio nar un tre ball

es pe cí fic mus cu lar. Mal grat tot, a l’a -

partat se güent es trac tarà aquest as pec te

de ma ne ra més con cre ta.

De ma ne ra pre li mi nar s’ha de ma ti sar que 

en la fle xió del tronc el rec te an te rior de

l’abdomen és el prin ci pal ago nis ta per la

con trac ció glo bal de les se ves fi bres mus -

cu lars. Mal grat tot, i de ma ne ra molt dis -

cu ti da, sem bla ser que els mo vi ments en

els quals el tòrax s’acosti cap a la pel vis

in vo lu cra ran més la por ció su praum bi li cal 

del rec te an te rior de l’abdomen i que els

que pro vo quin l’efecte in vers ho fa ran

amb la in fe rior (Gui ma raes i cols., 1991;

No rris, 1993; Sar ti i cols., 1996a; Mon -

fort, 1998; Tous, 1999 i 2001); es pot

rea lit zar un mo vi ment con junt d’en -

congiment de la part su pe rior i in fe rior

amb punt de gir apro xi ma da ment a

l’alçada de la quar ta vèrte bra lum bar (Ló -

pez i Ló pez, 1996; Ló pez, 2000). Tam bé

se sap (Mon fort, 1998) que els exer ci cis

que mo bi lit zin els seg ments cor po rals in -

fe riors pro vo ca ran una in ten si tat de con -

trac ció su pe rior del rec te an te rior de

l’abdomen si es com pa ra amb els que mo -

bi lit zen els seg ments su pe riors. Mal grat
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tot, aquests úl tims pro vo ca ran un mi llor

tre ball en si ner gia en tre tots els mús culs

del tronc (Mon fort, 1998).

El mo vi ment ac tiu de fle xió de tronc a la

zona lum bar, i a par tir d’un eix lon gi tu di -

nal del cos, es rea lit za en el pla sa gi tal i

la seva am pli tud de mo vi ment per tram

de ra quis lum bar és pe ti ta, en ca ra que

su ma des en glo bal sí que apor ten un

ma jor rang de re co rre gut. Aquest va ria

en fun ció de di ver sos au tors; com a mos -

tra de la di ver si tat de cri te ris es pot veu re

la tau la 2.

Per al pre sent es tu di, es prendrà com a

re ferè ncia ac ti va de fle xió màxi ma de

tronc una po si ció in term èdia se gons els

au tors de la tau la 2. Aques ta serà de

40 graus. No obs tant això, s’ha de con -

si de rar que les am pli tuds de mo vi ment

po den va riar de ma ne ra sub stan cial se -

gons els sub jec tes (Ka pand ji, 1980),

car hi po den in fluir as pec tes com ara la

fle xi bi li tat, la for ça lo cal i la in ten si tat de

l’e xer ci ci.

Se gons Pearcy i cols. (1984), per a una

ac ti va fle xió de tronc a la zona lum bar, a

par tir d’un eix lon gi tu di nal i pre nent com 

a re ferè ncia d’am pli tud màxi ma els

40 graus, es po den apre ciar els graus de 

mo bi li tat per ar ti cu la cions ver te brals

mos trats a la tau la 3.

Tam bé cal des ta car que la cin tu ra pel via -

na for ma la base del tronc, i que és un

anell os teoar ti cu lar tan cat com post pels

os sos co xals i el sa cre. Aquest úl tim per -

tany al sis te ma ar ti cu lat es men tat, i la

seva op ció de mo bi li tat és mí ni ma a cau sa 

dels seus lli ga ments, que són ex tre ma da -

ment po tents i obs ta cu lit zen gai re bé qual -

se vol des pla ça ment (Ka pand ji, 1980). En 

con se qüèn cia, el sa cre, el ra quis i la pel -

vis for men un con junt únic. Si l’articulació 

del ma luc està fle xio na da el pa per més

im por tant en la re tro ver sió pel via na l’e -

xerceixen els mús culs de l’abdomen (Tous 

i Ba la gué, 1998). Aques ta re tro ver sió pel -

via na, en la ma jo ria dels ca sos és se gui da
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Trans vers

de l’ab do men

n Des ca rre ga ten sió a la

co lum na en els ai xe ca -

ments.

n Mo de la la cin tu ra ab do mi -

nal (junt als oblics).

n Fa ci li ta les es pi ra cions

pro fun des.

En la cara in ter na de la 

VII-XII cos te lla, en la

cres ta ilía ca i en la

mei tat la te ral del lli ga -

ment in gui nal.

A la lí nia alba i al pu -

bis.

Rec te an te rior

de l’ab do men

Acos ta el tòrax i la pel vis, és a 

dir, rea lit za la fle xió de tronc.

Tan ma teix, la fle xió su pe rior

in vo lu crarà en més me su ra la 

por ció su praum bi li cal men tre

que la fle xió in fe rior ho farà

amb la in fraum bi li cal; tam bé

es pot pro vo car una fle xió

con jun ta de la part su pe rior i

in fe rior.

A l’apè ndix xi foi de es -

ter nal i als car tí lags

cos tals V-VIII.

A la vora su pe rior del

pu bis, en tre sím fi si i

es pi na.

Oblics ex terns

o ma jors

de l’ab do men

(un a cada cos tat

de l’ab do men)

n Con trets a l’u ní son, fle xio -

nen el tronc.

n Si ho fan in de pen dent -

ment, fan gi rar el tronc cap

al cos tat con tra ri del que

es con treu.

n Les se ves fi bres ex ter nes

afa vo rei xen les in fle xions

la te rals.

n Mo de len la cin tu ra.

A la cara ex ter na i vo -

res in fe riors de la V-XII 

cos te lla.

A la cres ta ilía ca, al lla -

vi an te roin fe rior de l’í -

lium, al pu bis i a la lí nia 

alba.

Oblics in terns

o me nors

de l’ab do men

(un a cada cos tat)

n Con trets a l’u ní son, fle xio -

nen el tronc.

n Si ho fan in de pen dent -

ment, fan gi rar el tronc cap

al ma teix cos tat del que es

con treu (serà ago nis ta

amb l’o blic ex tern del cos -

tat con tra ri).

n Les se ves fi bres ex ter nes

afa vo rei xen les in fle xions

la te rals.

n Mo de la la cin tu ra.

A la fàscia lum bo dor -

sal, en els dos ter ços

an te riors de la cres ta

ilía ca i a la mei tat la -

teral del lli ga ment in -

guinal.

A les cos te lles X-XII, a

la lí nia alba, a la cres ta 

del pu bis i a la part in -

ter na de la lí nia pe c -

tínia.

n TAULA 1.
Acció, ori gen i in ser ció de la mus cu la tu ra de la pa ret ab do mi nal. (Ken dall i Ken dall, 1985; No -
rris, 1993; Sar tí i cols., 1996a; Ló pez i Ló pez, 1995; Ka pand ji, 1980).

AUTORS

GRAUS

DE FLEXIÓ

La Ban i cols. (1965) 30

How ley i Franks (1995) 30

Ló pez (2000) 30

Ka pand ji 40

Pearcy i cols. (1984) 40

Co la do (1996) 40

Andes son i cols. (1998) 40

Tous i Ba la guer (1998) 45

Mu toh i cols. (1983) 45

Shi ra do i cols. (1995) 45

Dvo rak i cols. (1991) 46

n TAULA 2.
Ampli tud glo bal de mo vi ment del ra quis lum -
bar en la fle xió ac ti va del tronc.



per la pro duc ció d’una ci fo si lum bar, ja

que s’arrosseguen les vèrte bres lum bars

(Ca lais-Germain i La mot te, 1995) des de

la xar ne ra sa cro lum bar. Aques ta lleu ci fo -

si serà pro vo ca da per la fle xió de la part

in fe rior del tronc amb un eix de gir que se

si tua apro xi ma da ment a l’alçada de la

quar ta vèrte bra lum bar.

A la tau la 4 es pre sen ta de ma ne ra sin te -

tit za da l’ac ció, ori gen i in ser ció dels

mús culs in vo lu crats en la fle xió de ma -

luc.

Cal des ta car, amb vis ta a la mi llor com -

pren sió de la dinà mi ca d’alguns dels exer -

ci cis pro po sats, que la fle xió ac ti va de ma -

lucs amb els ge nolls fle xio nats, pot as so lir

una am pli tud de 120 graus (Gree ne i

Heck man, 1997), men tre que amb els

 genolls en ex ten sió no més arri barà als

90 graus (Ka pand ji, 1980).

Mo del d’execució co rrec ta

d’e xer ci cis ab do mi nals

Ara com ara es re co ma na que l’exercitació 

de la mus cu la tu ra ab do mi nal es basi so -

bre un tre ball pre vi de co nei xe ment teò ric

(No rris, 1993) i de pro pio re cep ció dels

mo vi ments per afa vo rir una ma jor eficà cia 

i se gu re tat amb els exer ci cis.

A ni vell ge ne ral, l’e xe cu ció dels exer ci cis 

de con di cio na ment fí sic han de res pec -

tar un se guit de prin ci pis d’en tre na ment, 

en tre ells des ta ca el d’es pe ci fi ci tat (Na -

va rro i cols., 1990). Aques ta, en tre d’al -

tres as pec tes, fa re ferè ncia a la lo ca lit -

za ció anatò mi ca, és a dir, a la ne ces si tat 

d’in volucrar els grups mus cu lars pre te -

sos en els exer ci cis, tot evi tant la par ti ci -

pa ció in ne cess ària d’al tres grups, cosa

que s’a no me na, com ja s’ha co men tat,

tre ball es pe cí fic mus cu lar (Ló pez i Ló -

pez, 1995).

A ni vell par ti cu lar, aquest as pec te tam -

bé es tindrà en comp te en l’e xer ci ta ció

dels mús culs de la zona ab do mi nal

(Anders son i cols., 1998). En pri mer

lloc, i per la re vi sió ci ne siolò gi ca apor ta -

da en l’a par tat an te rior, es pot in di car

que els mús culs fle xors del tronc no in -

ter ve nen en la fle xió del ma luc, per què

les se ves in ser cions no arri ben al fèmur.

En con se qüèn cia, di fe rents au tors in di -

quen la pre mis sa que per a una co rrec ta

exe cu ció d’e xer ci cis ab do mi nals s’ha de

re duir al mí nim la par ti ci pa ció dels fle -

xors de ma luc i més con cre ta ment del

mús cul psoes ilíac, tot bus cant de ma -

ne ra co rrec ta que es rea lit zi una fle xió

lo ca lit za da de co lum na ver te bral (Rasch 

i Bur ke, 1985; Wir hed, 1989; Shi ra do i

cols., 1995; Sar ti i cols., 1996a; De -

mont i cols., 1999).

Aques ta serà la ca rac te rís ti ca prio rità ria

de l’e xer ci ci, cosa que pro vo carà que la

fle xió ac ti va de ma luc si gui mí ni ma (Ló -

pez i Ló pez, 1995 i 1996; Anders son i

col., 1998). La fle xió ac ti va de ma luc en 

l’e xe cu ció dels exer ci cis ab do mi nals de -

mos trarà un tre ball es pe cí fic in co rrec te

(Ló pez i Ló pez, 1995), en con se qüèn -

cia, el rec te an te rior de l’ab do men es -

tarà man cat d’u na fun ció ago nís ti ca es -

pe cí fi ca i en dis mi nuirà, per tant, la in -

ten si tat de la con trac ció (Shi ra do i cols., 

1995; Sar ti i cols., 1996b i c; Mon fort,

1998).

La rei te ra da in sistència per part de mul ti -

tud d’autors so bre la co rrec ta exe cu ció

tècni ca dels exer ci cis ab do mi nals és de -

gu da al fet que si exis teix una de bi li tat de

la mus cu la tu ra ab do mi nal (tí pi ca si no

s’exercita, per què és un mús cul fàsic -No -

rris, 1993-) i la in ter ven ció dels fle xors de

ma luc, i més con cre ta ment de la uni tat

fun cio nal psoes ilíac és ma ni fes ta, se sot -

me tran a una ten sió ex ces si va les vèrte -

bres lum bars que ten dei xen a in cli nar-se

cap en da vant (No rris, 1993), tot pro vo -

cant un aug ment anò mal de la lor do si

lum bar, i per tant ori gi nant una ten sió ex -

ces si va so bre els dis cos in ter ver te brals i

lli ga ments ver te brals (Shi ra do i cols.,

1995).
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MÚSCUL ACCIÓ ORIGEN-INSERCIÓ

Rec te an te rior

(fe mo ral)

del mús cul

quà dri ceps fe mo ral

Fle xió de ma luc i ex ten sió

del ge noll.

Des de l’es pi na ilía ca an te roin fe rior (por ció rec -

ta) i por ció su pe rior de l’a cetà bul (por ció re fle xa), 

a la tu be ro si tat an te rior de la tí bia (ten dó de la

ròtu la)

Sar to ri n Fle xió, ro ta ció ex ter na i ab -

duc ció del ma luc.

n Fle xió del ge noll.

Des de l’es pi na ilía ca an te ro su pe rior a la su per fí -

cie in ter na de la tí bia.

Psoes ma jor

i me nor

Fle xió, ro ta ció ex ter na del

ma luc, fle xió i in fle xió la te ral

de la co lum na lum bar.

De la su per fí cie la te ral de D12 fins a L4, i les

apò fi sis cos ti for mes d’L1 a L5 (ma jor), i de la su -

per fí cie la te ral de D12 i L1 (me nor), al trocà nter

me nor del fèmur.

Ilíac Fle xió, ro ta ció ex ter na del

ma luc, fle xió i in fle xió la te ral

de la co lum na lum bar.

De la fos sa ilía ca i l’es pi na ilía ca an te roin fe rior al

trocà nter me nor i re gió ad ja cent del lla vi in tern

de la lí nia as pra del fèmur.

n TAULA 4.
Acció, ori gen i in ser ció de la mus cu la tu ra fle xo ra de ma luc. (Ken dall i Ken dall, 1985; No rris,
1993; Sar tí i cols., 1996a; Ló pez i Ló pez, 1995; Ka pand ji, 1980).

ARTICULACIÓ

GRAUS

DE FLEXIÓ

L1-L2 7,41

L2-L3 7,98

L3-L4 7,41

L4-L5 9,12

L5-S1 7,98

TOTAL 39,9

n TAULA 3.
Graus de mo bi li tat per ar ti cu la cions ver te -
brals del ra quis lum bar en els mo vi ments de
fle xió ac tiva.



A més a més, la rei te ra ció d’en tre na -

ment per a aquest úl tim mús cul, per si

ma teix tònic i amb un pre do mi ni de tei xit 

con nec tiu (No rris, 1993), pro vo carà

una des com pen sa ció de la cur va tu ra

lord òti ca ja que ten dirà a man te nir una

hi per lor do si. Aques ta po si ció anò ma la

fa que es re duei xi la di men sió dels fo rats 

de con jun ció amb la qual cosa els ner vis

que n’e mergeixen po den ser pin çats, a

més a més d’al tres efec tes no cius com

ara que les fa ce tes ar ti cu lars pos te riors,

de ma ne ra ina de qua da, ser vi ran de su -

per fí cie de su port, as pec te per al qual no 

es tan dis sen ya des. A més a més, al te rar

la col·lo ca ció ver te bral tam bé pot de ge -

ne rar el disc in ter ver te bral (Ken dall i

Ken dall, 1985).

To tes aques tes ano ma lies po den apor tar 

a mig i llarg ter mi ni molè sties i de ge ne -

ra ció de la zona (No rris, 1993; Ló pez i

Ló pez, 1995; Wir hed, 1989, Co la do,

1996; Ló pez, 2000). Enca ra que aquest 

as pec te serà va ria ble en fun ció de:

n La ten sió no ci va que pu guin su po sar els 

exer ci cis, cosa que es re la cio na di rec ta -

ment amb el vo lum i in ten si tat d’entre -

na ment.

n El temps que fa que es rea lit zen.

n Ca rac te rís ti ques an tro pomè tri ques.

n La con di ció fí si ca lo cal.

n L’edat i els hàbits quo ti dians.

n Aspec tes genè tics.

Pel que fa a la in hi bi ció dels mús culs fle -

xors de ma luc, cal sa ber que exis teix un

pa tró de mo vi ment que au tomà ti ca ment

sor geix en pres sio nar a te rra amb el peu o 

en és ser sub jec tat. Aquest in vo lu cra el ti -

bial an te rior, al quà dri ceps (inclòs el rec -

te an te rior del quà dri ceps –que tam bé és

fle xor de ma luc–) i el psoes ilíac (No rris,

1993; Ric ci i cols., 1981; Axler i McGill,

1997; Anders son i cols., 1997). Una

ma ne ra d’e vi tar que en els exer ci cis

col·la bo ri en si ner gia la ca de na fle xo ra

es men ta da serà evi tant la fi xa ció dels

peus (No rris, 1993; Mon fort, 1998) i

afa vo rint que du rant l’e xe cu ció d’e xer ci -

cis ab do mi nals la co lum na lum bar es ti -

gui ali nea da mit jan çant una re tro ver sió

pel via na des d’u na fle xió de ma lucs i de

ge nolls (Wi lliams, 1937; Nee ves i Bar -

low, 1975; Black burn i Port ney, 1981;

No rris, 1993; Sar ti i cols., 1996 a; Co la -

do, 1996; Ló pez i Ló pez, 1996; Mon fort, 

1998; De mont i cols., 1999; Ló pez,

2000). Aques ta me nor par ti ci pa ció dels

fle xors de ma luc s’a con se gueix en un

20-30 % amb els ma lucs fle xio nats

45 graus i un 50 % si es fle xio nen 90

graus (No rris, 1993).

Indi cats al guns dels punts més im por tants 

per a una co rrec ta exe cu ció dels exer ci cis

ab do mi nals, a con ti nua ció es pre sen ta

una sín te si glo bal de tots els as pec tes que

s’han de te nir en comp te per ga ran tir

que l’execució dels exer ci cis que pro po -

sem si gui efi caç i a més a més se gu ra. Les 

orien ta cions genè ri ques que s’aporten són 

vàli des per a l’execució dels exer ci cis ab -

do mi nals tant en el medi te rres tre com en

l’aquàtic.

La tècni ca acon se lla da per in vo lu crar en

més me su ra la zona su praum bi li cal del

rec te an te rior de l’abdomen en la rea lit za -

ció dels en con gi ments fron tals és la que

s’indica a con ti nua ció:

n Ini cial ment s’es tarà en una po si ció

con for ta ble en què hi hagi una fle xió

de ma lucs que pot os cil·lar en tre els

45 i els 90 graus i una fle xió de ge -

nolls que es tarà al vol tant dels

90 graus (Ló pez i Ló pez, 1995; Sar ti i

cols., 1996 a; Mon fort, 1998; De -

mont i cols., 1999), tot dis mi nuint en -

ca ra més la par ti ci pa ció dels fle xors

de ma luc si les ca mes es tan re col za -

des (Ló pez i Ló pez, 1996) però no

sub jec tes (Mon fort, 1998).

n Des d’aquesta po si ció ini cial s’ha de no -

tar que el cap i les esc àpu les sur ten de

l’horitzontal res pec te d’un eix lon gi tu di -

nal (De mont i cols., 1999), i es ma ni -

fes ta una am pli tud de re co rre gut, tal

com es va co men tar an te rior ment, de

40 graus. Mal grat tot, in de pen dent -

ment d’aquesta orien ta ció, s’acostuma

a in di car que al fi nal de la fase

concèntri ca el sub jec te ha de no tar que

la seva mus cu la tu ra ab do mi nal ha arri -

bat a la màxi ma con trac ció pos si ble

(Shi ra do i cols., 1995). Una ma jor am -

pli tud in vo lu crarà el psoes ilíac (Gui ma -

raes i cols., 1991; Ló pez, 2000), atès

que ar ti cu la da ment la fle xió de tronc

dei xa de ser na tu ral, i a més a més es

for cen les zo nes d’articulació ver te bral i

els dis cos in ter ver te brals (No rris,

1993).

n La fle xió de tronc es men ta da ha de pro -

cu rar que la zona lum bar in fe rior es tro -

bi imm òbil (Ló pez, 2000), i l’eix de gir

s’ha de tro bar apro xi ma da ment a

l’alçada de la quar ta vèrte bra lum bar.

n El cap ha d’e le var-se en pro lon ga ment

de la co lum na dor sal (Sar ti i cols.,

1996a), en ca ra que exis tei xen es tu dis

(Shi ra do i cols., 1995) que de mos tren

que si s’ac cen tua la fle xió cer vi cal s’es -

ti mu la una ma jor ac ti va ció del mús cul

rec te de l’ab do men. Mal grat tot, hi ha

di ver sos au tors que ca ta lo guen aques -

ta pos tu ra de po ten cial ment pe ri llo sa

per a la zona cer vi cal (Tim mer mans i

Mar tin, 1987; Co la do, 1996; Ku ritzky

i Whi te, 1997; Ló pez, 2000).

n Els bra ços no fa ran en cap mo ment

mo vi ments de sac se ja des o es tre ba -

des que dis mi nuei xin la par ti ci pa ció

ago nis ta dels mús culs ab do mi nals

(Sar ti i cols., 1996 a). Mon fort

(1998) in di ca que si els exer ci cis s’e -

xe cu ten amb su port de bra ços, per fi -

xar i aï llar més el mo vi ment, es pro vo -

carà més in ten si tat de la con trac ció

mus cu lar.

La tècni ca acon se lla da per in vo lu crar en

més gran me su ra la zona in fraum bi li cal

del rec te an te rior de l’abdomen en la rea -

lit za ció dels en con gi ments fron tals és la

que s’indica a con ti nua ció.

n Els ge nolls i els ma lucs han d’estar fle -

xio nats apro xi ma da ment 90 graus (Sar -

ti i cols., 1996a).

n En aquest exer ci ci es bus carà que la

sím fi si del pu bis bas cu li cap al tòrax per 

la con trac ció de la mus cu la tu ra ab do -

mi nal (Sar ti i cols., 1996a), tot dei xant

la zona lum bar fi xa da amb eix de gir a

l’alçada apro xi ma da de la quar ta vèrte -

bra lum bar.

n Per acon seguir una par ti ci pa ció prin ci -

pal del rec te an te rior de l’ab do men

s’ha d’in ten tar de por tar les cui xes cap 

al tòrax; aquest mo vi ment pro vo carà

una ac ció ar ti cu lar de re tro ver sió pel -

via na amb la con se güent ci fo si de la
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zona lum bar in fe rior (Ca lais-Ger main i 

La mot te, 1995; Gree ne i Heck man,

1997; Ló pez, 2000). Enca ra que l’ac -

ció ini cial de fle xió de ma lucs po dria

sem blar te merà ria, l’aug ment es men -

tat es con si de rarà ne ces sa ri (Ka pand -

ji, 1980; Tous i Ba la guer, 1998) i a

més a més no serà sig ni fi ca ti va ment

in tens per a la par ti ci pa ció dels fle xors 

de ma luc (Ló pez, 2000; Gree ne i

Heck man, 1997), car ha de te nir-se

en comp te que en l’ar ti cu la ció del ma -

luc l’am pli tud de re co rre gut ac ti -

va i amb el ge noll en fle xió és de

120 graus (Roach i Mi les, 1991) i se -

ria poc sig ni fi ca ti va la mo bi lit za ció

d’uns pocs graus per fa ci li tar la re tro -

ver sió pel via na.

n Els bra ços es ta ran re col zats per pro vo -

car una exe cu ció més pre ci sa i efi caç

del mo vi ment (Gui ma raes i cols.,

1991; No rris, 1993; Mon fort, 1998).

Mètode

Sub jec te de l’es tu di

Estu dis pre ce dents so bre la res pos ta

elec tro miogr àfi ca a l’e xe cu ció d’e xer ci -

cis ab do mi nals (Sar ti i Cols., 1996a)

in di quen que els sub jec tes que s’han

d’es tu diar han de ser se lec cio nats per

la seva des tre sa en l’e xe cu ció co rrec ta

dels exer ci cis pro po sats més que no pas 

ex clu si va ment per la seva con di ció fí si -

ca. De fet, els es tu dis bi bliogr àfics de

Gui ma raes i cols. (1991) in di quen que

una de les cau ses més im por tants que

fan que certs es tu dis ob tin guin re sul -

tats di fe rents pot fo na men tar-se en l’e -

xe cu ció in co rrec ta dels exer ci cis, No

obs tant això, a més a més d’u na exe cu -

ció tècni ca co rrec ta, tam bé s’a con se lla

que els sub jec tes d’es tu di tin guin un ni -

vell de con di ció fí si ca lo cal ade quat pot

afa vo rir que l’e xe cu ció si gui més pre -

cisa.

Te nint en comp te tot el que hem ex -

posat, els cri te ris de se lec ció per ob te nir

el sub jec te d’es tu di han es tat els se -

güents:

n Forma ció prèvia teo ri copràcti ca so bre

la co rrec ta exer ci ta ció ab do mi nal en el 

medi te rres tre. Per a això li vam de ma -

nar una ti tu la ció acadè mi ca que ava -

lés la seva for ma ció, pro gra ma de

 continguts en què es de mos tri que ha

es tu diat els as pec tes es men tats i llocs 

on ho ha po sat en pràcti ca. A més a

més, va ser fil mat a te rra per ob ser var

si la seva exe cu ció coin ci dia amb els

cri te ris d’e xe cu ció co rrec tes mar cats

al apar tat “Mo del d’e xe cu ció co rrec ta

d’e xer ci cis ab do mi na les”.

n Ni vell de con di cio na ment dels mús culs

fle xors de tronc ex cel·lent. Per a això li

vam pas sar la “Pro va Ca na den ca de

For ça de Tronc” de Faulk ner i cols.

(1988).

n For ma ció teo ri copràcti ca es pe cí fi ca en

mo tri ci tat aquà ti ca i, més con cre ta -

ment, en els mo vi ments que im pli quen

la mus cu la tu ra ab do mi nal. Per a això li

vam de ma nar una ti tu la ció acadè mi ca

que ava lés la seva for ma ció, pro gra ma

de con tin guts en què es de mos tri que

ha es tu diat els as pec tes es men tats i

llocs on els ha po sat en pràcti ca.

n A més a més, el sub jec te d’estudi mai

no ha tin gut do lor dis ca pa ci tant a la

zona lum bar.

En la se lec ció del sub jec te no es van te nir

en comp te les di fe rents va ria cions an -

tropomètriques (lon gi tud mem bre in fe -

rior-tronc) ni les va ria cions de graus en la

cur va tu ra dor so lum bar (en el pla sa gi tal i

en tre les po si cions de ferms i re la xat), per -

què com va de mos trar Mon fort (1998), en 

el pri mer as pec te (fins i tot di fe ren ciat per

sexe) no afec ta a la in ten si tat de l’ac ti va -

ció de la mus cu la tu ra del tronc. I al se gon

no més pot in fluir en el cas que es rea lit zin

exer ci cis per a la mus cu la tu ra ab do mi nal

so bre plans in cli nats, as pec te que no es

dóna en els exer ci cis aquà tics selec -

cionats.

Pro ce di ment

Exe cu ció dels exer ci cis

El rit me d’e xe cu ció dels mo vi ments

acon se llat per Sar ti i cols. (1996a),

Mon fort (1998) i Tous (1999 i 2001) ha 

de ser nor mal, és a dir, que pu gui afa vo -

rir una exe cu ció còmo da i con tro la da.

Aquest rit me aï lla el mo vi ment de la in -

ter ven ció sinè rgi ca d’al tres zo nes cor po -

rals (Ló pez i Ló pez, 1995) i a més a més 

afa vo reix la di fe ren cia ció dels exer ci cis

per la in ter ven ció prio rità ria de la zona

su pe rior i in fe rior del rec te an te rior de

l’ab do men (Tous i Ba la gué, 1998; Tous, 

1999 i 2001). Per fa ci li tar el con trol del

rit me de l’e xe cu ció dels mo vi ments, un

dels ob ser va dors va acom pan yar amb la

seva veu la cadè ncia i ti pus d’ac ció a

cada re pe ti ció.

La res pi ra ció s’ha de por tar d’acord amb

el cri te ri in di cat per Ló pez i Ló pez (1995): 

a) Inspi ra ció en po si ció ini cial del mo vi -

ment. b) Espi ra ció en fase concèntri ca i

en la tor na da a la po si ció ini cial del mo vi -

ment.

Per evi tar una acu mu la ció de fa ti ga en el

sub jec te, que pu gui in ter fe rir amb l’exe -

cució tècni ca co rrec ta s’han tin gut en

comp te els as pec tes se güents:

n Rea lit zar sèries cur tes, màxim 5 re pe ti -

cions.

n Inter ca lar pe río des de des cans am -

plis.

n Per me tre una ma jor re cu pe ra ció si en

al gun dels exer ci cis ma ni fes ta un can -

sa ment més ac cen tuat.

Prèvia ment a la rea lit za ció dels exer ci cis 

es tu diats, els in ves ti ga dors van ex pli car

l’e xer ci ci i el van rea lit zar. A con ti nua -

ció el va exe cu tar el sub jec te i hom li va

fer in di ca cions ver bals i tàctils en el cas

que l’e xe cu ció no fos tècni ca ment cor -

recta. Així es va fer amb cada un dels

exer ci cis.

La des crip ció de cada exer ci ci s’exposa a

l’annex, igual com tam bé es mos tra una

fo to gra fia en la fase ini cial i fi nal de cada

mo vi ment.

Ma te rial au xi liar

La mi llo ra dels ma te rials aquà tics exis -

tents i el de sen vo lu pa ment de nous, ha

fa ci li tat la con so li da ció dels exer ci cis de

gimnàsti ca aquà ti ca. Se gons in di ca Co la -

do (en im prem ta), a més a més de fa ci li -

tar les pro pos tes en di fe rents zo nes de

pro fun di tat de la pis ci na han pos si bi li tat

molts mo vi ments, han aug men tat la in -

ten si tat d’al tres i tam bé han apor tat un
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ele ment de va rie tat i, doncs, de mo ti va -

ció que am plia les op cions de les pro pos -

tes. Per tant, els ma te rials per me tran una 

ba te ria d’op cions su pe rior a l’ho ra de

pro gra mar les ses sions i a més a més fa -

ci li ta ran l’a dap ta ció més pre ci sa de les

pràcti ques als ob jec tius i ca rac te rís ti ques 

bus ca des.

En aquest es tu di s’u ti lit zen ma te rials

estàndards amb ca rac te rís ti ques de flo -

ta ció. Una de les pro pie tats d’a ques ta

mena de ma te rial és as sis tir i fa ci li tar els 

mo vi ments per a di fe rents seg ments i la -

ti tuds cor po rals (Co la do i Mo re no,

2001). En aquest sen tit, el ma te rial uti -

lit zat ha permès l’a dop ció de les po si -

cions idò nies d’e xer ci ta ció i d’u na al tra

ban da, se gons cri te ris ex po sats per

Mon fort (1998), as sis tir en al guns mo vi -

ments a una exe cu ció més in ten sa de l’e -

xer ci ci.

Re gis tre, trac ta ment

i anà li si de les da des

Estu di bi di men sio nal

de fo to gra me tria i ví deo

Ló pez i Ló pez (1996) in di quen que l’es -

tu di elec tro miogr àfic és el mi llor pro ce -

di ment per com pro var l’ac ció mus cu lar i 

la seva in ten si tat en mo vi ments de ter mi -

nats. Mal grat tot, en aquest es tu di es

pre sen ta el medi aquà tic com un ele -

ment di fe ren cia dor pel que fa al medi

ter restre, cosa que fa que l’ús d’elèctro -

des de ma ne ra di rec ta i si mi lar al pro ce -

di ment uti lit zat en els me su ra ments ter -

restres si gui molt com plex. Au tors com

Hal pern i Bleck (1979) i Shi ra do i cols.

(1995) in di quen un al tre mèto de in di -

rec te tí pic, com ho és la uti lit za ció de ra -

dio gra fies dels mo vi ments per com pro -

var la mo bi lit za ció dels seg ments os sis

en les po si cions ini cials i fi nals dels

exer ci cis.

A cau sa de to tes les di fi cul tats que pre -

sen ten per a l’es tu di en el medi aquà tic

els mèto des tí pics in di cats, s’ha de ci dit

de rea lit zar un al tre es tu di in di rec te més

apro piat per al medi aquà tic com ho és

l’anà li si ci nemà ti ca dels mo vi ments mit -

jan çant tècni ques de fo to gra me tria i ví -

deo. En con se qüèn cia, i ja que els mo vi -

ments d’es tu di es rea lit zen en el pla sa -

gi tal, es va de ci dir de rea lit zar un es tu di

bi di men sio nal (2D) i, en con se qüèn cia,

la càme ra va ser col·lo ca da per pen di cu -

lar ment al pla sa gi tal de l’e xer ci tant

(Sar ti i cols., 1996a), a una distància

fixa i a una al tu ra pròxi ma a l’eix de gir

dels mo vi ments. Altres au tors com Shi -

ra do i cols. (1995) i Sar ti i cols. (1996a) 

han uti lit zat aques ta tècni ca per a les se -

ves in ves ti ga cions en el medi te rres tre,

en ca ra que en aquests ca sos, ate sa la

fa ci li tat d’a pli ca ció d’al tres mèto des i

ins tru men tals, aquest s’em pra va com a

re curs com ple men ta ri a l’es tu di elec tro -

miogr àfic.

Mar ca dors cor po rals

Per ana lit zar el mo vi ment, se gons al gu nes 

de les orien ta cions d’estudis pre ce dents

(Shi ra do i cols., 1995; Sar ti i cols.,

1996a), es va uti lit zar un mo del del cos

humà de fi nit per tres seg ments: fèmur,

pel vis i co lum na lum bar. Aquests seg -

ments es tro ba ven de li mi tats pels mar ca -

dors que des cri vim a con ti nua ció.

Els di ver sos mar ca dors es van col·lo car en 

les po si cions se güents: tur mell, ge noll,

ma luc (trocà nter ma jor), es pi na ilía ca an -

te ro su pe rior (apro xi ma da ment a l’alçada

de la quar ta vèrte bra lum bar), a l’alça -

da de la ter ce ra vèrte bra lum bar i dot ze na

dor sal. En el cas que per fer al gun mo vi -

ment al gun d’aquests mar ca dors que dés

fora de l’aigua tam bé s’han col·lo cat els

se güents: en tre el ge noll i el trocà nter ma -

jor i a l’alçada de l’arèola de la zona pec -

toral.

Fil ma ció i anà li si

Ini cial ment es va en re gis trar el sis te ma de 

re ferè ncia (una es truc tu ra rec tan gu lar

de 0,54 m x 0,64 m) i pos te rior ment es va 

en re gis trar el sub jec te d’assaig en po si ció

dre ta amb les es pat lles en fle xió de 90º

per què es veies sin tots els mar ca dors i, tot 

se guit, es va pas sar a gra var els exer ci cis

d’estudi.

Una ve ga da fil mats tots els mo vi ments,

amb una tar ge ta cap tu ra do ra d’imatges es 

van crear tants fit xers *.avi com exer ci cis

d’estudi, se guint les in di ca cions de dos

ob ser va dors ex pe ri men tats que van ana -

lit zar les imat ges de les fil ma cions des

d’un cri te ri d’especificitat ci tat a l’a par tat

“Mo del d’e xe cu ció co rrec ta d’exer ci cis ab -

do mi nals”.

Aquests fit xers van ser trac tats en el pro -

gra ma d’anàlisi bio mecà ni ca Ki nes can Di -

gi tal-IBV v. 1.0, i es van crear les va ria -

bles d’estudi se güents:

n Angle de ma luc. De fi ni da com a l’an gle

for mat en tre els mar ca dors que de li mi -

ta ven el seg ment fèmur i el seg ment

pel vis.

n Angle de co lum na lum bar. De fi nit en tre

els tres mar ca dors si tuats a la zona dor -

so lum bar i el mar ca dor ubi cat a la cres -

ta ilía ca.

Instru ments

L’enregistrament dels mo vi ments es va

rea lit zar mit jan çant una càme ra Han -

dycam Vi sion CCD-TRV46E Hi-8 de Sony, 

ins tal·lada dins d’una car cas sa sub a quà ti -

ca SPK-TRC i col·lo ca da en un trí po de fi -

xat al te rra de la pis ci na.

Els ma te rials de flo ta ció uti lit zats en la

rea lit za ció dels exer ci cis són nor mals i es

tro ben a l’abast de qual se vol per so na en

bo ti gues es por ti ves o fàbri ques es pe cia lit -

za des. Van ser els que es des criuen a con -

ti nua ció: dos flo ta dors tu bu lars nor mals i

dos de més llargs, un con nec tor de flo ta -

dors tu bu lars pe tit i dos de grans, i dues

tau les de na ta ció.

Resultats

A les tau les 5, 6 i 7 s’a pre cien els graus

de mo vi ment de cada exer ci ci per a

la fle xió de tronc pro duï da i per a la de

ma lucs.

En els exer ci cis d’en con gi ments su pe riors

s’a por ten els graus de mo vi ment des d’L1

fins a L4, apro xi ma da ment en aques ta úl -

ti ma vèrte bra es tro ba l’eix de gir del mo vi -

ment. Se gons in di ca Pearcy i cols. (1984) 

la suma teò ri ca del mo vi ment en fle xió de

tronc des d’L1 fins a L4 ha de su mar, de

ma ne ra orien ta ti va, 22,8 graus. Aquests

graus su mats als 17,1 pro vi nents de la

fle xió de tronc des de l’al ça da d’L4 fins a

S1 do na ran els 40 graus de fle xió màxi ma 

del tronc res pec te a l’eix lon gi tu di nal i per

a la zona lum bar in di cats a l’a par tat Ci ne -

sio lo gia de la mus cu la tu ra ab do mi nal.
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En els exer ci cis d’en con gi ments in fe riors 

s’a por ten els graus de mo vi ment des

d’L4 a S1, apro xi ma da ment en aques ta

pri me ra vèrte bra lum bar es tro ba l’eix de 

gir del mo vi ment. Se gons in di ca Pearcy i 

cols. (1984) la suma teò ri ca del mo vi -

ment en fle xió de tronc des d’L4 fins a

S1 ha de su mar orien ta ti va ment 17,1.

Aquests graus, su mats als 22,8 pro vi -

nents de la fle xió de tronc des de l’al ça -

da d’L4 fins a L1 do na ran els 40 graus

de fle xió màxi ma del tronc res pec te a

l’eix lon gi tu di nal i per a la zona lum bar

in di cats a l’a par tat Ci ne sio lo gia de la

mus cu la tu ra ab do mi nal. 

En els exer ci cis d’en con gi ments to tals

s’a por ten els graus de mo vi ment des

d’L1 fins a L4, i des d’L4 a S1. No obs -

tant això, cal te nir pre sent que per què es 

pu gui pro duir aquest mo vi ment apro xi -

ma da ment des d’L3 a L5 la zona es men -

ta da haurà de que dar-se se miimm òbil

per po der ser vir d’eix de gir. Per tant, a

la suma des d’L1-L4 i L4-S1 caldrà su -

mar la teò ri ca des d’L3 a L5 que és de

16,53 graus. La suma de tots aquests

graus ha de do nar els 40 graus de fle xió

màxi ma del tronc res pec te a l’eix lon gi -

tu di nal i per a la zona lum bar in di cats a

l’a par tat Ci ne sio lo gia de la mus cu la tu ra

ab do mi nal.

Discussió
i conclusions

En fun ció de les da des ob tin gu des en l’a -

nàlisi des crip ti va que s’aporta en aquest

es tu di, es po den ex treu re di ver ses con clu -

sions. Aques tes s’exposen a con ti nua ció,

clas si fi ca des d’acord amb el ti pus d’e -

xercici i amb la sol·li ci ta ció mus cu lar re -

que ri da; per fer-ho s’han se guit els cri te ris 

apor tats per Co la do i Mo re no (1999,

2000 i 2001) junt amb els ex po sats als

apar tats an te riors.

De ma ne ra con cre ta po dem in di car que

els re sul tats ob tin guts de mos tren la pos si -

bi li tat de l’exercitació aquà ti ca es men ta -

da, atès que s’ha co rro bo rat l’eficàcia i se -

gu re tat de gai re bé la ma jo ria d’exercicis.

En con se qüèn cia, amb aques tes da des

s’aporta una pro pos ta teò ri ca i pràcti ca

per a la co rrec ta i efi caç exe cu ció ab do mi -

nal en el medi aquà tic, tot apor tant una

al ter na ti va a la tí pi ca idea de “sor tir de la

pis ci na” per rea lit zar aquests exer ci cis en

sec. A més a més, amb aquest es tu di

apunts 73 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (86-100)

preparació física

93

EXERCICI

GRAUS DE MOVIMENT DEL MALUC GRAUS DE MOVIMENT DEL TRONC

Inicial Final Total Inicial Final Total

 1 39,7 38,2 –1,5  7,1 30,1 23  

 4 38,6 46,3 7,7 14  34,2 20,2 

 6 45,5 54,56 9,06 13,88 34,29 20,41

 9 67,72 60,78 –6,94 15,84 36,6 20,76

10 48,54 41,39 –7,15 15,83 27,47 11,64

n TAULA 5.
Enco ngi men ts su pe rio rs.

EXERCICI

GRAUS DE MOVIMENT DEL MALUC GRAUS DE MOVIMENT DEL TRONC

Inicial Final Total Inicial Final Total

 2 91,6 113,8 22,2 9   25,3 16,3

 7 77,07 104,15 27,08 26,46 31,47 5,01

 8 83,64  91,96  8,12 30,8 33,47 2,67

11 85,68 109,94 24,6 21,43 30,66 9,23

12 84,46 106,43 21,97 15,96 24,39 8,43

n TAULA 6.
Enco ngi men ts inferiors.

EXERCICI

GRAUS DE MOVIMIENT

DEL MALUC

GRAUS DE MOVIMENT DEL TRONC

SUP. + INF. + ZONA IMMÒBIL (16,53)

Ini cial Fi nal To tal Ini cial (sup./inf.) Fi nal (sup./inf.) To tal

 3 87,6 117,5 22,9 23,6/17,7 32,3/22,6 8,7 + 4,9 + 16,53 = 30,13

 5 90,14 113,54 23,4 24,7/17,01 34,28/29,17 9,58 + 12,16 + 16,53 = 38,27

n TAULA 7.
Enco ngi men ts totals.



s’obren pau tes d’actuació per a di ver sos

àmbits de pràcti ca fí si ca com ara l’es -

portiu, el pro filà ctic, l’estètic i tam bé per

al camp te rap èu tic.

Encon gi ments su pe riors

Com es pot apre ciar a la tau la 5, l’am pli tud

de la fle xió su pe rior de tronc per als exer ci -

cis 1, 4, 6 i 9 es tro ba pròxi ma al màxim

teò ric (22,8 graus): 1 (100 %), 4 (88,6 %), 

6 (89,5 %) i 9 (91,05 %). A més a més,

s’ha po gut com pro var que la ca de na fle xo ra

de ma luc no par ti ci pa en els exer ci cis 1, 9 i

10, i par ti ci pa tan sols un 6,41 % del

màxim de la seva mo bi li tat ac ti va a l’e xer ci -

ci 4 i un 7,55 % al 6, la par ti ci pa ció es men -

ta da se ria ne gli gi ble se gons les orien ta cions

ex po sa des als apar tats “Ci ne sio lo gia de la

mus cu la tu ra ab do mi nal” i “Mo dels d’e xe cu -

ció co rrec ta d’e xer ci cis ab do mi nals” .

L’únic exer ci ci en què no s’ha arri bat a un

grau de fle xió su pe rior de tronc pròxi ma al

màxim és al 10 (51,05 %).

De les da des ex po sa des es pot con clou re

que els exer ci cis 1, 4, 6 i 9 in vo lu cren de

for ma ago nis ta la mus cu la tu ra fle xo ra del

tronc, és a dir, afa vo rei xen un tre ball prio -

ri ta ri de la por ció su praum bi li cal del rec te

an te rior de l’ab do men i un tre ball sinè rgic

de la mus cu la tu ra obli qua, i  minimitzen

l’a por ta ció dels fle xors de ma luc.

Encon gi ments in fe riors

Par ti ci pa ció dels ma lucs

En pri mer lloc, cal res sal tar que per les ca -

rac te rís ti ques dels mo vi ments exis teix una 

més gran par ti ci pa ció de la fle xió de ma -

luc en aquests exer ci cis. Com es pot apre -

ciar a la tau la 6, al 2, 7, 11 i 12, per or -

dre, exis tei xen els se güents graus de mo -

vi ment: 22,2, 27,8, 24,6 i 21,97, que

res pec te al per cen tat ge de mo bi li tat

màxim de ma luc re pre sen ten, per or dre:

18,52 %, 22,57 %, 20,5 % i 18,3 %.

Mal grat tot, s’ha de des ta car que el grau

d’am pli tud de par ti ci pa ció és poc sig ni fi -

ca tiu. A més a més, cal con si de rar, com

hem ex po sat an te rior ment, que per afa vo -

rir una re tro ver sió pel via na més pre ci sa i

que pro vo qui menys estrès a la zona lum -

bar, els ma lucs han d’es tar fle xio nats gai -

re bé al màxim per afa vo rir aquest mo vi -

ment de bas cu la ció. Aquest serà pro vo cat

prin ci pal ment pel rec te an te rior de l’ab do -

men, tot in vo lu crant-se en més me su ra la

por ció in fraum bi li cal.

Una con clu sió que es pot ex tra po lar d’a -

ques tes da des és que en la po si ció ini -

cial d’a quest ti pus d’e xer ci cis els ma lucs

han d’es tar fle xio nats molt a prop dels

120 graus per què ja de ma ne ra ini cial in -

ter vin gui la mus cu la tu ra ab do mi nal en el

mo vi ment, a di ferè ncia de les orien ta -

cions ac tuals que in di quen que aques ta

fle xió ha d’es tar pròxi ma als 90 graus.

Així es pot acon se guir una exe cu ció més

pre ci sa del mo vi ment i més se gu ra.

Fle xió in fe rior del tronc

Com es pot apre ciar a la tau la 6,

l’amplitud de la fle xió in fe rior de tronc per

a l’exercici 2 és de 95,32 % (16,3 graus),

que es tro ba a la vora del màxim teò ric

(17,1 graus).

Com es pot apre ciar a la tau la 6, l’am pli -

tud de la fle xió in fe rior de tronc per a l’e -

xer ci ci 11 és del 53,98 % (9,23 graus) i

per al 12 del 49,3 % (8,43 graus). Enca -

ra que en tots dos no s’ha arri bat al

màxim teò ric d’am pli tud han d’és ser con -

si de rats els as pec tes se güents: a) És un

exer ci ci dels ca ta lo gats d’al ta in ten si tat a 

cau sa de la po si ció ver ti cal del cos (Co la -

do, 1996; Ló pez, 2000) i b) Gree ne i

Heck man (1997) in di quen que en po si -

ció ver ti cal i amb fle xió de ma luc pròxi ma 

a 90 graus és més di fí cil as so lir am pli -

tuds màxi mes de re co rre gut en la fle xió

de tronc. En con se qüèn cia, es po dria

con si de rar que l’am pli tud de re co rre gut

ha es tat su fi cient per ga ran tir una es ti -

mu la ció in ten sa de la mus cu la tu ra ab do -

mi nal.

L’eficàcia de l’exercici 8 hau ria de ser

com pro va da en sub jec tes amb una con di -

ció fí si ca lo cal ex cep cio nal, per què po dria

ser una op ció d’exercitació molt in te res -

sant per a aquests sub jec tes. Enca ra que

les da des ob tin gu des (tau la 6) in di quen

que l’amplitud de re co rre gut és pe ti ta

(15,61 % de la màxi ma teò ri ca res pec te a 

la fle xió in fe rior del tronc), cal con si de rar

que això pot ser de gut a l’alta di fi cul tat

que re pre sen ten, per a l’execució d’aquest 

exer ci ci, els as pec tes se güents: l’extensió

gai re bé màxi ma dels ge nolls, que pro vo -

carà una ele va da ten sió dels mús culs is -

quio ti bio pe ro neals i el gra va men que su -

po sa el gran braç de pa lan ca que re pre -

sen ta te nir les ca mes es te ses. A més a

més, po dria in fluir, igual com en els exer -

ci cis 11 i 12, la po si ció ver ti cal del tronc

junt amb la fle xió dels ma lucs (Gree ne i

Heck man, 1997).

Com es pot apre ciar a la tau la 6, en

l’exercici 7 l’amplitud de la fle xió in fe rior

de tronc és de 29,3 % (5,1 graus). Con si -

de rem que és una am pli tud de fle xió de

tronc poc im por tant i que l’eficàcia

d’aquest exer ci ci s’hauria de con tras tar

amb més es tu dis.

De les da des ex po sa des es pot con clou re 

que l’e xer ci ci 2, i en més pe ti ta me su ra

l’11 i el 12, in vo lu cren de for ma ago nis -

ta la mus cu la tu ra fle xo ra del tronc, és a

dir, afa vo rei xen una in ter ven ció prio rità -

ria de la por ció in fraum bi li cal del rec te

an te rior de l’ab do men, men tre que l’a -

por ta ció dels fle xors de ma luc se ria gai -

re bé mí ni ma.

Fle xió to tal del tronc

Com es pot apre ciar a la tau la 7, l’am -

plitud de la fle xió to tal de tronc per a

l’exercici 3 és del 75,32 % (30,13 graus)

i per al 5 del 95,67 % (38,27 graus) i to -

tes dues es ta rien pròxi mes al màxim teò -

ric (40 graus).

Pel que fa a la par ti ci pa ció de la fle xió del

ma luc s’es de vé el ma teix que per als en -

con gi ments in fe riors, és a dir, el grau d’am -

pli tud de par ti ci pa ció és poc sig ni fi ca tiu i a

més a més, si es par teix d’u na po si ció ini -

cial de fle xió pròxi ma a 90 graus, ha de

con si de rar-se gai re bé ne cess ària, i es pot

apli car la ma tei xa re co ma na ció apor ta da

an te rior ment d’a fa vo rir po si cions ini cials

amb fle xió de ma luc pròxi ma al màxim.

De les da des ex po sa des es pot con clou re

que tots dos exer ci cis (3 i 5) in vo lu cren de 

for ma ago nis ta la mus cu la tu ra fle xo ra del

tronc, i l’a por ta ció dels mús culs fle xors de

ma luc se ria gai re bé mí ni ma.
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DES CRIP CIÓ DELS EXER CI CIS ANA LIT ZATS I FO TO GRA FIES

DES CRIP CIÓ DEL MO VI MENT

Aja gut lon gi tu di nal ment en flo ta ció dor sal so bre el flo ta dor tu bu lar que se sub -

jec tarà amb les cui xes, i amb els bra ços ab duïts, cada mà sub jec ta una tau la per

afa vo rir un mi llor su port i rea lit za ció de l’e xer ci ci. Es rea lit zarà una fle xió de la

part su pe rior del tronc, dei xant imm òbil les ex tre mi tats in fe riors i man te nint

una lleu ge ra fle xió de ma lucs i de ge nolls que per me ti de man te nir-se en una

po si ció es ta ble.

INTERVENCIÓ MUSCULAR

Rec te ma jor de l’ab do men i oblics ma jor i me nor.

TIPUS DE PISCINA

Pis ci na mit ja na ment fon da i fon da. L’ai gua ha de co brir prou per rea lit zar el mo vi -

ment.

MATERIAL

Un flo ta dor tu bu lar i dues tau les.

DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT

Aja gut lon gi tu di nal ment so bre el flo ta dor tu bu lar que se sub jec tarà amb les

cui xes, i amb els bra ços ab duïts, cada mà sub jec ta una tau la per afa vo rir un

 millor su port i rea lit za ció de l’e xer ci ci. Es rea lit zarà una fle xió de la part in fe -

rior del tronc, men tre es man té ini cial ment una fle xió de ma lucs i de ge nolls

pròxi ma als 90 graus.

INTERVENCIÓ MUSCULAR

Rec te ma jor de l’ab do men i oblics ma jor i me nor.

TIPUS DE PISCINA

Pis ci na mit ja na ment fon da i fon da. L’ai gua ha de co brir prou per rea lit zar el mo vi -

ment.

MATERIAL

Un flo ta dor tu bu lar i dues tau les.

DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT

Aja gut lon gi tu di nal ment so bre el flo ta dor tu bu lar que se sub jec tarà amb les cui -

xes, i amb els bra ços ab duïts, cada mà sub jec ta una tau la per afa vo rir un mi llor su -

port i rea lit za ció de l’e xer ci ci. Es rea lit zarà una fle xió de la part su pe rior del tronc,

al ho ra que es rea lit za una fle xió de la part in fe rior del tronc men tre es man té ini -

cial ment una fle xió de ma lucs i de ge nolls pròxi ma als 90 graus. Aques ta fle xió to -

tal pro vo carà un agru pa ment del tronc.

INTERVENCIÓ MUSCULAR

Rec te ma jor de l’ab do men i oblics ma jor i me nor.

TIPUS DE PISCINA

Pis ci na mit ja na ment fon da i fon da. L’ai gua ha de co brir prou per rea lit zar el mo vi -

ment.

MATERIAL

Un flo ta dor tu bu lar i dues tau les.

EXERCICI 1. Encon gi ment fron tal su pe rior so bre flo ta dor tu bu lar i amb su port de tau les

EXERCICI 2. Encon gi ment fron tal in ver tit so bre flo ta dor tu bu lar i amb su port de tau les

EXERCICI 3. Encon gi ment to tal so bre flo ta dor tu bu lar i amb su port de tau les
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DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT

Aja gut en flo ta ció dor sal i amb el su port d’un flo ta dor tu bu lar en for ma de ca di ra

(gràcies a l’ús d’un con nec tor) a la re gió glú tia. Amb els bra ços ab duïts, cada mà

sub jec ta una tau la per afa vo rir un mi llor su port i rea lit za ció de l’e xer ci ci. Es rea lit -

zarà una fle xió de la part su pe rior del tronc, tot dei xant imm òbils les ex tre mi tats

in fe riors i man te nint una lleu ge ra fle xió de ma lucs i de ge nolls que per me ti de

man te nir-se en una po si ció es ta ble.

INTERVENCIÓ MUSCULAR

Rec te ma jor de l’ab do men i oblics ma jor i me nor.

TIPUS DE PISCINA

Pis ci na mit ja na ment fon da i fon da. L’ai gua ha de co brir prou per rea lit zar el mo vi -

ment.

MATERIAL

Un flo ta dor tu bu lar (amb con nec tor) i dues tau les.

DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT

Aja gut en flo ta ció dor sal i amb el su port d’un flo ta dor tu bu lar en for ma de ca di ra

(gràcies a l’ús d’un con nec tor) a la re gió glú tia. Amb els bra ços oberts, cada mà

sub jec ta una tau la per afa vo rir un mi llor su port i rea lit za ció de l’e xer ci ci. Es rea lit -

zarà una fle xió de la part su pe rior del tronc, al ho ra que es rea lit za una fle xió de la

part in fe rior del tronc men tre es man té ini cial ment una fle xió de ma lucs i de ge -

nolls pròxi ma als 90 graus. Aques ta fle xió to tal pro vo carà un agru pa ment del

tronc.

INTERVENCIÓ MUSCULAR

Rec te ma jor de l’ab do men i oblics ma jor i me nor.

TIPUS DE PISCINA

Pis ci na mit ja na ment fon da i fon da. L’ai gua ha de co brir prou per rea lit zar el mo vi -

ment.

MATERIAL

Un flo ta dor tu bu lar (amb con nec tor) i dues tau les.

DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT

Aja gut en flo ta ció dor sal i amb el su port d’un flo ta dor tu bu lar als tur mells i un al -

tre a la zona dor sal. Amb els bra ços ab duïts, cada mà sub jec ta una tau la (no apa rei -

xen a les fo to gra fies) per afa vo rir un mi llor su port i rea lit za ció de l’e xer ci ci. Es rea -

lit zarà una fle xió de la part su pe rior del tronc, dei xant imm òbils les ex tre mi tats

 inferiors i tot man te nint una lleu ge ra fle xió de ma lucs i de ge nolls que per me ti de

man te nir-se en una po si ció es ta ble.

INTERVENCIÓ MUSCULAR

Rec te ma jor de l’ab do men i oblics ma jor i me nor.

TIPUS DE PISCINA

Pis ci na mit ja na ment fon da i fon da. L’ai gua ha de co brir prou per rea lit zar el mo vi -

ment.

MATERIAL

Dos flo ta dors tu bu lars i dues tau les (no apa rei xen a les fo to gra fies).

EXERCICI 4. Encon gi ment fron tal su pe rior amb ca di ra en zona glú tia i amb su port de tau les

EXERCICI 5. Encon gi ment to tal amb ca di ra en zona glú tia i amb su port de tau les

EXERCICI 6. Encon gi ment fron tal su pe rior amb flo ta dors tu bu lars i amb su port de tau les
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DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT

Asse gut so bre un flo ta dor tu bu lar en for ma de ca di ra (per la unió amb un con nec -

tor) amb una fle xió de ma lucs pròxi ma als 90 graus i amb els ge nolls amb una lleu -

ge ra fle xió i amb fi xa ció de la part su pe rior del tronc amb el flo ta dor tu bu lar (amb

les ca mes per sota d’a quest). Rea lit zar una fle xió de la part in fe rior del tronc a to -

car amb les ca mes a la part in fe rior del flo ta dor tu bu lar. En tot mo ment es man -

tindrà l’an gle dels ma lucs i dels ge nolls gai re bé cons tant.

INTERVENCIÓ MUSCULAR

Rec te ma jor de l’ab do men i oblics ma jor i me nor.

TIPUS DE PISCINA

Pis ci na mit ja na ment fon da i fon da. L’ai gua ha de co brir prou per rea lit zar el mo vi -

ment.

MATERIAL

Dos flo ta dors tu bu lars i el con nec tor.

DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT

Asse gut so bre un flo ta dor tu bu lar en for ma de ca di ra (per la unió amb un con nec -

tor) amb una fle xió de ma lucs pròxi ma als 90 graus i amb els ge nolls gai re bé com -

ple ta ment en ex ten sió i amb fi xa ció de la part su pe rior del tronc amb el flo ta dor tu -

bu lar (amb les ca mes per so bre d’a quest). Rea lit zar una fle xió de la part in fe rior

del tronc per se pa rar les ca mes del flo ta dor tu bu lar. En tot mo ment es man tindrà

gai re bé cons tant l’an gle dels ma lucs i dels ge nolls.

INTERVENCIÓ MUSCULAR

Rec te ma jor de l’ab do men i oblics un ma jor i me nor.

TIPUS DE PISCINA

Pis ci na mit ja na ment fon da i fon da. L’ai gua ha de co brir prou per rea lit zar el mo vi -

ment.

MATERIAL

Dos flo ta dors tu bu lars i el con nec tor.

DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT

Aja gut en flo ta ció dor sal i amb aju da d’u na illa pe ti ta, on es re col za ran els buits po -

pli tis i la zona dor sal, al ho ra que tam bé s’hi re col zen els bra ços. Es rea lit zarà una

fle xió de la part su pe rior del tronc, dei xant imm òbils les ex tre mi tats in fe riors i

man te nint una lleu ge ra fle xió de ma lucs i de ge nolls que per me ti de man te nir-se

en una po si ció es ta ble.

INTERVENCIÓ MUSCULAR

Rec te ma jor de l’ab do men i oblics ma jor i me nor.

TIPUS DE PISCINA

Pis ci na mit ja na ment fon da i fon da. L’ai gua ha de co brir prou per rea lit zar el mo vi -

ment.

MATERIAL

Dos flo ta dors tu bu lars.

(L’i lla pe ti ta cons ta de la unió de dos flo ta dors tu bu lars amb dos con nec tors).

EXERCICI 7. Encon gi ment fron tal in ver tit amb ca di ra i flo ta dor tu bu lar

EXERCICI 8. Encon gi ment fron tal in ver tit amb ca di ra i flo ta dor tu bu lar (Va riant)

EXERCICI 9. Encon gi ment fron tal su pe rior en illa pe ti ta
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DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT

Aja gut en flo ta ció dor sal i amb aju da d’u na illa gran, on es re col za ran els tur mells i

la zona dor so cer vi cal, al ho ra que s’hi re col zen els bra ços en ab duc ció, per afa vo rir

una mi llor exe cu ció. Es rea lit zarà una fle xió de la part su pe rior del tronc, dei xant

imm òbils les ex tre mi tats in fe riors i man te nint una lleu ge ra fle xió de ma lucs i de

ge nolls que per me ti de man te nir-se en una po si ció es ta ble.

INTERVENCIÓN MUSCULAR

Rec te ma jor de l’ab do men i oblics ma jor i me nor.

TIPUS DE PISCINA

Pis ci na mit ja na ment fon da i fon da. L’ai gua ha de co brir prou per rea lit zar el mo vi -

ment.

MATERIAL

Dos flo ta dors tu bu lars.

(L’i lla gran cons ta de la unió de dos flo ta dors tu bu lars més llargs que els ha bi tuals

amb dos con nec tors grans.)

DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT

Asse gut so bre la ca di ra i amb les mans re col za des en el flo ta dor tu bu lar. Rea lit zar

una fle xió de la part in fe rior del tronc men tre es man té ini cial ment una fle xió de

ma lucs i de ge nolls pròxi ma als 90 graus.

INTERVENCIÓ MUSCULAR

Rec te ma jor de l’ab do men i oblics ma jor i me nor.

TIPUS DE PISCINA

Pis ci na mit ja na ment fon da i fon da. L’ai gua ha de co brir prou per rea lit zar el mo vi -

ment.

MATERIAL

Dos flo ta dors tu bu lars.

(La ca di ra és la unió d’un flo ta dor tu bu lar pe tit amb un con nec tor pe tit.)

DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT

En flo ta ció ver ti cal, amb els bra ços ab duïts, cada mà sub jec ta una tau la per afa vo rir 

un mi llor su port i rea lit za ció de l’e xer ci ci. Rea lit zar una fle xió de la part in fe rior

del tronc, men tre es man té ini cial ment una fle xió de ma lucs i de ge nolls pròxi ma

als 90 graus. Inter ven ció mus cu lar

INTERVENCIÓ MUSCULAR

Rec te ma jor de l’ab do men i oblics ma jor i me nor.

TIPUS DE PISCINA

Pis ci na mit ja na ment fon da i fon da. L’ai gua ha de co brir prou per rea lit zar el mo vi -

ment.

MATERIAL

Dues tau les.

EXERCICI 10. Encon gi ment fron tal su pe rior en illa gran

EXERCICI 11. Encon gi ment in fe rior amb ca di ra i flo ta dor tu bu lar en po si ció ver ti cal

EXER CI CI 12. Encon gi ment fron tal in ver tit en po si ció ver ti cal i amb tau les
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Valoració i sortida a borsa de les
societats anònimes esportives espanyoles.
Anàlisi comparativa amb el cas anglès

§ JOR DI SÁN CHEZ MAR TÍN
Lli cen ciat en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Pro fes sor de l’Esco la Su pe rior Johan Cruyff

Resum
La ne ces si tat de grans su mes de di ners

per part de les SAE (bàsi ca ment clubs de

fut bol) com por ta que aques tes es plan te -

gin fi nan çar-se a la Bor sa de va lors com

una op ció més per acon se guir la li qui di tat

ne cess ària que els per me ti de rea lit zar no -

ves in ver sions, tant en ju ga dors com en

im mo bi lit zat. I els in ver sio nis tes sem blen

dis po sats a lliu rar-los di ners a can vi d’ac -

cions, per què con si de ren que el fut bol té

un es de ve ni dor econò mic ren di ble i per -

què la par ti ci pa ció en Bor sa obli ga els

clubs a efec tuar un enor me can vi en les

se ves es truc tu res fi nan ce res, i a fer que

les se ves ope ra cions econò mi ques si guin

més trans pa rents i es ti guin sot me ses a

més con trols.

Però la ren di bi li tat d’una SAE no es tro ba

vin cu la da no més als tra di cio nals cri te ris

ra cio nals (eco no mi co fi nan cers), sinó tam -

bé a cri te ris “pas sio nals” (sen ti ments de

per ti nen ça a un grup, va lors in tan gi bles,

etc.) Aques ta cir cumstància es re flec teix

en una ma jor pri ma de risc, de ma ne ra

que la va lo ra ció en Bor sa dels clubs és in -

fe rior a la de qual se vol al tre sec tor amb si -

mi lars ex pec ta ti ves de be ne fi cis, tot obli -

gant els clubs a di ver si fi car aquest risc,

so bre tot quan les ex pec ta ti ves de be ne fi ci

s’han co rre git a la bai xa per l’experiència

vis cu da en al tres mer cats on ja co tit zen

aquests va lors.

Introducció

L’1 de ge ner del 2002 es va obrir la pos si -

bi li tat que les so cie tats anò ni mes es por ti -

ves (SAE) es pan yo les sor tis sin a co tit zar

en la Bor sa de va lors, igual que ja suc -

ceeix en al tres paï sos. Aquest fet és la pro -

va evi dent que mons tan di fe rents com el

fut bol i els mer cats fi nan cers es tro ben

cada ve ga da més re la cio nats en tre ells.

La raó prin ci pal de l’interès de les SAE

(bàsi ca ment clubs de fut bol) per la Bor sa

de va lors és la seva ne ces si tat de grans

su mes de di ners, que els in ver sio nis tes

es tan dis po sats a lliu rar a can vi d’accions, 

per què con si de ren que el fut bol té un es -

de ve ni dor econò mic molt ren di ble. Així, fi -

nan çar-se en Bor sa es de vé una op ció més

per acon se guir la li qui di tat ne cess ària que 

els per me ti de rea lit zar no ves in ver sions,

tant en ju ga dors com en im mo bi lit zat.

Com diu Ge rar do So ria: “pri mer era sim -

ple en tre te ni ment, més tard es va con -

ver tir en es port, des prés li van afe gir es -

pec ta cle, fins que algú va dir: Aquí hi ha

ne go ci!” (G. So ria, 1996)

El fut bol és, ara com ara, per da munt de

tot, un for mi da ble ne go ci econò mic, que

pren com a base un fet es por tiu i que exi -

geix que, cada ve ga da més, un club de

fut bol hagi de ges tio nar-se com una em -

pre sa.

Antecedents

Fase ini cial al fut bol anglès

Enca ra que la pri me ra in cur sió d’un club

de fut bol en el mer cat de va lors data de

1984, amb el Tot tem ham Hots purs, no és 

fins al 1990 que se suc ceei xen tot un se -

guit de fets que con dui ran al gran can vi a

Angla te rra. Ante rior ment, els in ver sio nis -

tes s’havien dis tan ciat del fut bol per què

no con fia ven en les per so nes que di ri gien

els clubs i, a més a més, la seva part fi -

nan ce ra no era ren di ble, per què els di ners 

dels clubs es gas ta ven en la com pra de ju -

ga dors, i no més se’n be ne fi cia ven uns

pocs. A això cal afe gir-hi que el fut bol te -

nia una re pu ta ció pú bli ca sum ma ment

mal me sa a cau sa dels pro ble mes de van -

da lis me (hoo li gans) i a l’estat de de te rio -

ra ment en què es tro ba ven la ma jo ria dels

es ta dis del país.

Tan ma teix, el des tí del fut bol va can viar

en el mo ment que Angla te rra acon se gueix
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Abstract

The need for the SAD (basically football

clubs) for big amounts of money, means that

they are considering obtaining that money

from the stock market, as another option to

attain the necessary liquidity that will allow

them to realize new investments, in players

as much as in fixed assets. And the investors 

seem disposed to give them the money, in

exchange for the shares, because they

consider that football has a profitable future,

and also because the participation in the

stock market would force them to carry out a

enormous change in their financial structure,

making their money operations more

transparent hence having to be submitted to

more controls.

But the profitability of a SAD is not only linked 

to the traditional “rational criterion”

(financial), but also the “emotional criterion”

(feelings of belonging to a group, intangible

values, et...). This fact is reflected in a bigger

risk, in such a way that the club’s valuation

in the stock market is lower than any other

sector with similar expectations of profits,

forcing the club to diversify this risk, mainly

when those expectations have gone down,

due to the experience in other markets where 

these stocks are already quoting.

Key words

Football club, Stock market, Financiation,

Investment, Profitability

Club de fut bol, Bor sa de va lors,
Fi nan ça ment, Inver sió, Ren di bi li tat

n Pa ra ules cla u



de clas si fi car-se per a les se mi fi nals de la

Copa del Món de 1990, que ha via de ce -

le brar-se a Itàlia. L’èxit de la se lec ció va

fer re viu re l’interès del pú blic per aquest

es port i molt aviat els clubs més grans

d’Anglaterra van cons ti tuir una “Pre mie re

Lea gue” d’elit. Això, d’altra ban da, va

atreu re pa tro ci na dors amb di ners i, el que

és més im por tant, va aju dar a sig nar un

acord molt lu cra tiu amb “Sky Te le vi sion”.

Alho ra, els clubs van co men çar a re jo ve nir 

i mo der nit zar els seus es ta dis per tal

d’oferir més se gu re tat i con fort als afec cio -

nats i això, pa ral·le la ment, va atreu re

enor mes mas ses de pú blic, es pe cial ment

des prés de la reei xi da re pres sió del van da -

lis me.

Des d’aquest mo ment, el fut bol brità nic va 

co men çar a mi llo rar gra dual ment, acon -

se guint d’estimular els in gres sos pro vi -

nents de TV i ge ne rar ven des de pro duc tes 

de co mer cia lit za ció (mer chan di sing). Va

ser aquest ex traor di na ri apo geu el que va

des per tar l’interès dels in ver sio nis tes,

des prés d’adonar-se que els clubs més fa -

mo sos re pre sen ta ven un ne go ci molt ren -

di ble.

Fase d’ex pan sió

al fut bol anglès

El 1991 surt a co tit zar en la Bor sa de va -

lors de Lon dres el Man ches ter Uni ted i,

amb pos te rio ri tat, ho farà el Mill wall

(equip de se go na di vi sió). Tan ma teix, no

és fins al 1996 que es pro dueix la gran

arren ca da de la re vo lu ció fut bo lís ti ca en

matè ria de sor ti da a Bor sa. A co men ça -

ment d’aquest any, 1996, no més hi co tit -

za ven tres equips: els abans es men tats

Tot ten ham Hots purs, Man ches ter Uni ted i 

Mill wall. A aquests se’ls va unir el Pres ton 

North End i, en ca ra no en un any, en tre

maig de 1996 i abril de 1997, la llis ta

dels clubs pre sents en Bor sa va pas sar de

4 a 23.

Els clubs de fut bol es tan pre sents a la Bor -

sa lon di nen ca sota l’epígraf de “lei su re,

en ter tai ment and ho tels”. Alguns te nen

els va lors sub jec tes a ne go cia ció, com ara

el Man ches ter Uni ted i el Tot ten ham

Hots purs, men tre que d’altres, sen se es tar 

ad me sos a ne go cia ció, ve nen les se ves

ac cions a la Bor sa: Li ver pool, Aston Vi lla,

New cast le Uni ted, Ever ton, Arse nal...

En la ma jo ria dels ca sos, la re la ció en tre

els clubs i la Bor sa de va lors va re sul tar

molt be ne fi cio sa per a amb dues parts. Els

clubs van re bre di ners per mo der nit zar els

seus es ta dis, men tre que els in ver sio nis -

tes van po der re gis trar un enor me aug -

ment del va lor de les se ves ac cions (si

més no en aquests es ta dis ini cials).

Alguns dels equips que co tit zen en Bor sa

han arri bat fins i tot a pa gar di vi dends.

Fase d’ex por ta ció

del mo del a al tres paï sos

Els clubs de fut bol de la res ta d’Eu ro pa

co men cen a ado nar-se de fins a quin

punt van en da rre rits res pec te als equips

brità nics pel que fa a ne go cis. Que els in -

ver sio nis tes a Angla te rra es ti guin dis po -

sats a com prar ac cions de clubs de fut bol 

re flec teix el gran èxit que han tin gut

aquests en les se ves ac ti vi tats co mer -

cials, que els han permès de si tuar-se al

cap da vant pel que fa a l’ex plo ta ció del

po ten cial co mer cial del màrque ting

(mer chan di sing), el con fort als es ta dis,

la ven da de drets d’i mat ge, el pa tro ci ni i

la pu bli ci tat.

Els clubs eu ro peus co men cen a pren dre’s

se rio sa ment la idea de fi gu rar a la Bor sa,

en ca ra que pri mer han de de mos trar que

dis po sen de ne go cis se gurs, amb el po ten -

cial ne ces sa ri per as se gu rar un be ne fi ci

con ti nuat als seus ac cio nis tes. Per a molts 

clubs amb pèrdues, aquest pas no és gens 

fàcil.

El 1997, no més Di na mar ca te nia clubs

que co tit za ven a la Bor sa de va lors: el

Brondby, AGF Kon trak fot bold i el SIF Fot -

bold. I a més a més, pro du ïen grans

guanys. Tam bé el 1997, l’Associació

Suïs sa va do nar llum ver da per què els

clubs po gues sin for mar com pan yies pú bli -

ca ment co tit za bles. Mal grat tot, els in ver -

sio nis tes eu ro peus no han co men çat a

reac cio nar fins que no han apa re gut a la

Bor sa de va lors els clubs de les grans

potè ncies eu ro pees, com Itàlia i Ale man ya 

(i, pròxi ma ment, Espan ya).

Di ver sos clubs ita lians, en tre els quals hi

ha via els dos ge gants, Ju ven tus i AC Mi -

lan, con si de ra ven ja en 1996 el llan ça -

ment d’una so cie tat al mer cat de va lors.

El punt in te res sant d’alguna d’aquestes

pro pos tes era que te nien pre vist co tit zar

les se ves ac cions al mer cat de Lon dres,

pel fet que la Bor sa de va lors ita lia na re -

que reix que una com pan yia mos tri be ne fi -

cis du rant tres anys con se cu tius (i els

clubs ita lians, en ge ne ral, no ob te nen be -

ne fi cis) però tam bé per què els clubs sa -

bien que era a Lon dres on es tro ba ven els

di ners dels in ver sors.

El 1998, la co mis sió que con tro la la Bor -

sa ita lia na (CONSOB)1 va de ci dir que per

ac ce dir a la Bor sa no més fos ne ces sa ri

pre sen tar el ba lanç de l’últim any. Això va

pro vo car que l’abril d’aquell ma teix any el

La zio de Roma sor tís a Bor sa, es de ve nint

així el pri mer equip ita lià a co tit zar a la

Bor sa de Milà. Al cap de poc, el van se guir 

l’AS Roma, l’Inter, l’AC Mi lan... Un dels

úl tims a in cor po rar-se ha es tat el Ju ven -

tus, que al fi nal del 2001 va treu re al mer -

cat el 37 % del seu ca pi tal, el va lor to -

tal del qual os cil·la en tre els 430 i els

530 mi lions d’euros.

A Ho lan da, l’Ajax d’Amsterdam, el club

ho landès més gran, va anun ciar la seva

in ten ció el 1998 i, per fer-ho, es va trans -

for mar en so cie tat anò ni ma; va eme tre

2 mi lions d’accions i en va po sar a la ven -

da el 30 %, en una ope ra ció de prop de

8.000 mi lions de pes se tes. Tot se guit el

van imi tar el PSV Eind ho ven, l’AZ

Alkmaar...

A Ale man ya, l’any 2000, el Bo rus sia

Dort mund va es de ve nir el pri mer equip a

co tit zar en Bor sa.

Però aques ta tendència tam bé ha tra ves -

sat l’oceà, i ha arri bat a paï sos de l’altra

ban da de l’Atlàntic, com Bra sil (C. Llo ren -

te, 1999) on els in ver sors pri vats han po -

gut ac ce dir al sec tor fut bo lís tic gràcies a

l’anomenada ”Llei Pelé”, ela bo ra da per

l’ex ju ga dor quan va ser Mi nis tre d’Esports 

en el go vern del pre si dent Fer nan do Car -

do so, en tre 1995 i 1998, i que es ta blia
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1 Orga nis me equi va lent a la Co mis sió Na cio nal del Mer cat de Va lors (CNMV) es pan yo la.



un ter mi ni fins al març del 2001 per què

els clubs es po gues sin con ver tir en em pre -

ses. I l’Argentina tam bé està a un pas de

la pri va tit za ció dels seus clubs.

Ens tro bem, doncs, da vant d’un fe no men

glo bal.2

El cas espanyol

La pos si ble sor ti da a Bor sa obli ga les SAE a

efec tuar un can vi enor me en les se ves es -

truc tu res fi nan ce res. Serà ne cess ària la pro -

fes sio na lit za ció dels càrrecs, s’hau ran d’e la -

bo rar plans de via bi li tat, d’ac tua ció amb

ter mi nis de ter mi nats i, so bre tot, caldrà di -

ver si fi car el ca pi tal cap a al tres ac ti vi tats

econò mi ques que els pu guin re por tar be ne -

fi cis. Les ope ra cions econò mi ques de les

en ti tats se ran més trans pa rents i es ta ran

sot me ses a molts més con trols.

A Espan ya, ex cep te el FC Bar ce lo na, el

Reial Ma drid i l’Athlètic de Bil bao, els al -

tres equips de pri me ra di vi sió són ja so cie -

tats anò ni mes es por ti ves, per la qual

cosa, com plint els re qui sits que de ma na

la CNMV, po drien sor tir a Bor sa.

Marc le gis la tiu ac tual.

Re vi sió hist òri ca

Es pot con si de rar com a punt de par ti da

la Llei 10/1990, de 15 d’oc tu bre, de

l’Esport, en ca ra vi gent, que en in tro duir

la fi gu ra de la SAE per se guia re con èi xer

el carà cter sub stan cial ment mer can til

del fut bol i el bàsquet, de pri me ra i se go -

na di vi sió, o equi va lents i ce dir el ter -

reny del fi nan ça ment d’a ques tes acti -

vitats a la llei de l’o fer ta i la de man da

pri va da, amb allun ya ment dels di ners

pú blics.

Aques ta llei es va veu re re for ma da par -

cial ment per la Llei 50/1998, de 30 de

de sem bre, de Me su res Fis cals, Admi nis -

tra ti ves i de l’Ordre So cial, que al Ca pí -

tol VII, d’Acció Admi nis tra ti va en matè ria

d’es ports i, con cre ta ment, a l’ar ti cle 109,

es ta bleix la mo di fi ca ció de de ter mi nats

pre cep tes de la llei an te rior, es pe cial ment

en aquells que re gu len el règim ju rí dic de

les SAE.

Aques tes mo di fi ca cions es pro duei xen en

con si de rar el Mi nis te ri d’Economia i Hi -

sen da que es trac ta va d’un sec tor mer can -

til d’alt risc i que era im pres cin di ble pre -

sen tar uns comp tes clars abans de sor tir a 

Bor sa.

Un re qui sit im pres cin di ble i obli ga to ri per

als clubs que vul guin co tit zar a Bor sa és

re par tir be ne fi cis du rant un pe río de tran si -

to ri de tres anys. La Llei 50/1998 ja per -

met a les SAE re par tir di vi dends, amb la

qual cosa les so cie tats hau rien d’esperar

com a mí nim fins a l’1 de ge ner del 2002

per po der sor tir a Bor sa (els tres anys re -

que rits i que es con si de ren ne ces sa ris per -

què els clubs reor ga nit zin i mi llo rin la seva 

si tua ció fi nan ce ra, que con cor da amb la

re dac ció del pos te rior Reial De cret 1251/

1999).

Aques ta nor ma ti va va pro vo car, en el seu

mo ment, la còle ra del Reial Va lla do lid,

equip que fins i tot va arri bar a es tu diar, a

co men ça ment de 1999, la pos si bi li tat de

co tit zar a la Bor sa de Lon dres, per què en

aquest mer cat ho po dria fer de for ma més

im me dia ta.

Al Reial De cret 1251/1999, de 16 de ju -

liol, so bre So cie tats Anòni mes Espor ti ves,

s’estableix, a l’article 9.1, que les “so cie -

tats anò ni mes es por ti ves po dran sol·li ci -

tar l’admissió a ne go cia ció de les se ves

ac cions a les Bor ses de Va lors des d’1 de

ge ner de 2002”.

Als ar ti cles 19.3 i 20.1 diu que “les so -

cie tats anò ni mes es por ti ves hau ran de

re me tre a CSE la in for ma ció anual” i

d’u na al tra pe rio di ci tat pre vis ta, i que “a 

la memò ria dels comp tes anuals haurà

d’es pe ci fi car-se la dis tri bu ció de l’im -

port net de les xi fres de ne go ci co rres -

po nents a les ac ti vi tats pròpies de cada

sec ció es por ti va de la so cie tat, drets

d’ad qui si ció dels ju ga dors, in ver sions

rea lit za des en ins tal·la cions es por ti ves, 

drets d’i mat ge dels ju ga dors i els al tres

ex trems de re lleu que s’es ta blei xin en

les nor mes d’a dap ta ció” apro va des pel

Mi nis te ri d’Eco no mia i Hi sen da.

Per tant, amb la nova llei, els comp tes de

les so cie tats anò ni mes es por ti ves se ran

sot me sos a un con trol ex haus tiu per part

del Con sell Su pe rior d’Esports (CSE). Les

au di to ries, els in for mes de ges tió i el re gis -

tre d’accionistes hau ran de pas sar per les

se ves mans. En al tres pa rau les, el CSE

exer cirà una fun ció si mi lar a la que rea lit -

za la CNMV amb al tres em pre ses que co -

tit zen a Bor sa.

Les par ti ci pa cions

sig ni fi ca ti ves

A l’article 10.2 del Reial De cret

1251/1999 s’estableix que s’entén per

par ti ci pa ció sig ni fi ca ti va, una “par ti ci pa -

ció en el ca pi tal de la so cie tat igual o

múl ti ple del 5 %” i s’hi es ta blei xen tot un

se guit de li mi ta cions. Així, a l’article 14.1

es diu que “l’adquisició o alie na ció de

par ti ci pa cions sig ni fi ca ti ves en una so -

cie tat anò ni ma, les ac cions de la qual es -

ti guin ad me ses a co tit za ció en una Bor sa

de Va lors es no ti fi ca ran a la CNMV, de

con for mi tat amb allò pre vist a la le gis la -

ció del mer cat de va lors”. I a l’article

16.1, que “una par ti ci pa ció en el to tal

dels drets de vot de la so cie tat igual o su -

pe rior al 25 %, haurà d’obtenir au to rit za -

ció prèvia del CSE”.
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2 A més a més, i mal grat que aques ta mena d’anà li si ja no es co rres pon de for ma es tric ta amb l’ob jec te d’es tu di del nos tre tre ball, hom po dria dir que el fi nan ça ment dels clubs de

fut bol al mer cat de va lors és un fe no men so bre com plex que pot al te rar el con cep te ac tual del mer cat fut bo lís tic.

Per què es pro dueix aquest efec te imi ta tiu que por tarà nom bro sos clubs eu ro peus a co tit zar en Bor sa pròxi ma ment? Entre al tres co ses, per què a aquests clubs els preo cu pa que

els di ners que els clubs an gle sos pu guin ob te nir dels in ver sio nis tes els pro por cio nin cada cop més avan tat ges en el mer cat fut bo lís tic, que la potè ncia fi nan ce ra dels clubs brità -

nics els pu gui aju dar a pas sar per da munt dels clubs de la res ta d’Eu ro pa en la con trac ta ció de ju ga dors d’e lit.

Cal te nir en comp te, però, que aques ta afluèn cia de di ners tam bé es pro duirà a la res ta de paï sos. Així, es pre veu que els anys pro pers, els deu clubs bra si lers més po tents re bran

in ver sions per un va lor su pe rior als 5.000 mi lions de dòlars, i això els per metrà d’a pu jar els sa la ris de les se ves prin ci pals fi gu res fins als ni vells vi gents a Eu ro pa, amb la qual

cosa es po sarà un fre a la ven da mas si va dels seus ju ga dors, un fet que su po sa ria una ma jor i mi llor com petè ncia in ter na, però, al ho ra, una dis mi nu ció de la presè ncia de ju ga -

dors d’a ques ta pro cedè ncia en la res ta de paï sos.

Si aquests paï sos, tra di cio nal ment for ma dors de ju ga dors d’e lit, acon se guei xen re te nir-los i evi tar que emi grin cap als grans clubs eu ro peus, es ta ríem par lant d’u na al te ra ció del

con cep te ac tual de mer cat fut bo lís tic i, doncs, d’un fe no men glo bal que ani ria més enllà dels lí mits d’allò que és es tric ta ment un tema fi nan cer i econò mic, per tor nar a si tuar-se

en el pla es por tiu (un fet bàsic i que cons ti tueix la raó de ser dels clubs de fut bol). Això obli ga ria els clubs a re plan te jar-se la po lí ti ca de cap ta ció de ju ga dors d’e lit, i els for ça ria a

do nar pre ferè ncia al fut bol base, en de tri ment dels fi xat ges (per l’e le vat cost que su po sa rien).



A l’ar ti cle 17.1 s’es ta bleix que “les so cie -

tats anò ni mes es por ti ves i els clubs que

par ti ci pin en com pe ti cions pro fes sio nals

d’àmbit es ta tal no po dran par ti ci par di -

rec ta ment o in di rec ta ment en el ca pi tal

d’u na al tra so cie tat anò ni ma es por ti va

que pren gui part en la ma tei xa com pe ti -

ció pro fes sio nal o per tan yi a la ma tei xa

mo da li tat es por ti va”. I al 17.2. que “cap

per so na fí si ca o ju rí di ca que tin gui una

par ti ci pa ció en els drets de vot en una so -

cie tat anò ni ma es por ti va igual o su pe rior

al 5 % no podrà te nir di rec ta ment o in di -

rec ta ment una par ti ci pa ció igual o su pe -

rior a aquest 5 % en una al tra so cie tat

anò ni ma es por ti va que par ti ci pi en la

ma tei xa com pe ti ció pro fes sio nal o per -

tan yi a la ma tei xa mo da li tat es por ti va”.

Amb aquest ar ti cu lat es pre tén d’e vi tar

l’e xistència de grups que pu guin ma ni pu -

lar a la seva con ve nièn cia les com pe ti -

cions i, con se qüent ment, les co tit za cions 

dels clubs. En d’al tres paï sos, aques tes

me su res no són tan se ve res. L’a bril de

1999, el Go vern brità nic va ve tar l’o fer ta

de com pra de prop de 150.000 mi lions

de pes se tes so bre ac cions del Man ches -

ter Uni ted (cosa que su po sa va apo de -

rar-se del con trol del club) per part de

BSkyB, la com pan yia de te le vi sió per

satèl·lit pro pie tat del mag nat aus tra lià de 

la prem sa Ru pert Mur doch. Tot i així, el

grup dels mèdia con tí nua in ten tant de

com prar grans quan ti tats d’ac cions dels

clubs de fut bol (per exem ple, pos seeix

prop del 10 % del Man ches ter Uni ted,

Leeds Uni ted, Man ches ter City, Sun der -

land i Chel sea), atès que el seu ne go ci

con sis teix a acon se guir dels clubs la ces -

sió dels drets d’i mat ge a la te le vi sió i a

Inter net.

El no vem bre de 1999 l’Asso cia ció de Fut -

bol an gle sa va ma ni fes tar que era le gal

que Da vor Su ker, en aquell mo ment ju ga -

dor de l’Arse nal de Lon dres, pos seís ac -

cions en un club ri val com el Man ches ter

Uni ted. El ju ga dor croat ha via com prat

ac cions d’a quest club per un va lor pro per

als 5 mi lions de pes se tes i tam bé te nia

par ti ci pa cions en el La zio ita lià. El por ta -

veu de la FA, Ste ve Dou ble, va co men tar

que “no n’hi ha cap llei que im pe dei xi

que Su ker faci això. Men tre el ju ga dor no

tin gui una par ti ci pa ció su pe rior el 10 %

es trac ta d’u na in ver sió i res més.” (El

Mundo, novembre 2001)

Intents pre vis

i si tua ció ac tual

Abans de la si tua ció ac tual, ja s’ha vien

pro duït al guns in tents d’a cos ta ment als

mer cats fi nan cers per part del sec tor fut -

bo lís tic es pan yol, a la re cer ca de fonts de

fi nan ça ment. Alguns exemples:

n “Pa ga rés Koe man” eme sos pel FC Bar -

ce lo na per fi nan çar el fi xat ge d’a quest

jugador.

n El 1990, el RCD Espan yol ne ces si ta va

fi nan ça ment i va acu dir als mer cats fi -

nan cers eme tent obli ga cions per un va -

lor de 1.000 mi lions de pes se tes, amb

un in terès ba sat en la re ferè ncia a la po -

si ció de l’e quip a la lli ga: 20 % si

era pri mer o se gon, fins a un mí nim del

10 % si es ta va als últims llocs de la 2a

divisió.

Així i tot, els ve ri ta bles es for ços s’es tan

rea lit zant en els úl tims anys. Un dels

equips que te nen els plans més avan çats 

és el RCD Espan yol, que ja ha man tin gut 

con tac tes amb la Bor sa de Bar ce lo na i la 

CNMV per es tu diar la seva pos si ble sor -

ti da a Bor sa. Nat west Mar kets, fi lial del

Na tio nal West mis ter Bank, es va en ca -

rre gar de rea lit zar, el 1998 (Ca ta lu ña

Eco nó mi ca, març 1998) un in for me so -

bre la via bi li tat de l’o pe ra ció, de la qual

va re sul tar una va lo ra ció del club en

15.000 mi lions de pes se tes. El club es -

pe ra de col·lo car a Bor sa una ter ce ra

part del ca pi tal so cial, que s’ha vist in -

cre men tat re cent ment per dues am plia -

cions de ca pi tal destina des als ac tuals

ac cio nis tes.

L’Atlètic de Ma drid té la in ten ció de col·lo -

car en Bor sa un 35 % del ca pi tal so cial.

Amb l’ob jec tiu de mi llo rar el comp te de

re sul tats amb vis ta a la sor ti da a Bor sa,

els bancs de ne go cis Me rrill Lynch i BBV

Inte rac tius van exa mi nant els comp tes

d’a ques ta so cie tat; la pri me ra ac ció en

aques ta di rec ció va ser tan car un prés tec,

en 1998, per 4.000 mi lions de pes se tes

amb Me rrill Lynch, prés tec que va aju dar

el club a sa ne jar-ne el ba lanç, tot can -

cel·lant el deu te de 1.100 mi lions que te -

nia amb Hi sen da, i tam bé re fi nan çant el

deute per passar-lo de curt termini a llarg

termini.

El Valè ncia CF tam bé està pre pa rat per

sor tir a Bor sa. Se gons el res pon sa ble del

Banc Espí ri tu San to, en ca rre gat d’es tu -

diar la sor ti da a Bor sa del club, tan bon

punt ob tin gui el vis ti plau de l’en ti tat, po -

dria es tar co tit zant “en un pe río de d’en tre 

qua tre i sis me sos.” (M. Domínguez,

2001).

Caja Ma drid tam bé ha en trat al ne go ci del

fut bol en pa gar l’any 2000, 73 mi lions de

dòlars pel 20 % del ca pi tal d’u na fi lial del

Reial Ma drid3 fór mu la que uti lit zarà el

club per a co tit zar en Bor sa (Ges tión, De -

por te y Ne go cios, fe bre ro 2001). La fi gu -

ra mit jan çant la qual Caja Ma drid par ti ci -

pa en el re fi nan ça ment del club de fut bol

és la de “re tor na ment de ca pi tal” al fi nal

del 2002, amb un 11,54 % d’in terès

anual. Du rant el temps en què els seus di -

ners ro man guin en la fi lial, Caja Ma drid

par ti ci parà de l’ex plo ta ció dels drets d’i -

mat ge del club, així com de la ges tió de

tots els in gres sos per ta qui lla, drets de

televisió, patrocini i productes de co mer -

cialització.

La in jec ció de ca pi tal de Caja Ma drid al

Reial Ma drid va pro veir de li qui di tat el

club, da vant l’es tat afe blit de les se ves fi -

nan ces pel fi xat ge del por tu guès Figo. En

el cas que el club no ob tin gui la li qui di tat

per co brir la de vo lu ció, l’en ti tat fi nan ce ra

té ga ran tit el prés tec amb pa ga rés de So -

ge ca ble, una de les em pre ses que ex plo ta

els drets de te le vi sió del Reial Madrid, per

un valor de 115 milions de dòlars.

Consideracions
sobre el sector específic

Quan el fut bol es con ver teix en un ne go ci

bor sa ri fun cio na amb parà me tres di fe -
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rents a la res ta de so cie tats co tit za des. Hi

ha un fet di fe ren cial en aques ta mena

d’in ver sions res pec te de les con ven cio -

nals: és un sec tor molt es pe cí fic, on els in -

ver sors són prin ci pal ment pe tits ac cio nis -

tes par ti cu lars i afec cio nats que es dei xen

guiar més pels sen ti ments que per

l’anàlisi de factors com la rendibilitat.

Així, la ren di bi li tat d’u na so cie tat es por ti -

va no es tro ba vin cu la da no més als tra di -

cio nals cri te ris eco no mi co fi nan cers sinó

tam bé a es de ve ni ments es por tius, on la

sort i d’al tres ele ments in con tro la bles, hi

te nen un pa per fo na men tal. En aquest

sen tit, s’as sem bla més a un joc d’at zar o

un al tre ti pus de ju gues ca, que no pas a

una in ver sió bors ària. Aques ta cir -

cumstància ten deix a re flec tir-se en una

ma jor pri ma de risc, de tal ma ne ra que la

va lo ra ció en Bor sa dels clubs ha de ser in -

fe rior a la de qual se vol altre sector amb

expectatives de beneficis similars (F.J.

López, 1999)

Se gons Juan Cue to (F.J. Ló pez, 1999) “la 

prin ci pal di ferè ncia amb al tres va lors és

que els clubs no te nen com a prin ci pal

ob jec tiu la ma xi mit za ció de be ne fi cis.”

L’ac cio nis ta “pas sio nal”
i l’ac cio nis ta “ra cio nal”

Enca ra que és cert que els clubs de fut bol

han tro bat al mer cat de va lors una bona

fór mu la per fi nan çar els cos to sos fi xat ges,

tam bé ho és que l’han uti lit za da com a

for ma de pro mo ció en tre els seus se gui -

dors. Així, molts afec cio nats han apro fi tat

l’o por tu ni tat de ser amos d’u na part del

seu club. Mal grat que una gran part de les 

ac cions fut bo lís ti ques es tro ben en mans

d’ins ti tu cions fi nan ce res,4 en els úl tims

anys, la ma jo ria ha es tat ve nu da als afec -

cio nats (a cau sa de la re duc ció de les ex -

pec ta ti ves de be ne fi cis i al fet que al guns

in ver sors con si de ren que aques tes ac -

cions han es de vin gut, per als clubs, una

for ma de cap tar di ners ex tres dels seus

seguidors, sense importar-los l’obtenció

de beneficis) (A. Oxlade, 2001).

La co tit za ció en el mer cat de va lors en fon -

sa la res pon sa bi li tat del club de pro duir

guanys so bre les in ver sions dels seus ac -

cio nis tes; i els in te res sos dels ac cio nis tes

no són sem pre si mi lars als dels afec cio -

nats. D’a cord amb Edward Rust, “són in -

ver sors irra cio nals. Les per so nes invo -

lucrades a di ri gir els clubs i tam bé els

ac cio nis tes no vo len be ne fi cis, vo len co -

pes” (A. Oxlade, 2001).

Pren guem com a exem ple d’a ques ta

afir ma ció el Tot ten ham Hots pur, que va

te nir un enor me èxit fi nan cer a mit jan

no ran ta (P. Ha ver son, 1997). La gerèn -

cia va pro duir grans guanys i di vi dends

per als ac cio nis tes, però els afec cio nats

es van quei xar que el pro pie ta ri del club, 

el mi lio na ri Alan Su gar, do na va pre -

ferència als in te res sos dels ac cio nis tes i

dei xa va de ban da la part fut bo lís ti ca del

club. Els afec cio nats van atri buir a la

gerè ncia la cul pa d’ha ver dei xat de ser

un dels equips més po tents de la “Pre -

mie re Lea gue”, ar gu men tant que no ha -

via in ver tit prou di ners a acon se guir ju -

ga dors es tre lla in ter na cio nals, “per què

s’es ti ma més acon se guir guanys fora

del te rreny de joc que ce le brar-hi mo -

ments glo rio sos.”

De mo ment, el Man ches ter Uni ted sem bla 

ser ca paç de sa tis fer tant els ac cio nis tes

com els afec cio nats, però... fins quan serà 

així? Ja a l’oc tu bre de 1999, el pre si dent

del Man ches ter Uni ted, Mar tin Edwards, i 

la seva fa mí lia, es van ven dre 19,5 mi -

lions d’ac cions (la mei tat de les que pos -

se ïen, pas sant del 13 % al 6,5 %) per més 

de 10.500 mi lions de pes se tes (El Mun -

do, 1999).

És tan im por tant la di ferè ncia d’in te res -

sos, que ha por tat a la crea ció de grups

d’a fec cio nats com els “Sha rehol ders Uni -

ted”, que es de fi nei xen ells ma tei xos com

“els afec cio nats que vo len del seu club

quel com més que els di vi dends”.

Va lo ra ció dels clubs

En ter mes ge ne rals, la par ti ci pa ció dels

clubs an gle sos a la Bor sa de va lors ha es -

tat po si ti va, car els va per me tre d’a con se -

guir grans su mes de di ners que d’u na al tra 

ma ne ra no ha gues sin po gut ge ne rar. I les

ri go ro ses exigè ncies d’in for mes fi nan cers

per part de com pan yies pú bli ques va sig -

ni fi car que els clubs es veies sin obli gats a

in tro duir la comp ta bi li tat i una dis ci pli na

fi nan ce ra, i això era necessari des de feia

molt de temps.

Un pri mer pas ne ces sa ri abans de sor tir a

Bor sa és la rea lit za ció d’u na va lo ra ció del

club. N’hi ha fór mu les di ver ses, se gons el

ti pus de cri te ris en què es ba sin i que, com 

en l’a par tat an te rior, es di vi di ran en ra -

cionals i passionals.

Cri te ris ra cio nals

Com en qual se vol em pre sa, l’as pec te fo na -

men tal, si es de sit ja in ver tir en ac cions

d’un club de fut bol (al mar ge dels fac tors

sen ti men tals), serà fer una es ti ma ció dels

ren di ments pre vi si bles que podrà ob te nir

l’in ver sor en el fu tur, mit jan çant di vi dends

o mit jan çant re va lo ra ció de l’ac ció en re la -

ció a la in ver sió ini cial. Se gons un in for me

rea lit zat per l’agè ncia de va lors i bor sa

Iber se cu ri ties, atès que és pro ba ble que

gran part dels equips no pa guin di vi dends

(per què molts te nen pèrdues), l’in ver sor

hau ria de cen trar-se en la re va lo ra ció (F. J.
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Ló pez, 1999). Per tant, es tarà obli gat a

afi nar so bre les ex pec ta ti ves del seu va lor i

la seva ca pa ci tat d’aug men tar els be ne fi cis 

cada any.

Per fer-ho, a part de la bona o la mala ges -

tió del club, haurà de te nir en comp te que

tam bé són matè ria d’anà li si fo na men tal

per a l’es tu di de les co tit za cions, fac tors

com ara l’e xistència de san cions a ju ga -

dors o al club, fi xat ges pre vis tos, le sions

de ju ga dors, mit ja na d’e dat de la plan ti lla, 

es tat i pro pie tat de l’es ta di, etc.; que en

els in gres sos dels clubs cada ve ga da te -

nen més pes dos con cep tes: els in gres sos

per la te le vi sió i els pro duc tes de co mer -

cia lit za ció (en ca ra que no s’han d’o bli dar

les plusv àlues ob tin gu des pel traspàs de

ju ga dors); i en l’a par tat de des pe ses,

haurà de pa rar aten ció als sous dels ju ga -

dors5 i de la res ta de personal ad -

ministratiu i, sobretot, a la partida de

despeses financeres.

Però hi ha d’al tres fór mu les. “Una me su ra 

con sis teix a mul ti pli car per sis el pres su -

post anual d’in gres sos. Una al tra pot ser

la suma del ca pi tal so cial i el deu te net

de l’en ti tat di vi di da pel re sul tat brut més

les amor tit za cions.” (Ca ta lu ña Eco nó mi-

ca, 1999).

Per a la va lo ra ció del RCD Espan yol, el Nat -

west Mar kets va uti lit zar, el 1998, el parà -

me tre de mul ti pli car per 11 el “cash flow”

que es po dria ge ne rar en el fu tur i que va xi -

frar en una mica més de 1.000 mi lions

anuals. D’a ques ta quan ti tat, el 30 % se rien

be ne fi cis nets per al club.

De tota ma ne ra, en aques tes ope ra cions

no en tren ele ments in tan gi bles, que en

aquest sec tor han de te nir-se molt

en comp te.6

Cri te ris pas sio nals

En un es tu di so bre la con duc ta de les

“mar ques” de fut bol (clubs pro fes sio nals)

pu bli cat a co men ça ment de l’any 2001

(Ges tión, De por te y Ne go cios, 2001) la

con sul to ra in ter na cio nal Fu tu reB rand, per 

fer-ne la qua li fi ca ció va es ti mar va ria bles

com ara “el su port i la fi de li tat dels con -

su mi dors, imat ge de l’e quip, ven des, ni -

vell de risc i el va lor afe git dels seus ac -

tius co rrents, els es por tis tes es tre lla”.

Tam bé plan te ja la im portància que la

mar ca si gui po tent i es per ce bi com a du -

ra do ra a llarg ter mi ni, per què tin gui ca pa -

ci tat de ge ne rar in gres sos fins i tot quan

els re sul tats es por tius no si guin bons.

Amb aquests re qui sits, el club anglès

Man ches ter Uni ted, amb 259 mi lions de

dòlars és la mar ca lí der del fut bol eu ro -

peu. El se guei xen, per or dre, el Reial Ma -

drid (155 mi lions de dòlars), el Ba yern de

Mu nic, el Ju ven tus, el Liverpool, el FC

Barcelona (85 milions de dòlars),

l’Arsenal, l’Inter de Milà i el Rangers.

A ma ne ra de con clu sió, es po dria dir que,

d’a cord amb l’ex pe rièn cia brità ni ca, es

po den dis tin gir tres ca te go ries de clubs de

futbol:

n Els que te nen un alt va lor en in tan gi bles 

i que es po drien con si de rar els mi llors

de cara a la ca pi ta lit za ció (se ria el cas

del Reial Ma drid i el FC Bar ce lo na, per

exem ple);

n Un al tre grup la co tit za ció del qual de -

pen dria més de la seva mar xa es por ti va

que no pas de fac tors ex tra fut bo lís tics

(com el Valè ncia CF, De por ti vo, RCD

Espan yol, etc.);

n Un ter cer grup amb els equips que di fí -

cil ment són ren di bles o que acos tu men

a pu jar i bai xar de ca te go ria (com el Se -

vi lla CF, el Llei da, etc.).

Comp tat i de ba tut, com ja s’ha dit an te -

rior ment, sem bla ser que, a cau sa del

gran risc del sec tor, els clubs de fut bol es

tro ben in fra va lo rats i, per tant, teò ri ca -

ment són va lors ba rats (A. Oxlade, 2001).

Va lo ra ció del risc

Un dels ma jors ris cos de la in ver sió en fut -

bol és que el ren di ment de les ac cions

depèn, en ge ne ral, de l’ac tua ció dels

equips, prin ci pal ment cap a fi nal de la

tem po ra da. Un al tre risc dels in ver sio nis -

tes és que no po den es tar se gurs que els

clubs gas tin de for ma rao na ble els di ners

que han ob tin gut a la Bor sa de va lors. Si

es des pe nen mas sa di ners en transferèn -

cies i sa la ris i els nous ju ga dors no ac tuen

bé, i el club co men ça a te nir di fi cul tats,

ales ho res la inversió pot ser con siderada

una pèrdua.

Va ria ció de la co tit za ció

en fun ció dels re sul tats

L’ex pe rièn cia ha do nat lloc a si tua cions

d’allò més pin to res ques. El ge ner del

2000, l’e li mi na ció del Man ches ter Uni ted 

del Mun dial de clubs, a les mans del Vas -

co da Gama bra si ler, va te nir una re per -

cus sió ne ga ti va en la co tit za ció de les se -

ves ac cions; però pocs me sos més tard, el

març del ma teix any, es ta blia un al tre

rècord en ser el pri mer club de fut bol a su -

pe rar la ba rre ra dels 1.000 mi lions de lliu -

res es ter li nes a la Bor sa de Lon dres. El va -

lor de les ac cions de l’e quip va pu jar des -

prés de la vict òria so bre el Gi ron dins de

Bor deus, que el va po sar al cai re de la

clas si fi ca ció per a la ronda següent de la

Lliga de Campions d’Europa.

La tem po ra da 1995-96, el Mill wall

(equip de la se go na di vi sió an gle sa) va in -

ver tir molt en dos ju ga dors rus sos i mal -

grat tot va bai xar. Va pre sen tar pèrdues

per va lor de 340 mi lions de pes se tes,
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n GRÀFIC 1.
Va ria ció de la co tit za ció del Man ches ter Uni ted
en els úl tims 3anys. (Not hing-Ven tu red).

5 El La zio ita lià fac tu ra anual ment uns 250.000 mi lions de li res gràcies als in gres sos per con cep te de ta qui lla, abo na ments, pri mes dels tor neigs eu ro peus i del cam pio nat ita lià,

con trac tes de pa tro ci ni i drets de te le vi sió. Aques ta quan ti tat re sul ta dis cre ta si te nim en comp te que, tot al llarg de l’any 2001, el club va des pen dre, no més en el pa ga ment de

fit xes a la plan ti lla, 210.000 mi lions de li res. (21) Da vant la for ta es ca la da sa la rial, la di rec ti va es plan te ja de re duir en un 30 % la fit xa dels ju ga dors.
6 Hi ha pu bli ca cions es pe cia lit za des, com ara “Soc cer Inves tor” (Lon dres), que po den ser vir de referència.



cosa que va pro duir una pèrdua de va lor a

l’accionista del 75 %.

El 1997, la mala ac tua ció d’al guns clubs

molt co tit zats de la pri me ra di vi sió an gle -

sa, com el Sout hamp ton i el Sun der land,

va fer que els in ver sio nis tes ven gues sin

les se ves ac cions, per por que els in gres -

sos i els be ne fi cis d’a quests pa ti rien un

gran re vés si bai xa ven a la se go na di vi sió.

Tam bé el ma teix any, les ac cions dels

clubs Shef field Uni ted i Lof tus Road, tots

dos de se go na di vi sió, van re gis trar una

dis mi nu ció a cau sa que les se ves pos si bi -

li tats d’as cens a la pri me ra di vi sió es van

re duir enor me ment des prés d’un se guit de 

mals re sul tats.

El maig del 2000, les ac cions del club de

fut bol La zio de Roma van aug men tar un

25 % a la Bor sa de Milà, l’en demà de la

con se cu ció del cam pio nat de lli ga ita lià.

Du rant el matí, la co tit za ció del club va

ser sus pe sa a cau sa d’un aug ment con si -

de rat ex ces siu. El va lor de ca pi ta lit za ció

del La zio, es ti mat en uns 277 mi lions

d’eu ros va as so lir aquell dia més de

323,4 mi lions. Tan ma teix, en la tem po ra -

da se güent, la seva eli mi na ció en la pri -

me ra fase de la Lli ga de Cam pions i la

mala po si ció a la clas si fi ca ció de la lli ga

(ocu pa el 10 lloc), han pas sat fac tu ra al

club, el va lor del qual en Borsa ha caigut

més d’un 46 % durant l’últim any.

Va ria ció de la co tit za ció

en fun ció d’al tres as pec tes

Però no no més la clas si fi ca ció dels equips 

n’in flueix la co tit za ció. Al co men ça ment

de la tem po ra da 2000-01, les sos pi tes

so bre un fals pas sa port ita lià del ju ga dor

ar gen tí del La zio, Ve neén, i els in sults ra -

cis tes de la seva es tre lla Mij hai lo vic a un

ju ga dor de co lor de l’Arse nal anglès, van

ser su fi cients per bai xar la co tit za ció bor -

sària del club romà. Grag not ti, pre si dent

del La zio, va ac tuar ràpi da ment per in ten -

tar de fre nar la pèrdua con tí nua de va lor i

la seva “so lu ció” es va po der veu re mi nuts 

abans que co men cés el par tit de lli ga eu -

ro pea en tre el La zio i el Shar terk Do netsk:

es va obli gar el ju ga dor a de ma nar per dó

pú bli ca ment, a micr òfon obert i des de la

ma tei xa ges pa de l’es ta di. Mijhailovic

admetia la seva culpa i el club romà

“rentava” la seva deteriorada imatge.

Quan Eric Can to ná, ju ga dor del Man ches -

ter Uni ted, va agre dir un es pec ta dor, cosa

que li va su po sar no po der ju gar fins a fi -

nal de tem po ra da i una mul ta per al club,

es va pro duir una cai gu da en la cotització

d’un 4 %.

El 1998, el club anglès Chel sea va aco -

mia dar l’ho landès Ruud Gu llit, que exer -

cia com a màna ger i ju ga dor al ho ra, per -

què li va sem blar ex ces si va la seva pe ti ció

d’aug men tar en un 100 % el seu sa la ri

fins als 2 mi lions de lliu res anuals. Això va 

pro vo car una cai gu da en la co tit za ció de

les accions de més d’un 10 %.

Di ver si fi ca ció del risc

Els clubs bus quen de di ver si fi car el risc per 

te nir con tents els in ver sors. Un exem ple

pa ra digm àtic és el del club anglès Man -

ches ter Uni ted, les ac cions del qual s’han

re va lo rat des que van sor tir al mer cat el

1991 i que, se gons les es ta dís ti ques de la

UEFA (Ca ta lu ña Eco nó mi ca, mar zo 1998) 

ha es de vin gut el club més ric del món,

mal grat te nir un es ta di amb una ca bu da de 

no més 55.000 es pec ta dors.

Una de les claus de l’èxit sem bla ser l’ex -

pan sió a al tres àrees de ne go ci di fe rents de 

les pròpies de l’es port, que han por tat a

con ver tir el club en quel com més que un

club de fut bol, en una mar ca. Així, el club

es de vé una mar ca en una ope ra ció de co -

mer cia lit za ció glo bal, cosa que ex pli ca que 

so la ment una mica més de la ter ce ra part

dels in gres sos del Man ches ter Uni ted pro -

vin guin de la ven da d’en tra des; la res ta

pro ve nen dels ano me nats “in gres sos atí -

pics”: un 14 % dels drets de te le vi sió; un

12 % dels pa tro ci na dors, els ro yal ties i la

pu bli ci tat; un 6 % del ser vei de res tau ra -

ció; i un terç de la co mer cia lit za ció de pro -

duc tes.7 Con ti nuant el seu pro cés de di ver -

si fi ca ció, els pro jec tes d’ex pan sió fu turs in -

clouen la cons truc ció d’un ho tel de tres es -

tre lles als te rrenys ad ja cents al camp i la

crea ció i po ten cia ció d’un ca nal de te le vi sió 

temà tic MUTV, ja en fun cio na ment.

L’em pre sa brità ni ca de te le fo nia mòbil Vo -

da fo ne va ad qui rir per 44 mi lions de

dòlars el pa tro ci ni de l’e quip. I la mul ti na -

cio nal de béns es por tius Nike pac ta el

2000 l’ús dels seus pro duc tes en el con -

trac te més car de la in dús tria de l’es -

port mun dial: 450 milions de dòlars en

10 anys.

Al nos tre país, el FC Bar ce lo na va ob te nir

la tem po ra da 2000-01 uns in gres sos nets 

per co mer cia lit za ció de pro duc tes (mer -

chan di sing) de 350 mi lions de pes se tes i

la pre vi sió per a la tem po ra da 2001-02

va ser aug men tar aques ta xi fra gai re bé un

10 % més. Per a la tem po ra da 2002 ja va 

comp tar amb un equip com post per un

pa tro ci na dor prin ci pal, qua tre de se cun -

da ris i set o vuit em pre ses pro veï do res,

que li van re por ta rar uns in gres sos es ti -

mats en 900 milions de pessetes (G.

González-Adrio, 2001).

A prin ci pis de 2002, l’Atlètic de Ma drid,

en pre vi sió de l’as cens a Pri me ra Di vi sió,

va du pli car l’im port del seu con trac te de

pa tro ci ni amb la ca de na de dis tri bu ció

d’e lec tro domè stics Idea, fins als 500 mi -

lions de pes se tes (G. González-Adrio,

2002).

Els pro duc tes fi nan cers

La pas sió des bor da da pel fut bol el con ver -

teix en un mina d’or per què els clubs pu -

guin acon se guir els seus ob jec tius de fi -

nan ça ment. Així, una al tra for ma de di ver -

si fi ca ció és l’o fer ta de pro duc tes fi nan cers

amb el nom del club o di ri gits als seus

afeccionats:

n Tar ge ta de crèdit del FC Bar ce lo na,

RCD Espan yol, Se vi lla CF, Be tis i Va lèn -

cia CF eme sa per La Cai xa. Quan es

com pra al gu na cosa amb aques tes tar -

ge tes, els bancs des ti nen un 0,5 % a

l’equip de futbol.

n La Ban ca Mas Sardà va crear el Banc

del Bar ça, on els so cis te nien avan tat -

ges com ara un in terès su pe rior en els

seus dipò sits.

n El “dipò sit cam pió” d’Argent ària.

El club anglès Man ches ter Uni ted tam bé

ofe reix tota una sèrie de pro duc tes fi nan -

cers en col·la bo ra ció amb el Bri tan nia
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Buil ding So ciety, amb uns in te res sos

avan tatjosos per als seus clients-afec -

cionats:

n Pre mier Lea gue: comp te d’es tal vi per a

me nors de 18 anys, amb una TAE del

5% des de la pri me ra lliu ra.

n Man ches ter Uni ted Offsho re Sa ver,

amb un in terès crei xent se gons la quan -

ti tat que es man tin gui al comp te, des

d’u na TAE del 3,4 % fins al 4,7 %.

n Man ches ter Uni ted Sa ving Account,

comp te co rrent que ofe reix una TAE

per trams, del 2 % en tre 100 i 4.999

lliu res de sal do al comp te i del 3,5 %

per im ports su pe riors a les 5.000 lliu -

res.

n Tar ge ta de crèdit Man ches ter Uni ted

El club de fut bol es be ne fi cia d’un bo

anual d’un 1 % com a mí nim, del to tal de

la quan ti tat co rres po nent al va lor dels es -

tal vis de les per so nes adul tes pos seï do res

d’u na lli bre ta Man ches ter Uni ted Sa ving

Account.

Prospectiva de futur

Ja el 1997, sem bla va que l’in terès dels

in ver sio nis tes pel fut bol s’a na va dis si pant

len ta ment. Men tre que en 1996 les ac -

cions dels clubs més co tit zats van aug -

men tar el do ble i fins i tot al tri ple del seu

va lor, a co men ça ment de 1997 van cau re

gai re bé un terç, prin ci pal ment per què els

in ver sio nis tes van con si de rar cada ve ga da 

més que ha vien arribat a expectatives

irreals de guanys.

El 1998, la pu bli ca ció d’u na in ves ti ga ció

so bre la ren di bi li tat de la te le vi sió de pa -

ga ment (“pay per-view”) al mer cat ame -

ricà, que ar gu men ta va que s’ha via so -

brees ti mat el po ten cial de sub scrip ció a

aques ta mo da li tat de TV per ca ble i per

satèl·lit, va pro vo car una cai gu da dramà -

ti ca del preu de les ac cions dels clubs de

fut bol, su mint-los en una de pres sió que,

en més o menys grau, dura fins a l’ac tua li -

tat. S’ha de te nir pre sent que el prin ci pal

atrac tiu per in ver tir en fut bol, ve dels in -

gres sos que generen els drets de retrans -

missió dels partits.

A Espan ya, a Au dio vi sual Sport, so cie tat

que ges tio na els drets au dio vi suals de la

Lli ga de Fut bol Pro fes sio nal, hom li cal cu -

la unes pèrdues, en el pe río de 1996-

2001 pro pe res als 73.000 mi lions de

pes se tes, “dada que de mos tra que el ne -

go ci del fut bol al nos tre país s’a guan ta en 

una fic ció i es tro ba en si tua ció real de

fa lli da”.8 (A. Ruiz del Árbol, 2001) La so -

cie tat, par ti ci pa da per Te lefò ni ca Mit -

jans de Co mu ni ca ció (40 %), So ge ca ble

(40 %) i TV3 (20 %) mos tra un ina ca ba -

ble de ves sall de nú me ros ver mells: en la

tem po ra da fut bo lís ti ca 1998-99 va per -

dre 10.000 mi lions de pes se tes, 12.000

mi lions en les dues se güents i la pre vi sió

per a la temporada 2002-03 és van

preveure 11.000 milions de pessetes de

pèrdues.

I el con trac te sig nat en tre aques ta so cie tat 

i la Lli ga de Fut bol Pro fes sio nal s’ha re no -

vat al fi na lit zar la tem po ra da 2002-03,

amb una dura ne go cia ció a la bai xa de les

con di cions econò mi ques, per la qual cosa

els clubs mo dests van crear un lobby per a 

de fen sar les se ves po si cions, atès que els

in gres sos te le vi sius po den arri bar a re pre -

sen tar en tre un 30 % i un 40 % per als

clubs més modests.

Per tant, no tot són flors i vio les. L’ín dex

No mu ra “Foo tie”9 con fec cio nat amb els

va lors de tots els clubs an gle sos que co -

tit zen a Bor sa, va cau re un 29,4 % du -

rant els pri mers 6 me sos del 2001.

 Durant aquell any, un club, el Mill wall,

va pa tir tot un se guit de di fi cul tats i els

seus in ver sio nis tes, ara per ara, són pro -

pie ta ris d’ac cions sen se va lor. Les ac -

cions de l’Aston Vi lla, que es van po sar a 

la ven da a 1.100 pe nics van bai xar a

700 (han cai gut un 61 % l’úl tim any) i

les del New cast le, que van sor tir a 135,

es van si tuar per sota dels 100 pe nics

(des cens de més del 32 % en l’úl tim

any). L’Arse nal va pa tir un des cens

 acumulat del 35,8 %; el Chel sea del

34,4 %; el Leeds Uni ted, de més del

20 %; fins i tot les ac cions del Man ches -

ter Uni ted van cau re un 59 % du rant

l’any 2001. (Gràfic 2)

I no són no més els equips an gle sos els

que han vist cas ti gats els seus va lors.

L’Ajax d’Amster dam, lí der del cam pio nat

ho landès, comp ta bi lit za va fins a fi nal del

2001, un des cens en el va lor de les se ves

ac cions del 24,2 % (G. Gon zá lez-Adrio,

2001). El Roma ita lià, d’al tra ban da, ha

per dut un 49 % del seu valor en Borsa.

Una ve ga da més, s’im po sa la ne ces si tat

de di ver si fi car ris cos i d’en trar a al tres

mer cats. El fe brer del 2001 (BBC News,

fe bre ro 2001) es va anun ciar el que ales -

ho res sem bla va el ma jor pac te de

màrque ting de la hist òria de l’es port, en tre 

el club de fut bol Man ches ter Uni ted i el

club de beis bol Yan kees de Nova York, per 

fun dar una mena de “su per club” amb

l’ob jec tiu de ven dre els seus drets de for -

ma col·lec ti va tant als pa tro ci na dors com

a les ca de nes de te le vi sió in te res sa des a

re trans me tre els seus par tits. Tam bé con -

tem plen un in ter can vi de pro duc tes de co -

mer cia lit za ció. Les ac cions del Man ches -

ter Uni ted van pu jar un 9 % en sa ber-se la 

no tí cia. Una de les lec tu res econò mi ques

d’a quest acord és que tots dos clubs ser vi -

ran de porta per a l’ampliació de mercats
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8 Des del punt de vis ta de la ren di bi li tat te le vi si va, els únics equips que ge ne ren prou de man da com per a qua li fi car-los d’“in te res sants” són, se gons els res pon sa bles d’Au -

dio vi sual Sport, el Reial Ma drid i el FC Bar ce lo na i, en me nor me su ra, l’Atlètic de Ma drid (que mal grat tro bar-se a Se go na Di vi sió era ter cer en “pay per-view”), el Valè ncia 

i el De por ti vo.
9 Aquest nom juga amb les pa rau les “Foot ball” i l’ín dex de re ferè ncia de la Bor sa de Lon dres, anà leg a l’ÍBEX 35 es pan yol, ano me nat “Footsie”.
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a Europa i als Estats Units, per a l’altre

club.

Tan sols un any més tard, el ge ner del

2002, el FC Bar ce lo na i la Na tio nal Foot -

ball Lea gue (NFL) nord-ame ri ca na han

sig nat un acord de col·la bo ra ció que s’ha

con ver tit en el nou re fe rent a ni vell mun -

dial. Du rant els úl tims anys, les dues parts 

ha vien bus cat fór mu les per es ten dre les

se ves res pec ti ves mar ques a ni vell in ter -

na cio nal, i van tro bar com a nexe d’u nió

els Bar ce lo na Dra gons, equip ca talà que

dispu ta la NFL Eu ro pa.10

Se gons Xa vier Pé rez Far guell, di rec tor ge -

ne ral del FC Bar ce lo na, “l’a cord amb la

NFL, l’em pre sa es por ti va més gran del

món,11 su po sa una por ta d’en tra da als

Estats Units del FC Bar ce lo na com a

mar ca i, al ho ra, for ma part del pro cés

d’ex pan sió del nos tre club. (...) Aques ta

alian ça coin ci deix amb els nos tres prin -

ci pals cri te ris de ges tió, pel que fa a li de -

rat ge i in ter na cio na lit za ció, per què ens

unim a un soci es tratè gic de pri mer or dre 

mun dial, i tam bé pel que fa a in de -

pendència, per què pre ser vem, per da -

munt de tot, la nos tra iden ti tat.” (NFL

Europe, gener, 2002).

I el FC Bar ce lo na pre tén de po ten ciar tam -

bé la seva presè ncia al mer cat lla ti noa me -

ricà, on comp ta amb molts se gui dors en

te nir en el seu equip ju ga dors com

Ronaldinho (bra si ler) i Sa vio la (argentí).

Conclusió

La sor ti da a la Bor sa es pan yo la de les so -

cie tats anò ni mes es por ti ves s’es pe ra que

ge ne ri un fort co rrent in ver sio nis ta, igual

com ha pas sat a d’al tres paï sos. Enca ra

que pot ser la de man da no si gui tan alta

per part de les so cie tats in ver so res a cau -

sa de la ma ni fes ta vo la ti li tat de les ac -

cions i al fet que les ex pec ta ti ves de be ne -

fi ci s’han co rre git a la bai xa per l’ex pe rièn -

cia vis cu da en altres mercats on ja

cotitzen aquests valors.

Se guint l’e xem ple mar cat pels al tres paï -

sos, amb el pas del temps les “in ver sions

ra cio nals” s’a ni ran sub sti tuint per “in ver -

sions pas sio nals”, per les dels ac cio nis tes

se gui dors del club que allò que vo len és

ser-ne els amos d’u na part. Per tant, si el

que es vol és ren di bi lit zar la in ver sió, la re -

co ma na ció se ria in ver tir a curt ter mi ni i

rea lit zar be ne fi cis, però no mantenir la

inversió a llarg termini.

Els únics clubs que a prio ri mos tren una

ca pa ci tat de ge ne rar be ne fi cis de for ma

con tí nua i a llarg ter mi ni són aquells que

es po drien clas si fi car en la “ca te go ria u”,

clubs amb una va lo ra ció en la qual te nen

un pes molt im por tant els in tan gi bles i

que, per tant, són ca pa ços de con ser var o

aug men tar el seu va lor de ma ne ra gai re bé

in de pen dent dels re sul tats es por tius ob -

tin guts. I en aquest cas coin ci deix amb els 

dos clubs de ma jor ca pi ta lit za ció i que te -

nen més di ver si fi ca ció del risc, amb uns

in gres sos molt im por tants, tant per pa tro -

ci ni com per la comercialització de

productes, etc.: FC Barcelona i Reial

Madrid.

Es dóna el cas, però, que cap dels dos

clubs és SAE, i en con se qüèn cia no po den

ac ce dir di rec ta ment al mer cat de va lors,

per què no com plei xen els re qui sits de la

nor ma ti va vi gent. S’haurà d’es pe rar, per

tant, que hi acu dei xin amb alguna entitat

filial.

I men tres tant, els qui vul guin po sar a pro -

va el seu ta lent com a in ver sio nis tes en

aquest sec tor, abans que sur tin a co tit zar

a la Bor sa de va lors els clubs de fut bol,

po den prac ti car amb els jocs si mu lats de

Yahoo! i Neo poly, “Bor sa de la Lli ga de

Cam pions”12 o d’As i Ca nal Plus, “Gols -

treet”.13 Sort!
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10 Els par tits dels Bar ce lo na Dra gons a l’NFL Eu ro pa, te nen una au dièn cia de 17 mi lions d’es pec ta dors en te rri to ri nord-ame ricà. (En el mo ment de tan car l’e di ció d’a ques ta re vis -

ta s’ha no ti fi cat el tras llat de la fran quí cia pro pietà ria de l’e quip Bar ce lo na Dra gons a Ale man ya, per la qual cosa ha que dat sen se efec te l’a cord de col·la bo ra ció fir mat amb el

F.C. Bar ce lo na).
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13 És un al tre joc in te rac tiu, ac ces si ble a tra vés d’Inter net, que si mu la el com por ta ment d’un mer cat de va lors hi potè tic on co tit zen els 20 clubs de fut bol de la Pri me ra Di vi sió es -

pan yo la. Tant per con sul tar les ba ses com per ins criu re-s’hi es pot vi si tar la pàgi na http://www.golstreet.plus.es
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Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca, es pe cia li tat Ges tió Espor ti va.
Màster en Admi nis tra ció i Di rec ció de l’Esport, Uni ver si tat Com plu ten se de Ma drid.
Ges tor Pú blic d’Esports de l’Ajuntament d’Ala quàs (Valè ncia)

Resum

L’es port és avui dia una de les ac ti vi tats

més im por tants en la so cie tat mo der na.

La cons truc ció d’ins tal·la cions es por ti ves

és ne cess ària per pro veir tota aques ta de -

man da emer gent de la so cie tat ac tual.

Aques tes no ves ins tal·la cions, adap ta des

a les ne ces si tats de la de man da, són com -

ple xes i in ver sions ca res, que ne ces si ten

ser es tu dia des mi nu cio sa ment per abor -

dar-les amb la ma jor eficà cia pos si ble.

Per això, cal la crea ció de grups mul ti dis ci -

pli na ris, com pos tos per l’ar qui tec te, l’engi -

nyer, l’a pa re lla dor i el ge rent, en la cons -

truc ció d’u na nova ins tal·la ció. Igual com

cal dis po sar d’al tres pro jec tes que in for min

de la via bi li tat i el fu tur de la ins tal·la ció en

to tes les va ria bles que in ci di ran di rec ta ment 

o in di rec ta ment so bre el seu fun cio na ment.

Introducció

Avui dia, i en base a allò que dis po sa l’ar -

ti cle 148.1.19 de la Cons ti tu ció, les Co -

mu ni tats Autò no mes te nen ple na com -

petè ncia en matè ria d’es ports.

No obs tant això, el text Cons ti tu cio nal,

màxi ma re ferè ncia le gis la ti va, ex pli ca a

l’ar ti cle 43.3, en cla vat en tre els prin ci pis

rec tors de la po lí ti ca so cial i econò mi ca,

“que els po ders pú blics hau ran de fo -

men tar l’e du ca ció sa nità ria, l’e du ca ció

fí si ca i l’es port”.

En base a aquest ar ti cle han d’a nar en ca -

mi na des les lleis de rang in fe rior. Així, la

Llei de l’Esport de la Co mu ni tat Va len cia -

na,1 al Tí tol III (Orga nit za ció de l’es port a

la CV), Ca pí tol I (Orga nit za ció ad mi nis tra -

ti va de l’Esport), Sec ció 2a (Enti tats Lo -

cals), Arti cle 22, es ti pu la les compe -

tències mu ni ci pals en matè ria d’es ports,

que són les se güents:

n El fo ment de l’ac ti vi tat fí si ca es por ti va,

mit jan çant l’e la bo ra ció i exe cu ció de

plans de pro mo ció de l’es port per a to -

thom, di ri gits als di fe rents sec tors de la

po bla ció.

n L’or ga nit za ció de l’es truc tu ra lo cal ad -

mi nis tra ti va en matè ria es por ti va.

n El de sen vo lu pa ment de les se ves com -

petè ncies es por ti ves mit jan çant l’apro -

vació d’or de nan ces mu ni ci pals.

n La pro mo ció de l’as so cia cio nis me es -

por tiu lo cal.

n “La cons truc ció, mi llo ra i equi pa ment

d’ins tal·la cions es por ti ves mu ni ci pals i 

man co mu na des”.

n “La ges tió de les ins tal·la cions es por ti -

ves”.

n L’or ga nit za ció d’es de ve ni ments es por -

tius de carà cter ex traor di na ri, per a la

qual cosa podrà sol·li ci tar la col·la bo ra -

ció de les fe de ra cions es por ti ves co rres -

po nents.

n L’or ga nit za ció de con ferè ncies, se mi na -

ris o si mi lars en la seva po bla ció amb fi -

na li tat di vul ga ti va.

n Les al tres com petè ncies atri buï des per

la pre sent Llei, per les se ves nor mes de

de sen vo lu pa ment o per les al tres dis po -

si cions le gals vi gents.

L’ar ti cle 26 del ma teix tí tol, ca pí tol i

sec ció, és de vi tal im portància, ja que ti -

tu la “La uti lit za ció i con ser va ció de les

ins tal·la cions es por ti ves”, i diu: “Els

Ajun ta ments vet lla ran per l’as sistència

tècni ca qua li fi ca da, així com per la ple -

na uti lit za ció i con ser va ció de les se ves

ins tal·la cions en les ac ti vi tats que pro -

gra mi”.

D’al tra ban da ens tro bem amb ar ti cles

com els 25.1, 25.2, 26.1, i 72 de la Llei

7/85, Llei Re gu la do ra de Règim Lo cal on

s’es pe ci fi ca que les Admi nis tra cions hau -

ran de:

n Sa tis fer les ne ces si tats i as pi ra cions

dels veïns.

n Pro mou re ac ti vi tats o ins tal·la cions cul -

tu rals i es por ti ves. Ocu pa ció del Temps

Lliu re.

n “Pres tar el ser vei d’ús d’ins tal·la cions

es por ti ves”.

n Afa vo rir el de sen vo lu pa ment de les as -

so cia cions per a la rea lit za ció de les se -

ves ac ti vi tats.
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Abstract

To day sport is one of the most im por tant

ac ti vi ties in mo dern so ciety. The cons truc tion 

of spor ting ins ta lla tions is ne ces sary to

ans wer the in crea sing de mand in the ac tual

so ciety. The se new ins ta lla tions gea red to the 

ne ces si ties of the de mand, are com pli ca ted

and ex pen si ve in ver sions that need to be

stu died ca re fully so that they can be ta ken on 

with the ma xi mum of ef fi ciency.

Therefore, the creation of a multidisciplinary

group made up of the architect, engineer,

surveyor and construction people of a new

installation, is necessary. Also, information

from other projects that inform on the

viability and future of the installation in all

the variables that could affect directly or

indirectly its functioning.

Key words

Management project, Architectural project,

Managers, Sporting installation

Pro jec te de Ges tió, Pro jec te ar qui tect ònic,
Ges tor, Instal·la ció es por ti va

n Pa ra ules cla u

1 Llei 20 de de sem bre de 1993. Pu bli ca da en el DOGV del 28-12-93, núm. 2173
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Igual ment, la Car ta Eu ro pea de l’Esport,2

es pe ci fi ca:

Arti cle 4:

“Es ga ran tirà l’ac cés a les ins tal·la cions i 

a les ac ti vi tats es por ti ves sen se dis tin -

ció”, “Es pren dran me su res per ga ran tir

a tots els ciu ta dans la pos si bi li tat de

prac ti car l’es port”, “Els po ders pú blics

tin dran la com petè ncia de la pla ni fi ca -

ció del nom bre i di ver si tat de les ins -

tal·la cions es por ti ves i adop ta ran les

me su res ne cess àries per ga ran tir la bona 

ges tió i la ple na uti lit za ció de les ins -

tal·la cions”.

En ter mes ge ne rals, tots els tex tos le gals i

els seus ar ti cles par len de les ma tei xes va -

ria bles: ins tal·la cions i pro gra mes d’ac ti -

vi tats, així com del seu bon de sen vo lu pa -

ment.

Per fer-ho, cal que els ens lo cals creïn una 

es truc tu ra tècni ca or ga nit za da que pla ni fi -

qui, or ga nit zi i con tro li tots els as pec tes

re la cio nats amb les ins tal·la cions es por ti -

ves de la lo ca li tat i amb les ac ti vi tats a de -

sen vo lu par. Aquests pro fes sio nals han de

ga ran tir la ple na i bona uti lit za ció dels es -

pais es por tius.

En re sum, els ar ti cles i lleis re fe ri des a

l’àmbit es por tiu fan re ferè ncia a la tas ca

que han de rea lit zar els po ders pú blics

en la pla ni fi ca ció i cons truc ció o re for ma 

d’ins tal·la cions i equi pa ments es por -

tius. En aquest sen tit, la la bor de tècnics 

es pe cia lis tes en matè ria es por ti va serà

clau per a l’èxit fu tur de la ges tió de les

ins tal·la cions i equi pa ments es por tius

(E. Gar cía, 1992; A. Her nan do, 2000;

A. Ló pez i R. Luna, 2000; J. Cel ma,

2001).

Per això, sor geix amb for ça l’anomenat

Pro jec te de Ges tió, eina clau en el pro cés

de cons truc ció d’instal·la cions es por ti ves, 

com es pot ob ser var al gràfic 1 de J. Cel -

ma (2000).

El projecte
de gestió

El pro jec te de ges tió ha es tat poc trac -

taten la li te ra tu ra es pe cí fi ca. Úni ca -

ment, de ter mi na des pu bli ca cions ca ta -

la nes han fet re ferè ncia a aquest ti pus

de pro jec te, con si de rat fo na men tal en la

cons truc ció de no ves in fraes truc tu res

es por ti ves.

El Ser vei d’Equipaments de la Ge ne ra li tat

ca ta la na (juny 1997) el de fi neix com a:

“Eina im pres cin di ble per al bon fun cio na -

ment d’un equi pa ment es por tiu. Aquest

do cu ment bàsi ca ment és un es tu di com -

plet del que es vol rea lit zar, de la ma ne ra

com s’han d’u ti lit zar i del cost que tindrà el 

fun cio na ment dels equi pa ments i ins tal·la -

cions”.

Se gons F. Fàbre gas i J. A. Her nan do

(2000), el pro jec te de ges tió és en re la ció

al pla de ges tió el ma teix que el pro jec te

cons truc tiu o ar qui tect ònic és per a l’obra. 

Aquest ha de re co llir tota l’organització in -

ter na, el pro gra ma d’activitats, la ges tió

de man te ni ment i un es tu di econò mic que 

per me ti de fer una pre vi sió dels re cur sos

ne ces sa ris. És a dir, ha de per me tre al

ges tor re flec tir les ne ces si tats que in ci dei -

xin en el pro jec te ar qui tect ònic de for ma

coor di na da amb l’arquitecte.

2 Apro va da a la se te na Con ferè ncia de mi nis tres eu ro peus res pon sa bles de l’es port a la ciu tat de Ro des, el maig de 1992.

PERÍODES CONCEPCIÓ DISSENY CONSTRUCCIÓ FUNCIONAMENT

FASES

Apre cia ció

1

Sor geix la

ne ces si tat de

crea ció de la

ins tal·la ció

es por ti va

Va lo ra ció

pos si bi li tats

2

De ter mi na

qui nes

ca rac te rís ti ques

ha de te nir

Acon se guir

ca pi tal

Pro jec te

de via bi li tat

Con fi gu ra ció

3

Mo del

de ges tió

Pre vi sió

de re cur sos

econò mics

Estu di

pro gra ma ció

tècni ca

De ter mi na ció

4

Adju di ca ció

i apro va ció

del pro jec te

ar qui tect ònic

i de ges tió

Ma te ria lit za ció

5

Adju di ca ció

i apro va ció

de ges tió

i de l’o bra

Acti va ció

6

Esta bli ment

d’ob je ctius

ini cials

Re cep ció

de l’o bra

Apro va ció de

preus

i ta xes

Acti vi tats

man te ni ment

Ofer ta

de ser veis

Esta bli ment

de nor ma ti va

Fun cio na ment

na tu ral

7

Esta bli ment

d’ob jec tius

fun cio nals

Ges tió in te gral

Ma nual

de qua li tat

Adap ta ció

trans for ma ció

8

Iden ti fi ca ció

de pro ble mes

Estu di

de mer cat

Pla

de reac ti va ció

pro jec tes

i re for mes

Ca du ci tat

9

Tan ca ment

o reu ti lit za ció

de la ins ta la ció

es por ti va

ACCIÓ

TRONCAL

Diag nòs ti c De ci sió

po si ti va

Pro pos ta

de mo de l

Apro va ció

in ver sió

Entre ga d’obra Punt

d’e qui li bri

Sa tis fac ció

ob jec tiu

Su per vi vièn cia

adap ta ció

i mi llo ra

Fi nal

o reu ti lit za ció

n GRÀFIC 1.
El pro cés de cons truc ció i fun cio na ment d’u na ins tal·la ció es por ti va (J. Cel ma, 2000).



C. Del ga do (2000), afir ma que el pro jec te 

de ges tió té com a ob jec tiu es ta blir les ba -

ses de la fu tu ra ges tió, tant si es trac ta

d’una ins tal·la ció de nova cons truc ció,

d’una re mo de la ció o sim ple ment de mi llo -

rar els re sul tats del mo del ac tual.

Se gons A. Bat lle (2000), el pro jec te de

ges tió és l’equivalent al pro jec te arquitec -

tònic. Trac ta de pre ci sar as pec tes com ara 

fór mu les de ges tió, pro pos ta d’activitats,

cri te ris d’organització in ter na i do ta ció de

re cur sos hu mans, pre vi sió de man te ni -

ment, po lí ti ca de preus, ex plo ta ció econò -

mi ca d’imatge i co mu ni ca ció, així com cri -

te ris de qua li tat.

Al cap da vall, la li te ra tu ra ac tual coin ci -

deix de for ma genè ri ca en el fet que el pro -

jec te de ges tió és una eina im por tan tís si -

ma en la cons truc ció d’una ins tal·la ció es -

por ti va, que ha de ser coor di nat pel ges tor

o tècnic d’esports i que ha de con te nir as -

pec tes de pla ni fi ca ció fu tu ra d’activitats,

man te ni ment, anà li si fi nan ce ra, màrque -

ting, qua li tat i per so nal.

Es pot afir mar, doncs, que el pro jec te de

ges tió és un do cu ment tècnic, pre vi i pa -

ral·lel al pro jec te ar qui tect ònic, i que de -

ter mi narà el pre sent i el fu tur a curt, mitjà

i llarg ter mi ni en to tes les va ria bles que in -

ci dei xen di rec ta ment o in di rec ta ment so -

bre la ins tal·la ció.

Característiques
del projecte de gestió

Les ca rac te rís ti ques bàsi ques que de fi nei -

xen el pro jec te de ges tió po den ob ser -

var-se al gràfic 2.

Ter mi nolò gi ca ment

per de fi nir i con sen suar

El pro jec te de ges tió ha co men çat a és ser

uti lit zat ter mi nolò gi ca ment a Ca ta lun ya.

Enca ra que ha es tat de fi nit per la Ge ne ra -

li tat ca ta la na i per al guns au tors, hi ha

mol ta con fu sió ter mi nolò gi ca i tam bé con -

fu sió en la de ter mi na ció de quins cri te ris

han de se guir aques ta mena de pro jec tes

D’al tra ban da, exis teix un pro ble ma de

con sens, per què el pro jec te de ges tió és

in ter pre tat de for ma di ver sa pels

tècnics, tot in ter pre tant, en al guns ca -

sos, que el pro jec te de via bi li tat és igual

al de ges tió, en al tres, que són di fe rents i 

en al tres ca sos que el de via bi li tat és

part del pro jec te de ges tió (con clu sions

del Con grés Ca talà de la Ges tió de

l’Esport, Gi ro na, 2000).

Do cu ment tècnic

El pro jec te de ges tió és un do cu ment

tècnic. Evi dent ment, ha de ser dut a ter me 

per tècnics es pe cia lis tes en ges tió d’ins -

tal·la cions i equi pa ments es por tius.

A més a més, cons ta d’un se guit de con -

tin guts com ple xos, on és ne cess ària la

rea lit za ció d’anàlisis per pre veu re el fu tur

im me diat i a llarg ter mi ni de la ins tal·la -

ció, tant a ni vell so cial com econò mic.

Di ri git pel tècnic d’esports

Aquest do cu ment tècnic ha de ser di ri git

pel ge rent o tècnic d’esports.

No obli ga to ri

El pro jec te de ges tió, mal grat és ser con si -

de rat per di ver sos au tors, com A. Her nan -

do; J. Cel ma; A. Ló pez; M. Pé rez, com a

do cu ment im pres cin di ble en qual se vol

nova cons truc ció d’equipaments i ins -

tal·la cions es por ti ves, no és obli ga to ri.

Es dóna una ex cep ció a Ca ta lun ya, on la

Ge ne ra li tat obli ga a ad jun tar al pro jec te

ar qui tect ònic un pro jec te de ges tió si es

de sit ja d’obtenir ajut econò mic per a

l’execució de l’obra. A més a més, dic ta -

mi na que el pro jec te de ges tió ha de con -

tem plar uns con tin guts mí nims.

Al ma teix temps, en l’úl ti ma con vo catò -

ria de la Ge ne ra li tat Va len cia na (2001)

per a la con ces sió de sub ven cions a la

cons truc ció i re mo de la ció d’e qui pa -

ments i ins tal·la cions es por ti ves, s’e xi -

geix la pre sen ta ció d’un “pro jec te de

ges tió” úni ca ment en pro jec tes de cons -

truc ció de pis ci nes co ber tes, sen se mar -

car cap ti pus de re qui sit en els con tin -

guts d’a quest pro jec te.

De ter mi na el pre sent

i el fu tur de la ges tió

de la ins tal·la ció es por ti va

El pro jec te de ges tió, tal com afir ma F.

Fàbre gas (2001), pre si dent de la Sec ció

Espan yo la d’AIKS, ha de ser un do cu ment

que ca na lit zi el que serà en el fu tur la ges -

tió i de ter mi narà qui na serà la uti li tat o la

fi na li tat de la ins tal·la ció. És a dir, qui na

mena d’activitats i pro gra mes s’hi de sen -

vo lu pa ran, quins ho ra ris d’utilització es fi -

xa ran, quants usua ris uti lit za ran els es -

pais es por tius. Comp tat i de ba tut, mar -

carà les es tratè gies i plans a se guir per tal

de do tar la ins tal·la ció d’un ren di ment so -

cial i/o econò mic.

apunts 73 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (111-117)

gestió esportiva

113

PROJECTE
DE GESTIÓ

Dirigit
per tècnic d’esports

Paral·lel
al projecte

arquitectònic

Determina
la viabilitat de la IE

Informa característiques
tècniques de gestió

Determina futur
i present d’IE

Actualment no
obligatori

Projecte
multidisciplinari

Document
tècnic

n GRÀFIC 2.
Ca rac te rís ti ques del pro jec te de ges tió (A. Ló pez, 2001).



És un do cu ment pa ral·lel

al pro jec te ar qui tect ònic,

en ca ra que ha d’i ni ciar-se

amb an te rio ri tat

El pro jec te de ges tió ha de ser entès com

un pro cés ge ne ral en la cons truc ció d’una

ins tal·la ció es por ti va i no com un part

d’aquest pro cés. Ha de ser entès de for ma

genè ri ca i si mi lar al pro jec te arquitec -

tònic.

Des d’aquest punt de vis ta genè ric, el pro -

jec te de ges tió ha de ser entès de la ma tei -

xa ma ne ra que el pro jec te ar qui tect ònic.

En aquest úl tim exis tei xen una sèrie de fa -

ses cla ra ment di fe ren cia des i que es dis -

tri buei xen tem po ral ment de la for ma se -

güent:

n Estu dis Pre vis: En aques ta fase es re co -

pi la tota la in for ma ció ne cess ària per

sa ber exac ta ment quin ti pus de cons -

truc ció es pre tén de rea lit zar.

n Avant pro jec te: Com la ma tei xa pa rau la

in di ca, és la fase ini cial del pro jec te fi -

nal, en la qual co men cen a pren dre for -

ma les pri me res idees en plànols.

n Pro jec te bàsic: En aques ta fase es con -

cre ta, gai re bé de fi ni ti va ment, el pro jec -

te que es por tarà a ter me.

n Pro jec te d’execució: Po sa da en mar xa

del pro jec te bàsic i, per tant, ini ci de la

cons truc ció de la ins tal·la ció.

Cal que el pro jec te de ges tió si gui con si de -

rat de la ma tei xa ma ne ra, amb un se guit

d’e ta pes i pro ces sos si mi lars al pro jec te

ar qui tect ònic, que es dis tri bui ran de la

for ma se güent:

n Estu dis pre vis: En aques ta fase s’es tu -

diarà la via bi li tat o no, de la cons truc ció 

d’a ques ta ins tal·la ció es por ti va. Se’n

de ter mi narà, mit jan çant l’es tu di de va -

ria bles com ara la ren di bi li tat so cial i

econò mi ca, la fun cio na li tat i ade qua ció

de la ins tal·la ció.

n Avant pro jec te: Aques ta se go na eta pa

del pro jec te de ges tió haurà de ser abor -

da da un cop que es de ter mi ni que la

ins tal·la ció és via ble. En aques ta eta pa

el tècnic o ge rent d’esports apor tarà to -

tes les ca rac te rís ti ques tècni ques de

ges tió que hau ran de ser in clo ses en el

pro jec te ar qui tect ònic, per què la cons -

truc ció s’adapti a les ne ces si tats de ma -

na des i, al cap da vall, per do tar-la de

fun cio na li tat

n Pro jec te bàsic: El pro jec te bàsic de ter -

mi narà les va ria bles de ges tió de la ins -

tal·la ció, el pla d’activitats, el mo del de

ges tió a uti lit zar, el pla de per so nal, la

po lí ti ca de preus, etc. Mol tes va ria bles

hau ran es tat es tu dia des an te rior ment,

en la pri me ra fase de via bi li tat de la ins -

tal·la ció.

n Pro jec te d’execució: Fase en què es

por ten a ter me les anà li sis i con clu sions 

del pro jec te bàsic.

Tot aquest pro cés, ex pli cat an te rior ment,

pot ser ob ser vat al gràfic 2, on que da re -

flec tit de for ma com pa ra ti va el Pro jec te de 

Ges tió i l’Arquitectònic.

A ca das cun apa rei xen les fa ses in di ca des i 

ex pli ca des an te rior ment. Pa ral·le la ment,

es tan se qüen cia des tem po ral ment, de

ma ne ra que es mos tra cla ra ment la ne -

ces si tat que el pro jec te de ges tió s’iniciï

abans que l’arquitectònic, atès que en la

seva pri me ra fase es de ter mi narà la via bi -

li tat o no de la cons truc ció de la ins tal·la -

ció es por ti va. En aquest sen tit, C. Del ga do 

(2000) afir ma que el mo ment òptim per

abor dar el pro jec te de ges tió és la fase

prèvia a la cons truc ció de la ins tal·la ció,

per tal com això per metrà de de ci dir quin

ti pus d’instal·la ció s’adapta mi llor a les

de man des i ne ces si tats de la nos tra po -

bla ció.

Enca ra que la bi blio gra fia ac tual par la se -

pa rant el pro jec te de ges tió i l’estudi de

via bi li tat, com a do cu ments vin cu lants

però di fe rents, a con ti nua ció es mos tra un 

mo del que in tro dueix tots dos do cu ments, 

in te grant-los com a part d’una idea genè -

ri ca per fa ses del pro jec te de ges tió, tot

adap tant-lo de for ma si mi lar al pro jec te

cons truc tiu. Tan ma teix, es par la cla ra -

ment de la ne ces si tat que l’estudi de via -

bi li tat si gui el pri mer ele ment en el pro cés

cons truc tiu. Així, J. Cel ma (2001) afir ma

que l’estudi de via bi li tat ha de rea lit zar-se

abans de la de ci sió de cons truir una ins -

tal·la ció, i per tant, aquests ti pus d’es -

tudis han de ser la pri me ra eina que ha

d’informar i do nar ar gu ments als res pon -

sa bles de l’entitat per dir si es dis po sa

de via bi li tat econò mi ca per cons truir o

 gestionar aques ta ins tal·la ció es por ti va.

(Gràfic 3)

De ter mi na la via bi li tat

de la cons truc ció

d’u na ins tal·la ció es por ti va

Com s’ha ex pli cat an te rior ment, és un do -

cu ment de vi tal im portància, ja que ha

d’aportar da des que de ter mi nin la via bi li -

tat de la cons truc ció de la ins tal·la ció.
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n GRÀFIC 3.
Com pa ra ti va en fa ses del Pro jec te de Ges tió i el Pro jec te Arqui tect ònic o Cons truc tiu (A. Ló pez,
2001).



Infor ma de les ca rac te rís ti ques

tècni ques de ges tió que han de

te nir els equi pa ments

i ins tal·la cions es por ti ves

Alho ra, el pro jec te de ges tió ha d’introduir

un apar tat im por tant que in di qui to tes les

ca rac te rís ti ques tècni ques de ges tió que

pu guin do tar la ins tal·la ció de més fun cio -

na li tat. Per exem ple, di men sions dels va -

sos, nom bre de va sos, ac ces sos, ti pus de

ves ti dors, me tres qua drats, dis tri bu ció

d’espais, pa vi ments i, en de fi ni ti va, tots

els as pec tes que po den mi llo rar la ges tió

de la ins tal·la ció.

Aquest as pec te té tan ta im portància

que, com afir ma F. Fàbre gas (2001), es

pro du ïen molts errors en el pro cés de

crea ció en el pro jec te cons truc tiu per què 

no s’ha via tin gut en comp te la ges tió

pos te rior d’a ques ta ins tal·la ció espor -

tiva.

Sor geix amb for ça

amb la cons truc ció de grans

ins tal·la cions que com por ten

un alt cost de man te ni ment,

com és el cas de les pis ci nes

co ber tes

No hi ha cap dub te que el pro jec te de ges -

tió sor geix da vant la ne ces si tat de ges tio -

nar co rrec ta ment la po sa da en mar xa

d’instal·la cions es por ti ves que su po sen un 

gran cost d’explotació, com per exem ple

les pis ci nes co ber tes.

Aquest as pec te que da re flec tit en la ne -

ces si tat del pro pie ta ri de dis po sar de cri te -

ris i ele ments que de ter mi nin com serà

ges tio na da la ins tal·la ció i com serà apro -

xi ma da ment el seu comp te de re sul tats.

Pa ral·le la ment, els ens su pra mu ni ci pals,

com ara Di pu ta cions, Con se lle ries, etc.

han inclòs obli gatò ria ment la pre sen ta ció, 

al cos tat del pro jec te ar qui tect ònic, d’un

pro jec te de ges tió, per a la sol·li ci tud de

sub ven cions. Con cre ta ment, la Con se lle -

ria de la Ge ne ra li tat Va len cia na úni ca -

ment l’ha inclòs per a la pre sen ta ció de

pro jec tes de cons truc ció de pis ci nes co -

ber tes.

Per tot ple gat, s’ha de su po sar que

aquest ti pus de pro jec tes han co men çat

a sor gir amb la cons truc ció de grans ins -

tal·la cions es por ti ves que exi gei xen una

des pe sa im por tant per al fun cio na ment

dia ri.

Pro jec tes

mul ti dis ci pli na ris

Tal com afir ma la li te ra tu ra es pe cia lit za -

da, J. Cel ma (2000); A. Ló pez (2001); F.

Fàbre gas (2000); D. Del ga do (2000); N.

Vega & P. Pé rez (2001), tant el pro jec te

de ges tió com el de cons truc ció són do cu -

ments que han de ser ela bo rats per un

equip mul ti dis ci pli na ri de tre ball. El pri -

mer es tarà en cap ça lat pel tècnic d’esports 

i el se gon per l’arquitecte.

Hi hau ran d’aplicar els seus co nei xe ments 

l’arquitecte, el tècnic o ge rent d’esports,

en gin yers, po lí tics o pro pie ta ris, i d’altres

tècnics di ver sos.

Contingut
del projecte de gestió

En la re vi sió bi bliogr àfi ca ac tual, pocs au -

tors trac ten el con tin gut que ha de te nir el

pro jec te de ges tió. F. Fàbre gas & J.A. Her -

nan do (2000), afir men que el pro jec te de

ges tió ha de con tem plar els apar tats se -

güents:

n Ges tió fun cio nal: Esta bleix l’or ga nit za -

ció dels re cur sos hu mans i ma te rials

ne ces sa ris, i dis sen ya la imat ge i pro -

mo ció de la ins tal·la ció.

n Ges tió d’activitats: De fi neix les ac ti vi -

tats que s’hi po dran rea lit zar, la pro gra -

ma ció d’aquestes ac ti vi tats i els usua ris

als quals van des ti na des.

n La ges tió del man te ni ment: Fixa les tas -

ques a rea lit zar i la pre vi sió de con -

sums.

n L’es tu di econò mic i fi nan cer. Xi fra la

pre vi sió d’in gres sos i des pe ses, tot fi -

xant un des glos sa ment per con cep tes i

pro gra mant-ne l’e vo lu ció a curt ter mi ni.

Igual ment, afir men que els cri te ris més

im por tants a te nir en comp te en la rea lit -

za ció del pro jec te de ges tió són:

n Mí nim cost ad mi nis tra tiu.

n Màxim apro fi ta ment d’es pai.

n Mí nim cost de man te ni ment.

Fet i fet, la li mi ta da li te ra tu ra exis tent,

coin ci deix en la ma jo ria de con tin guts

que ha de te nir el pro jec te de ges tió. Tan -

ma teix, i sota el mo del plan te jat en el

pre sent text, a con ti nua ció es de ter mi -

narà de qui na for ma han de se qüen -

ciar-se els con tin guts, en base al mo del

pre sen tat al gràfic 2.

Fase 1.

Estu dis pre vis

1. Rea li tat so cial lo cal i d’in fluèn cia.

1.1. Ca rac te rís ti ques de la ciu tat:

Ha bi tat ge, trans port i co mu ni -

ca ció.

1.2. Po bla ció: Evo lu ció, na ta li tat,

edats.

1.3. Zo nes ver des, es co lars.

1.4. Ca rac te rís ti ques so cials: Asso cia -

cions, em pre ses, etc.

1.5. L’es port i el lleu re a la lo ca li tat.

1.6. L’es port i el mu ni ci pi en el fu tur.

2. Ofer ta i de man da es por ti va lo cal

2.1. Ofer ta d’ac ti vi tats mu ni ci pals,

pro gra ma es por tiu ac tual.

2.2. Ofer ta d’ac ti vi tats pri va des.

2.3. Asso cia cions i clubs es por tius.

3. De man da exis tent.

3.1. Anàli si de la de man da so cial de

la lo ca li tat.

3.2. Anàli si de la de man da so cial po -

ten cial.

4. Cri te ris ge ne rals (font J. Mes tre i E.

Gar cía, 1992).

3.1. Ido neï tat de l’em pla ça ment.

3.2. Ido neï tat am bien tal.

3.3. Ido neï tat fun cio nal.

3.4. Ido neï tat es por ti va.

3.5. Ido neï tat econò mi ca de cost i

man te ni ment 

(Estu di de ta llat)

Fase 2.

Avant pro jec te

1. Cri te ris tècnics de ges tió per a la

cons truc ció, a ni vell ge ne ral, pen -

sant a com plir les ca rac te rís ti ques

se güents:

a) Espai po li va lent.

b) Màxim apro fi ta ment de l’es pai.

c) Màxi ma qua li tat ga ran ti da.
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d) Com pli ment de les nor ma ti ves eu -

ro pees i es pan yo les ac tuals.

e) Re cer ca d’un ren di ment so cial i

econò mic.

2. Ca rac te rís ti ques de l’es pai es por tiu.

3. Ca rac te rís ti ques d’es pais an ne xos.

4. Ca rac te rís ti ques es pais co muns.

5. Ca rac te rís ti ques es pais po li va lents.

6. Ca rac te rís ti ques ves ti dors, ac cés,

etcètera.

7. Aspec tes d’a pli ca ció de no ves tec no -

lo gies: con trol d’ac ces sos in for ma tit -

zat, llums, te le fo nia, me ga fo nia, ma -

quinà ria.

Fase 3.

Pro jec te bàsic de ges tió

Aspec tes re co llits a la Fase 1 i 2 del pro -

jec te aju da ran a de sen vo lu par-ne aques ta 

ter ce ra fase.

1. Mo del de ges tió es por ti va.

2. Pro gra ma es por tiu fu tur.

3. Pla d’u ti lit za ció de les no ves ins tal·la -

cions es por ti ves.

4. Pla de Re cur sos Hu mans.

5. Pla de màrque ting i qua li tat.

6. Estu di econò mic i fi nan cer.

7. Pla de man te ni ment.

Fase 4.

Pro jec te d’e xe cu ció

1. Po sa da en mar xa dels plans dis sen yats 

a la fase an te rior.

2. Con trol i ava lua ció dels plans exe cu -

tats.

3. Re vi sió, mo di fi ca ció i po sa da en mar xa 

dels plans adap tats.

Conclusió

El pro jec te de ges tió és un do cu ment pa -

ral·lel al pro jec te ar qui tect ònic o de cons -

truc ció, que ha d’iniciar-se amb an te rio ri -

tat per de ter mi nar la via bi li tat de la ins -

tal·la ció. A més a més, aquests pro jec tes

han de ser coor di nats pel tècnic d’esports

i l’arquitecte i en de ter mi na des fa ses hau -

ran d’estar in te rre la cio nats.

El ges tor d’esports és un dels pro fes sio -

nals més im por tant en el pro cés de cons -

truc ció d’una ins tal·la ció es por ti va. D’una

ban da, ha de ser el res pon sa ble de di ri gir

el pro jec te de ges tió i par ti ci par ac ti va -

ment en l’equip mul ti dis ci pli na ri del pro -

jec te de cons truc ció.

Ara com ara, aquest pro cés no es pro dueix 

so vint, atès que el pro jec te de ges tió no és

un do cu ment obli ga to ri. A més a més, es

pot ob ser var al gràfic 3, que úni ca ment

en el 52,7 % de les oca sions es comp ta

amb els co nei xe ments tècnics del ges tor

d’esports.

Tot i que la dada més ne ga ti va apa reix

quan es par la de la crea ció de grups

mul ti dis ci pli na ris de tre ball per a la

cons truc ció de no ves ins tal·la cions es -

por ti ves, per què en el 24,1 % dels ca sos 
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ÍTEMS GESTOR SSTT APARELL. ARQUIT. REGIDOR

Qui és el res pon sa ble

tècnic de les IE?

79,3 6,9 6,9 3,4 3,4

Bri gad. EE SD Bri ga da+SD

Qui rea lit za el man te ni -

ment de la IE?

32,1 3,6 35,7 28,6

Qui pen sa que hau ria

de rea lit zar-lo?

3,4 6,9 58,6 31

sí no

Comp ten amb els seus

co nei xe ments tècnics

en la cons truc ció d’u na

nova IE?

51,7 48,3

Es crea un grup mul ti -

dis ci pli na ri de tre ball?

24,1 75,9

Creu con ve nient par ti ci -

par en el pro cés de

cons truc ció d’u na IE?

100

EE: Empre sa es pe cia li tza da; SD: Ser vei di rec te i de pen den t del ges tor.

n GRÀFIC 4.
Estu di so bre el per fil i ges tió de l’e spor t pú bli c en la Co mu ni tat Valenciana (A. Ló pez, 1999).

  

 

Planificació urbanística

Construcció instal·lació esportiva

Abans

Projecte arquitectònicDurant

Execució obra

Després

Gestió
instal·lació

n GRÀFIC 5.
Fa ses d’ac tua ció del ges tor o tècnic d’es ports en el pro cés de pla ni fi ca ció d’u na ins tal·la ció es por -
ti va (A. Ló pez, 2001).



no es crea aquest ti pus d’e quips i, al

con tra ri, en el 75,9 % no es comp ta amb 

el tècnic d’es ports com a mem bre ac tiu

d’a quest grup mul ti dis ci pli na ri. Tan ma -

teix, els tècnics opi nen que en el 100 %

dels ca sos s’hau ria de ge ne rar aquest

grup mul ti dis ci pli na ri de tre ball per

acon se guir un re sul tat fi nal més ade quat 

a les ne ces si tats.

Discussió

La cons truc ció de no ves ins tal·la cions, so -

bre tot de pis ci nes co ber tes, com por tarà

en un fu tur l’elaboració del pro jec te de

ges tió de for ma obli gatò ria.

L’obligatorietat del pro jec te de ges tió im -

pul sarà la fi gu ra del ges tor o tècnic

d’esports i do tarà la pro fes sió de més

pres ti gi a ni vell pro fes sio nal.

Des d’una vi sió més àmplia, i com es

mos tra al gràfic 4, el ge rent o tècnic

d’esports hau ria d’estar in te grat en un

grup mul ti dis ci pli na ri de tre ball, no so la -

ment en la cons truc ció d’una nova ins -

tal·la ció es por ti va, sinó en la pla ni fi ca ció

ur ba nís ti ca de les ciu tats. És a dir, abans,

du rant i des prés de les de ci sions, per tal

de po der apor tar qües tions tècni ques so -

bre la pla ni fi ca ció del sòl, zo nes ver des,

parcs, es pais es por tius a l’aire lliu re i de

lleu re.
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És un plaer po der ex pli car als lec tors

d’Apunts. Edu ca ció Fí si ca i Esports, qui

és Àngel de Luna, au tor de la Nos tra Por -

ta da. És agra da ble par lar d’un an tic es -

por tis ta, que ac tual ment és un ar tis ta re -

co ne gut.

Àngel de Luna va néi xer a Bar ce lo na l’any

1934. Du rant la seva ado lescència va

coin ci dir, en el Col·legi de La Sa lle, amb

Joa quim Blu me el ma lau rat gim nas ta

 català. Sens dub te, d’a ques ta amis tat

va néi xer l’a fec ció de l’Àngel cap a la

gimnàsti ca ar tís ti ca, es port en què va

acon se guir un no ta ble ni vell. En la dèca da 

dels cin quan ta, èpo ca d’or de la gimnàsti -

ca ca ta la na, va guan yar di ver ses ve ga des

els cam pio nats de Ca ta lun ya i Espan ya,

en qua drat en l’e quip que ca pi ta ne ja va

l’ad mi rat Blu me. La gimnàsti ca ar tís ti ca

és un dels pocs es ports, on es va lo ra l’es -

tètica i la plàsti ca dels exer ci cis; no es rar, 

doncs, que els gim nas tes pos seei xin en

les se ves ac ti vi tats ex traes por ti ves un

arre lat sen tit ar tís tic. Pos si ble ment aques -

tes qua li tats són les que van por tar a

l’Àngel de Luna a as so lir, l’any 1956, la

lli cen cia tu ra en Be lles Arts per la Uni ver -

si tat de Bar ce lo na. Des prés, un llarg pa -

rèntesi de di cat a tre ba llar en el camp de la 

pu bli ci tat, on la seva for ma ció ar tís ti ca li

va ser molt va luo sa. El 1975, a Ho lan da,

va co men çar a con sa grar-se in ten sa ment

a la pin tu ra i aquest país, amb el que es ta -

va re la cio nat per mo tius fa mi liars, és des

d’a les ho res el cen tre de la seva ac ti vi tat

crea ti va. Va viat jar per di fe rents llocs

d’Eu ro pa rea lit zant apunts, di bui xos i pin -

tu res de les se ves vivè ncies. A Ho lan da va

for mar part de l’a no me nat grup Van Aken, 

fet que li va fa ci li tar la rea lit za ció de va ries 

ex po si cions en aques ta na ció, en tre 1991 

i 1995. Ha ex po sat tam bé a Ale man ya

(Colò nia), a Colò mbia i a di fe rents in drets

de Ca ta lun ya (Sit ges, Vi la no va). A Bar ce -

lo na ha pre sen tat la se ves obres els anys

1996 i 2003 en el Mu seu i Cen tre d’Estu -

dis Dr. Mel cior Co let i l’any 2001 va in ter -

ve nir en la mos tra d’art ce le bra da a

l’INEFC , amb mo tiu del 25è Ani ver sa ri

d’a ques ta ins ti tu ció.

Àngel de Luna és un ar tis ta en el més

am pli sen tit de la pa rau la, a qui no sal -

tres hem qua li fi cat de po liè dric, per què

la seva obra te múl ti ples ca res, ares tes i

vèrtexs, a l’i gual que aques tes com ple -

xes fi gu res geomè tri ques. En ella s’hi

tro ba pin tu ra en les més va ria des tècni -

ques (oli, aqua rel·la, goua che) i su ports

(tela, pa per, fus ta), di buix (lla pis, lla pis

car bó, tin ta), es cul tu ra, en ge ne ral en

pe tit for mat, cerà mi ca i obra gràfi ca. El

seu es til està en tre el rea lis me i la fi gu ra -

ció geomè tri ca, mit jan çant la trian gu la -

ció de les com po si cions (po dríem dir-ne

trian gu lis me?), com pot ob ser var-se en

la pin tu ra de la por ta da, Dis gust al ves -

ti dor (oli so bre tela). Les se ves crea cions 

són de co lors vius, ge ne ral ment purs. En 

la seva pro duc ció són fre qüents els pai -

sat ges d’Ho lan da, ge ne ral ment amb fi -

gu res, i els de Ca ta lun ya tí pi ca ment cos -

tu mis tes. Cal ci tar una mos tra de re trats

ex hi bi da en els lo cals del Tea tre Lliu re i

la il·lus tra ció del lli bre Bes can vi del seu

amic el poe ta Emi li Bou.

L’o bra de temà ti ca es por ti va de l’Àngel de

Luna és am plia, abas tant la to ta li tat de les 

se ves ves sants ar tís ti ques. Hi tro bem olis, 

aqua rel·les, di bui xos a plo ma i apunts en

lla pis car bó, pe ti tes es cul tu res en plan xa,

obra gràfi ca, etc. Els te mes son tam bé va -

riats, so bre di fe rents es ports, pre do mi -

nant, com és lògic, la gimnàsti ca. La sèrie

Impac tes és un con junt de pro duc cions

rea lit za des en tècni ca mix ta, pre sen ta da

l’any 1996 al Mu seu de l’Esport de Bar ce -

lo na, en la qual es tan re pre sen ta des les

prin ci pals ins tal·la cions olím pi ques de la

Ciu tat. L’Esta di de Mont juïc, el Pa lau Sant 

Jor di, el Port Olím pic, l’INEFC, el Mu seu

de l’Esport i d’al tres, són les cons truc -

cions que, en ca ra que bui des, en les re -

pre sen ta cions de l’Àngel de Luna te nen la

ma tei xa vi ta li tat –llum i co lor– que pos -

seei xen quan es tan en ple na ac ti vi tat.

Hem d’es men tar nom bro sos di bui xos a la

plo ma, aco lo rits, amb es ce nes es por ti ves

trac ta des amb fina iro nia i sàti ra sem pre

ama ble.

Hem trac tat suc cin ta ment de la per so na li -

tat ar tís ti ca i de l’o bra con ven cio nal i es -

por ti va de l’Àngel de Luna, que fou un

 excel·lent gim nas ta, i que avui és un des -

ta cat crea dor d’art, ar tí fex de la Nos tra

Por ta da.
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La nos tra por ta da

Qui es Àngel de Luna?

§ RAMON BALIUS I JULI

Àngel de Luna
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Atletisme
(Dibuix,
llapis carbó)

Cèrcols
(Dibuix,

llapis carbó)

Sumo
(Tècnica
mixta)

INEFC Barcelona
(Tècnica mixta)

Oda a l’Esport
(Tècnica mixta)

Gimnàstica artística
(Oli sobre tela)

Hoquei
(Oli sobre tela)


