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Resum
La majoria de les persones que s’identifiquen com a lesbianes, gais, trans, bisexuals,
intersexuals, queer i asexuals experimenten alguna forma de discriminació en l’entorn
esportiu, fet que incrementa el risc de desenvolupar malalties de salut mental. L’objectiu
de la present revisió és proporcionar una visió actualitzada de l’existència de malalties
de salut mental del col·lectiu LGBTIQA+ en el context esportiu. Com a estratègia de
cerca es van buscar, de manera sistemàtica, articles des de 1996 fins a 2019 en cinc
bases de dades: Web of Science, Scopus, PubMed, Sociological Abstracts i Eric.
En la revisió es van seleccionar els articles que relacionessin les tres àrees d’estudi:
factors associats a la salut mental, persones que pertanyen a grups de minories
sexuals i de gènere i context esportiu. Es van incloure revisions i investigacions en
anglès i espanyol. Els resultats es van plasmar en una taula d’obtenció de dades.
En les primeres cerques es van recuperar un total de 2081 registres, dels quals 26
complien els criteris d’inclusió. Els articles es van classificar en tres camps, segons
el focus de l’estudi: 1) experiència i discriminació en l’esport, 2) prevenció i inclusió,
3) les percepcions i associacions sobre el gènere, la identitat i l’orientació sexual en
l’esport. Finalment, com a conclusió es va identificar una alta prevalença de problemes
de salut mental en les persones LGBTIQA+ a causa de les experiències en entorns
hostils i LGTBI-fòbics dins el context esportiu.

Paraules clau: esport, discriminació, identitat de gènere, LGTBI-fòbia orientació
sexual, salut mental.
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Introducció
Gairebé el 40 % de la població que pertany a un grup de
minories sexuals ha experimentat discriminació o assetjament
a causa de la seva sexualitat (European Union Agency for
Fundamental Rights, 2020). L’assetjament és un fenomen
social definit per accions negatives repetides basades en un
desequilibri de poder entre iguals mitjançant el qual l’individu
més poderós ataca o assetja l’individu menys poderós amb la
intenció de danyar o molestar (Olweus, 1996). Així doncs,
l'LGTBI-fòbia és la discriminació de l’orientació sexual real
o percebuda per part d'un individu amb la intenció de denigrar
i devaluar (Baiocco et al., 2018). Aquesta discriminació causa
estrès social especialment entre les persones que pertanyen
a categories socials estigmatitzades. Les discriminacions
continuades requereixen adaptacions mitjançant respostes
d’afrontament que causen repercussions emocionals i que
poden desenvolupar problemes de salut mental (Symons
et al., 2017).
En el context esportiu, s’intensifica la discriminació
contra les persones LGTBI (lesbianes, gais, bisexuals, trans,
intersexuals), ja que l’esport ha estat històricament un espai de
dominació masculina reservat a la masculinitat hegemònica
(heterosexuals, amb alt desenvolupament físic i poca afectivitat
emocional) (Serra et al., 2019). Aquest domini explica la baixa
participació de les dones i el rebuig de l’homosexualitat. Tot
i el canvi social experimentat a les societats contemporànies,
l’esport continua sent un dels pilars amb més influència
androcèntrica i amb una gran hostilitat a la presència de
persones de minories sexuals (Moscoso i Piedra, 2019). Com
a conseqüència, aquestes sovint eviten el context esportiu:
de 93079 adults LGBT (majors de 18 anys) de 28 països,
gairebé la meitat (42 %) van confessar que defugen els clubs
esportius per por de ser agredits, amenaçats o assetjats per la
seva orientació sexual o identitat de gènere (European Union
Agency for Fundamental Rights, 2013).
Quan ens centrem en les persones adultes que pertanyen
a un grup de minories sexuals, s’observa que l'LGTBI-fòbia
en el context esportiu és un fenomen social freqüent, que
causa malestar en les persones que la pateixen (Baiocco et
al., 2018). En referència a l’esport recreatiu, les persones
trans prefereixen els esports i activitats individuals que els
esports d’equip i practiquen principalment fúting, caminar
i entrenament d’hipertròfia (López- Cañada et al., 2020).
En el context professional, d’acord amb Lee i
Cunningham (2016), tant els entrenadors i entrenadores
com el col·lectiu d’esportistes poden patir discriminació
si s’identifiquen com a persona LGBT o no es comporten
segons els mandats de gènere propis del seu sexe. Aquests
prejudicis poden afectar les seves actituds i ser rellevants
en l’àmbit professional. Segons Pronger (1999), l’esport de
competició, com a espectacle i pràctica cultural immensament
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popular, desenvolupa un paper important en la reproducció
d’estereotips de gènere implícits al nostre sistema patriarcal,
motiu pel qual genera situacions LGTBI-fòbiques.
Segons DeFoor et al. (2018), en l’àmbit de l’adolescència,
els comportaments propis del context esportiu sovint també
produeixen perjudicis, ja que és el període de canvi durant el
qual es defineix la identitat i la personalitat, és un moment
d’inestabilitat i vulnerabilitat emocional. Actualment encara
continuen existint barreres en la participació en l’esport del
jovent que pertany a un grup de minories sexuals, fet que
els impedeix enriquir-se dels beneficis psicosocials de la
participació en esports amb altres joves de la mateixa manera
que els seus iguals heterosexuals, (Doull et al., 2018).
Segons l’estudi d’Anders i DeVita (2019), en les
sessions d’educació física les persones estudiants-esportistes
LGTBIQ+ tenen el doble de probabilitats que els seus
homòlegs heterosexuals de ser assetjats, ignorats o exclosos
deliberadament de les activitats esportives d’equip. Aquest
fet genera que la població LGTBIQ tingui entre dues i tres
vegades més de probabilitat de patir ansietat i depressió
i gairebé el 14 % intentarà autolesionar-se o suïcidar-se
(Turk, 2018).
Tot i que existeix literatura científica en relació amb les
malalties mentals que les minories sexuals poden patir a
causa de la intimidació i de les experiències discriminatòries
en el context esportiu, encara no s’ha efectuat cap revisió
sistemàtica que examini i relacioni les tres àrees (salut
mental, persones LGBTIQA+ i context esportiu). Així doncs,
l’objectiu d’aquesta revisió sistemàtica és proporcionar una
visió actualitzada de l’existència de malalties de salut mental
de les persones LGBTIQA+ en el context esportiu. A través
de: a) conèixer el percentatge d’articles relacionats amb la
salut mental, les persones que pertanyen a minories sexuals i
el context esportiu des de les primeres publicacions d’aquesta
temàtica, el 1996, fins al 2019; b) classificar els articles
segons l’autor, l’any de publicació, les característiques dels
participants, la metodologia utilitzada i els factors associats
amb l’estat de salut mental; c) identificar les àrees temàtiques
a les quals fan referència els articles i classificar-los segons
aquestes.
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Metodologia
Aquesta revisió sistemàtica ha identificat, seleccionat i
valorat críticament la informació rellevant dels estudis
inclosos. Amb la finalitat de mantenir el rigor metodològic
es van aplicar els ítems definits per la declaració PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses). Es tracta d’un conjunt mínim d’elements
basats en l’evidència per a la presentació d’informes en
revisions sistemàtiques i metanàlisis (PRISMA, 2021).
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Estratègia de cerca
Es van consultar cinc bases de dades: Web of Science,
Scopus, PubMed, Sociological Abstracts i Eric. Les
publicacions es van buscar sistemàticament des de 1996
fins a 2019 mitjançant combinacions dels termes: LGBTI,
LGBT, gai, lesbiana, bisexual, transsexual, transgènere,
intersexuals, asexual, esport, atleta, benestar, salut
mental, trastorn, assetjament; es van utilitzar els termes

anglosaxons. A les bases de dades Web of Science i Scopus
es van detectar les paraules clau acceptades i es va utilitzar
l’historial de cerques i la combinació de cerques. A les
bases de dades Sociological Abstracts i Eric es va utilitzar
el filtre esportiu per determinar els elements de cerca. La
relació entre els termes de recerca, les bases de dades i
els articles trobats, descartats i seleccionats es mostra a
la Taula 1.
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Taula 1
Estratègies de cerca de bases de dades.
Els termes de recerca es reprodueixen literalment tal com es van utilitzar a la base de dades

Base de dades

Termes de recerca

Eric

(Queer) AND (sport) AND ((mental
health OR wellbeing OR bullying))

Articles identificats
mitjançant filtres de
cerca específics de
cada base de dades

Articles descartats

Articles
seleccionats

2

2

0

PubMed

LGTB OR (gay OR lesbian OR
bisexual OR intersexual OR
transsexual OR asexual OR queer)
AND (athlete OR sport) AND (mental
health OR wellbeing)

129

124

5

Scopus

(LGTBI OR lesbian OR gay OR
transsexual OR transgender OR
bisexual OR intersexual) AND (sport
OR athlete) AND (disorder OR
wellbeing OR bullying)

26

18

8

S1. (lesbian OR gay OR transsexual
OR bisexual OR intersexual) AND
(sport OR athlete) AND ((mental
health) OR (well-being))

26

32

1

52

12

Sociological Abstracts

Web of Science CORE
Collection

S2. transsexual AND sport AND
bullying

3

S3. transgender AND sport AND
bullying

4

S1. (LGBTI OR lesbian OR gay OR
transsexual OR transgender OR
bisexual OR intersexual) AND (sport
OR athlete) AND (mental health OR
wellbeing)

50

S2. (LGBTI OR lesbian OR gay OR
transsexual OR transgender OR
bisexual OR intersexual) AND (sport
OR athlete) AND (bullying)

14
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En el procés de selecció dels articles es van definir tres
etapes (la identificació, la projecció i l’elegibilitat) amb la
finalitat d’identificar els articles que es van incloure a la

revisió. La Figura 1 mostra el resum de les etapes i resultats
de l’estratègia de recerca.

Articles identificats
mitjançant la cerca
de base de dades
(n = 2081)
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IDENTIFICACIÓ

PROJECCIÓ

Articles identificats
mitjançant filtres de
cerca específics de
cada base de dades
(n = 254)

Articles exclosos
(n = 1827)
No incloïen les àrees
estudiades

Articles seleccionats
per títol, paraules
clau i resum
(n = 96)

Articles exclosos
(n = 158)
No relacionaven les
tres àrees de cerca

Eliminació de duplicats
(n = 63)

ELEGIBILITAT

Articles de text
complets avaluats per
la seva elegibilitat
(n = 26)

Articles exclosos
(n = 7)
• No s’ajusten als
criteris d’inclusió
• La població
estudiada no eren
exclusivament
persones
LGTBIQA+
• Revisions no
específiques

Figura 1
Etapes i resultats de l’estratègia de cerca mitjançant el diagrama de flux propi de la declaració PRISMA.
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Taula 2
Criteris d’inclusió de la literatura cercada.
Categoria

Àrea temàtica

Criteris

1- Salut mental, benestar, factors associats amb la salut mental
2- Persones LGTBIQA+, minories sexuals
3- Esport, esportistes, context esportiu

ACTIVITAT FÍSICA I SALUT
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Persones lesbianes, gais, transsexuals, transgènere, bisexuals, intersexuals, queer i asexuals
Persones que practiquen esport que pertanyen a grups de minories sexuals
Població d’estudi

Estudiants i/o adolescents LGTBIQA+
Esportistes professionals de grups de minories sexuals - Entrenadors i entrenadores de grups
de minories sexuals
Persones no conformes amb els gèneres

Llengua

Anglès i espanyol

Data de publicació

No va ser un criteri d’exclusió (1996-2019)

Tipus de font

Articles acadèmics i tesis

Criteris de publicació

Articles de revisió i investigacions

Criteris d’elegibilitat
Per començar, es van definir tres àrees d’estudi: els factors
relacionats amb la salut mental, les minories sexuals i de
gènere i el context esportiu. Els articles que analitzaven una
d’aquestes tres àrees es van exportar al gestor de referències
bibliogràfiques Mendeley i els duplicats es van eliminar.
Es van seleccionar i incloure a la revisió els articles que
relacionaven les tres àrees. S'hi van incloure revisions i
investigacions escrites en anglès o espanyol amb estatus
de publicació: publicació en línia. Se'n van excloure els
articles de diaris i revistes de divulgació. A més, se'n van
excloure els articles que no estudiaven exclusivament les

Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com

persones LGTBIQA+. La data de publicació no va ser un
criteri d’exclusió. A la Taula 2 es pot observar els criteris
d’inclusió utilitzats en la revisió.

Obtenció de dades
Es va crear una taula d’obtenció de dades per registrar les
autories, títols, tipus de fonts i publicacions, objectiu de
l’estudi, camps, participants, mètodes, descripcions de la
intervenció, factors associats a l’estat mental i resultats. Les
dades més significatives van ser seleccionades i reflectides
a la Taula 3 resum, presentada a l’apartat dels resultats.
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Taula 3
Resum dels articles seleccionats.

Autor/a (any)

Tipus de font i de
publicació

Revista i índex de
Camp
qualitat de les revistes

Participants

Descripció de la metodologia d’investigació

Factors associats
amb l’estat
mental

Anders i DeVita
(2019)

Article acadèmic
Investigació
(estudi de cas)

International Journal
of Qualitative
Studies in Education
JCI1: 1.12

Percepció i
associació sobre
el gènere i l’esport
(educació)

DeVita, un estudiant de
gènere no conforme
(GNC) a l’escola
secundària

Qualitativa.
A partir de l’anàlisi del treball de Butler sobre el gènere
i les entrevistes a un entrenador de ballet clàssic i a un
de futbol, analitzen el cas de DeVita, un estudiant no
conforme amb el gènere.
En l’article s’examina com el jove expressa la seva
identitat, expressió, orientació sexual i masculinitat

Ansietat i
desconfort

Atteberry-Ash et al.
(2018)

Article acadèmic
Investigació

Sexuality Research
and Social Policy
JIF2: 3.618
JCI: 2.05

Percepció i
associació sobre
el gènere i l’esport
(educació)

Estudiants entre 17 i
29 anys, 51.7 % homes,
95.9 % estudiants de
primer cicle
(aproximadament 40000
estudiants)

Quantitativa.
Estudi transversal: les dades d’aquest article es van
obtenir d’un estudi que examinava les experiències
i percepcions de problemes LGBT entre estudiants
dedicats a programes esportius extraescolars (N = 2495)

Discriminació

Baiocco et al. (2018)

Article acadèmic
Investigació

Journal of Gay and
Lesbian Mental
Health
SJR3: 0.894

Experiència i
discriminació en
l’esport (persones
adultes)

88 gais i 120 homes
adults heterosexuals
entre 18 i 36 anys

Quantitativa.
Qüestionari: examina amb quina freqüència han
experimentat assetjament escolar les persones gais
en comparació amb els seus parells heterosexuals en
context de l’esport a Itàlia

Assetjament
i problemes
psicosocials

Block (2014)

Article acadèmic
Revisió

Quest
JIF: 2.910
JCI: 1.46

Experiència i
discriminació en
l’esport (educació)

Estudiants LGBTQ a
l’assignatura d’educació
física

Qualitativa.
Analitza les necessitats que tenen els joves LGBTQ a
les sessions d’educació física, relacionant-les amb els
objectius fenomenològics d’educació física de Kleinman

Problemes
psicosocials i
mèdics

DeFoor et al. (2018)

Article acadèmic
Revisió narrativa

Sports Medicine Open
JIF:11.136
JCI: 2.09

Prevenció i inclusió
(educació)

Estudiants-esportistes
LGB

Qualitativa.
Anàlisi: 1- Vulnerabilitat de l’entorn col·legial 2- Entorn
heteronormatiu no inclusiu 3- Assetjament i discriminació
a casa 4- Estereotips masculins i femenins esportistes
5- Prevalença de problemes de salut mental i ús de
substàncies 6- Convertir l’esport més segur per a les
futures generacions LGB

Benestar,
assetjament i
discriminació

Nota.

1
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Taula 3 (Continuació)
Resum dels articles seleccionats.

Autor/a (any)

Tipus de font i de
publicació

Revista i índex de
Camp
qualitat de les revistes

Participants

Descripció de la metodologia d’investigació

Factors associats
amb l’estat
mental

Devís-Devís et al.
(2018)

Article acadèmic
Investigació

Physical Education
and Sport Pedagogy
JIF: 5.830
JCI: 3.06

Experiència i
discriminació en
l’esport (educació)

Adults trans d’entre 23 i
62 anys (5 dones trans,
4 homes trans). 9 en
total

Qualitativa.
Entrevista semiestructurada: sobre les experiències
que van viure en el context heteronormatiu de secundària
durant les sessions d’educació física (les preguntes es
classifiquen en quatre apartats)
1- Dificultat per assolir el gènere desitjat 2- Preferències,
aversions i oportunitats 3- Enfrontar la transgressió
4- Lluites d’intimitat

Violència i
assetjament

Doull et al. (2018)

Article acadèmic
Investigació
(estudi temporal)

Journal of Sport and
Health Science
JIF: 7.179
JIC:1.73

Experiència i
discriminació en
l’esport (estudiants)

Les dades agrupades
a nivell de població de
la Colúmbia Britànica,
Canadà (N = 99373).
Minoria sexual (LGB) i
joventut heterosexual.
(48410 homes i 50963
dones)

Quantitativa.
Retrat actual sobre la participació esportiva de les
minories sexuals (LGB), en comparació amb els
heterosexuals. Es van utilitzar dades agrupades a nivell
de població per examinar les tendències i les disparitats
entre els joves de minories sexuals i heterosexuals. Es
van utilitzar models de regressió logística per edats per
examinar els canvis en la participació al llarg del temps i
les disparitats en la participació (1998-2013). Les dades
presentades provenen de quatre anys (1998, 2003, 2008,
2013).

Clima
LGTBI-fòbic i
freqüència de
participació en
l’esport.

Greenspan et al.
(2017)

Article acadèmic
Revisió sistemàtica

Journal of LGBT
Issues in Counseling
SJR: 0.560

Experiència i
discriminació en
l’esport (estudiants
esportistes)

Estudiants esportistes
LGBTQ

Qualitativa.
Anàlisi del contingut sistemàtic de nou revistes
emblemàtiques publicades entre 1975 i 2015 per avaluar:
1- Estudis LGBTQ i salut mental 2- Assessorament
escolar 3- Educació per a consellers/-es 4- Psicologia
escolar 5- Psicologia d’assessorament 6- Psicologia de
l’esport 7-Educació física

Salut mental i
discriminació

Greenspan et al.
(2019a)

Article acadèmic
Investigació

Journal of LGBT
Youth
SJR: 0.583

Experiència i
discriminació en
l’esport (educació)

Joves del col·lectiu
LGBTQ+
58 participants
(enquesta)
13 participants (grups
focals o entrevistes)

Qualitativa i quantitativa (mixta).
Enquesta i entrevista: 1- Quines són les aliances
i relacions dels joves LGBTQ+? 2- Quines són les
experiències de joves i aliats LGBTQ+ a l’escola, amb els
entrenadors o amb els professors d’educació física?

Inseguretat,
incomoditat i
assetjament a
classe

Nota.

1
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Taula 3 (Continuació)
Resum dels articles seleccionats.

Autor/a (any)

Tipus de font i de
publicació

Greenspan et al.
(2019b)

Article acadèmic
Investigació
(estudi de cas)

Halbrook (2017)

Tesi doctoral
Investigació

Hargie et al.
(2017)

Article acadèmic
Investigació

Krane (1996)

Krane i Barber
(2005)

Nota.

1

Revista i índex de
Camp
qualitat de les revistes
Journal of
Educational and
Psychological
Consultation
JIF: 1.711
JCI: 0.67

Participants

Descripció de la metodologia d’investigació

Factors associats
amb l’estat
mental

Prevenció i inclusió
(educació)

Joves LGBTQ

Qualitativa.
Revisió: examina els fonaments empírics del model
SAFE (School Athletics for Everyone) per evitar la
discriminació dels joves LGTBIQ, proporciona un
exemple de cas d’èxit i difon recursos rellevants per als
professionals

Estigma,
malestar i
inseguretat

Percepció i
associació sobre
el gènere i l’esport
(educació)

10 entrenadors LGTBI
de secundària (6 homes
i 6 dones). Edat de 31 a
68 anys. S’identifiquen
com a heterosexual
(n = 9) i gai (n = 1)

Qualitativa.
Entrevista semiestructurada: les entrevistes es van
basar en exemples concrets i en les experiències dels
entrenadors mentre treballaven amb esportistes LGB

Hostilitat i
discriminació

International Review
for the Sociology of
Sport
JIF: 3.780
JCI: 1.40

Experiència i
discriminació en
l’esport (persones
adultes)

10 persones
autoidentificades com a
transgènere, dels quals
6 són dones i 4 homes,
amb edats compreses
entre els 25 i els 62 anys

Qualitativa.
Entrevista: 1- L’entorn de vestidors 2- L’impacte de les
experiències esportives a l’escola 3- La por en l’espai
públic i la pràctica de l’esport i activitat física 4- La falta
de percepció dels beneficis per a la salut i el benestar
derivats de la pràctica de l’esport

Estrès social,
desconfort i
ansietat

Article acadèmic
Revisió narrativa

Journal of Sport and
Exercise Psychology
SJR: 0.908

Experiència i
discriminació
en l’esport
(professionals)

Esportistes lesbianes

Qualitatiu.
Anàlisi: el context de les lesbianes en l’esport

Baixa
autoestima,
poca confiança,
poca satisfacció

Article acadèmic
Investigació

Research Quarterly
for Exercise and
Sport
SJR: 0.793

Experiència i
discriminació
en l’esport
(professionals)

13 entrenadores
escolars lesbianes

Qualitativa.
Entrevista semiestructurada: investigar les experiències
d’entrenadores lesbianes en l'àmbit escolar

Malestar
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Taula 3 (Continuació)
Resum dels articles seleccionats.

Autor/a (any)

Tipus de font i de
publicació

Revista i índex de
Camp
qualitat de les revistes

Participants

Descripció de la metodologia d’investigació

Factors associats
amb l’estat
mental

Lee i Cunningham
(2016)

Article acadèmic
Investigació

Journal of Sport
Psychology in
Action
JCI: 0.60

Percepció i
associació sobre
el gènere i l’esport
(persones adultes)

Estudiants
150 estudiants (52
dones, 98 homes)
matriculats a una gran
universitat pública del
sud-oest dels Estats
Units

Quantitativa.
Qüestionari: les respostes estaven enfocades a
examinar les associacions entre els prejudicis sexuals,
el sexisme, el gènere i la identificació amb el patinatge
artístic masculí i el futbol americà.
La participació va ser voluntària i el qüestionari va
requerir 10 minuts per completar-lo. Totes les respostes
es van mantenir anònimes

LGTBI-fòbia
agressions,
violència

Mattey et al. (2014)

Article acadèmic
Investigació
(estudi de cas)

Journal of Sport
Psychology in
Action
JCI: 0.60

Prevenció i inclusió
(adolescents)

Jugadors i jugadores de
voleibol a nivell estatal.
Menors de 15 anys /
Menors de 17 anys /
Menors de 19/23 anys.
Cada edat estava
separada per sexe

Qualitativa.
Anti-vilification programs in adolescent sport:
programes de lluita contra la violència en els esports dels
adolescents. Taller de prevenció a l’assetjament. Aquests
s’adaptaven a l’edat per tenir en compte les diferències
en el desenvolupament cognitiu i emocional. L’objectiu
del taller era crear consciència sobre l’assetjament
LGTBI-fòbic 1.5 hores

Assetjament

Morris i Van Raalte
(2016)

Article acadèmic
Revisió narrativa

Journal of Sport
Psychology in
Action
JCI: 0.60

Prevenció i inclusió
(persones adultes)

Persones transgènere
i identificades com a
gènere no conforme
(TGNC)

Qualitativa.
Anàlisi: com crear espais esportius en els quals les
persones transgènere i de gènere no conformes es
puguin sentir segures. Examinar bones pràctiques
relacionades amb les persones de TGNC

Angoixa, burla,
violència i
discriminació

Moscoso i Piedra
(2019)

Article acadèmic
Revisió de la
literatura

Revista Española de
Sociología
JCI: 0.27

Experiència i
discriminació en
l’esport (persones
adultes)

Qualitativa.
Anàlisi: la relació entre la població LGTB i l’esport.
1- Història de l’esport i de les minories sexuals
2- Legislació, campanyes i iniciatives polítiques
sobre diversitat sexual i esport 3- Visió general de la
investigació

Discriminació
i rebuig

Nota.

1

		
Població LGTBI i esport
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Taula 3 (Continuació)
Resum dels articles seleccionats.

Autor/a (any)

Tipus de font i de
publicació

Revista i índex de
Camp
qualitat de les revistes

Participants

Descripció de la metodologia d’investigació

Factors associats
amb l’estat
mental

Pérez-Samaniego et
al. (2019)

Article acadèmic
Article de revisió
(metasíntesi)

Sport Management
Review
JIF: 6.577
JCI: 1.43

Experiència i
discriminació en
l’esport (persones
adultes)

Persones trans

Qualitativa.
Metasíntesi: es van identificar 604 documents
relacionats amb aquestes problemàtiques, dels quals es
van seleccionar 12 estudis qualitatius. Els temes clau es
van dividir en quatre temes transversals: 1- El llenguatge
2- Les instal·lacions i espais 3- Les estratègies de les
persones transsexuals sobre el gènere 4- Abjecció

Sentiments
d’exclusió

Petty i Trussel (2018)

Article acadèmic
Investigació
(retrospectiva
interpretativa)

Qualitative Research
in Sport, Exercise
and Health
JIF: 6.736
JCI: 1.44

Experiència i
discriminació en
l’esport (educació)

9 participants LGBT,
3 gais, 5 lesbianes i 1
que s'identifica com a
transgènere i gai. De 18
a 25 anys

Qualitativa.
Entrevista intensiva sobre les experiències d’identificarse com a col·lectiu LGBT a secundària
1- Marc d’investigació evocador 2- Històries: com a
forma de coneixement i representació

Frustració,
confusió i
assetjament

Phipps (2019)

Article acadèmic
Investigació

International Review
for the Sociology of
Sport
JIF: 3.780
JCI: 1.40

Experiència i
discriminació en
l’esport
(educació)

9 estudiants trans

Qualitativa.
Es van extreure les dades d’un estudiant que s’identifica
com a trans*, d’un estudi més ampli sobre el col·lectiu
LGTB+ en l’esport universitari del Regne Unit

Assetjament

Plymire i Forman
(2001)

Article acadèmic
Investigació

NWSA Journal

Percepció i
associació sobre el
gènere i l’esport
(esport professional)

Aficionats al bàsquet
femení de l'NBA, 44
enquestats

Qualitativa.
Es va examinar la manera en què els aficionats del
bàsquet femení aborden la qüestió de les lesbianes en
l’esport a partir d’un post: “Cheryl Miller és lesbiana?”
Es van recollir 77 publicacions entre el 21 d’abril i el 2 de
juny de 1997

Amagar la
identitat sexual

Pronger (1999)

Article acadèmic
Revisió

Journal of Sport and
Social Issues
SJR: 0.828

Experiència i
discriminació en
l’esport
(professionals)

Lesbianes, gais i queer
esportistes

Qualitativa.
Anàlisi del marc teòric sobre el context esportiu que
sorgeix de la interacció entre els elements de les teories
postmodernes gais i queer

LGTBI-fòbia i
estrès

Nota.

1
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Taula 3 (Continuació)
Resum dels articles seleccionats.

Autor/a (any)

Sartore i
Cunningham (2009)

Tipus de font i de
publicació
Article acadèmic
Investigació

Symons et al. (2017)

Article acadèmic
Investigació

Turk
(2018)

Tesi doctoral
(estudi de cas)

Nota.

1

Revista i índex de
Camp
qualitat de les revistes
Sex Roles
JIF: 4.154
JCI: 1.54

Annuals of Leisure
Research
SJR: 0.520

Percepció i
associació sobre
el gènere i l’esport
(educació)

Participants

Descripció de la metodologia d’investigació

Factors associats
amb l’estat
mental

Estudi 1: atletes
actuals als Estats Units
d’Amèrica (N = 229).
Estudi 2: pares i
mares nord-americans
(N = 76).

Qualitativa i quantitativa (mixta).
Qüestionari, estudi 1: preguntes sobre la seva
participació en un esport entrenat per un home gai o una
dona lesbiana, respectivament.

Discriminació i
estigma

Experiència i
discriminació en
l’esport (persones
adultes)

Lesbianes, gais,
bisexuals, transgènere,
majors de 18 anys. 294
qüestionaris emplenats.
Dels 294 participants,
el 52 % (n = 153)
eren homes i el 48%
(n = 141) eren dones

Qualitativa i quantitativa (mixta).
Examinar l’impacte sobre el sexisme i la discriminació
homòfoba experimentada per lesbianes, gais i bisexuals
en els escenaris esportius.
Qüestionari amb preguntes obertes: 1- Homofòbia
2 -Experiències de violència 3- Sexisme 4- Altres
discriminacions. Sota cada categoria es preguntava
si s’havia experimentat i amb quina freqüència, i es
convidada a explicar un exemple

Tristesa, ira,
angoixa i
vergonya.
Compromís
negatiu amb
l’esport

Experiència i
discriminació en
l’esport (estudiants)

La mostra
d’investigació va
incloure 35 participants
estudiants-esportistes
professionals que
s’identifiquen com
a minories sexuals
a l’NCAA (National
Collegiate Athletic
Association) de primera
divisió

Qualitativa.
Obtenció de dades múltiples: enquesta demogràfica,
entrevistes, grups focals, revisió de documents

LGTBI-fòbia
llenguatges
d’exclusió
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Resultats
Les cerques inicials a les bases de dades van generar un
total de 2081 registres, dels quals 26 estudis complien
els criteris d’inclusió i es van incorporar a la revisió. Tots
els estudis van ser publicats entre 1996 i 2019: el 50 %
es va presentar entre 2018 i 2019; el 23 %, entre 2016 i
2017; el 8 %, el 2014 i 2015, i el 19 % restant, entre 1996
i 2013. Per tant, es pot observar una tendència creixent
des de 2016, amb el pic de publicacions l’any 2018, amb
set publicacions. La gran majoria dels articles inclosos a
la revisió sistemàtica, 25, són escrits en llengua anglesa, i
només un article en llengua espanyola. Quant al mètode, el
73 % dels articles van utilitzar una metodologia qualitativa,
el 15 % van utilitzar una metodologia quantitativa i el 12 %
van utilitzar una metodologia mixta. En referència al tipus
de publicació, el 69 % (18 estudis) van generar dades
primàries amb investigacions originals (estudis de cas,
estudis temporals, estudis interpretatius i retrospectius), tres
articles van analitzar mostres a escala de població, superior
a 10000 participants, tres van tenir mostres de més de 200
participants, un article va obtenir una mostra entre 100 i
200, tres entre 50 i 100, tres entre 10 i 20, tres per sota de
10 i un article no va especificar el nombre de participants
de l’estudi. Vuit articles van generar dades secundàries a
partir d’articles de revisió (revisions narratives i revisions
sistemàtiques). Si s’analitza el tipus de mostra, el 64 % dels
estudis se centren en les minories sexuals com a col·lectiu
(16 articles), el 20 % en les persones trans (cinc articles), el
12 % en les lesbianes (tres articles), el 4 % en els gais (un
article) i el 4 % restant en els queer (un article).
Els articles es van classificar en tres camps, en funció del
focus de l’estudi: 1- experiència i discriminació en l’esport,
2- prevenció i inclusió 3- les percepcions i associacions
sobre el gènere, la identitat i l’orientació sexual en l’esport.

Experiència i discriminació en l’esport
Dels articles analitzats, 16 pertanyen a la categoria
d’experiència i discriminació en l’esport. Aquests investiguen
les actituds LGTBI-fòbiques envers els col·lectius de
minories sexuals i de gènere dins l’àmbit esportiu i les
problemàtiques de salut mental que els genera aquest entorn
(Baiocco et al., 2018; Block, 2014; Devís-Devís et al.,
2018; Doull et al., 2018; Greenspan et al., 2017, Hargie et
al., 2017; Greenspan, et al., 2019a; Krane, 1996; Krane i
Barber, 2005; Moscoso i Piedra, 2019; Pérez-Samaniego
et al., 2019; Petty i Trussell, 2018; Phipps, 2019; Pronger,
1999; Symons et al., 2017; Turk, 2018).
La meitat dels articles es van centrar en l'etapa de
l'adolescència. Aquests descrivien el context esportiu com un
entorn LGTBI-fòbic, insegur, amb situacions d’assetjament,
discriminació i intimidació. Aquestes circumstàncies
incrementaven la possibilitat de patir alteracions de salut
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mental com estrès i depressió (Block, 2014; Devís-Devís
et al., 2018; Doull et al., 2018; Greenspan et al., 2017,
Greenspan et al., 2019a; Petty i Trussell, 2018; Phipps,
2019; Turk, 2018). Les característiques de l’entorn esportiu
i les situacions d’assetjament a partir de l’ús del llenguatge
exclusiu provocaven una disminució en la participació en
l’esport del jovent del col·lectiu LGTBQ (Petty i Trussell,
2018; Turk, 2018). Segons Turk M. (2018), existeix una
manca d’estratègies d’inclusió per part dels entrenadors i
entrenadores a l’hora de dinamitzar els entrenaments.
Les experiències de les persones LGTBIQ+ dins l’entorn
educatiu eren descrits en cinc articles. En aquests s’expliciten
les dificultats, la confusió i la frustració de les persones
joves que confessaven la seva sexualitat o gènere com a
persones d’un grup de minoria sexual i de gènere (Petty i
Trussel, 2018). En l’entorn escolar, el jovent també pateix
assetjament, situacions d’inseguretat i d’incomoditat a les
classes d’educació física. Un article esmentava que els
estudiants LGTBIQ+ preferien practicar activitat física fora
del context escolar (Greenspan et al., 2019a). S’evidencia
també la falta de dinamitzacions inclusives a les classes
d’educació física per part del professorat (Block, 2014;
Devís-Devís et al., 2018). Dins l’entorn educatiu, dos
estudis examinaven les persones trans. Aquests descrivien
el problema del context binari a les classes d’educació física i
reflectien la importància del paper del professorat d’educació
física. Finalment, una de les conclusions comunes dels dos
estudis era l’obstacle que representaven els vestuaris per als
estudiants trans (Devís-Devís et al., 2018; Phipps, 2019).
En tres ocasions, els articles se centraven en els
professionals. En general, coincidien en dues premisses:
LGTBI-fòbia com a part de la cultura esportiva i que els
professionals LGTBIQ patien assetjament, abús i estrès
a l'entorn laboral. Dos d’aquests articles feien referència
a esportistes professionals (Krane, 1996; Pronger, 1999)
i un feia referència a entrenadores lesbianes (Krane i
Barber, 2005).
Pronger (1999) concloïa que els entorns esportius LGTBIfòbics i les situacions contínuament estressants podien ser la
raó d’abandonar finalment l’esport. També mencionava que
els esports de competició més masculina com, per exemple,
la boxa, el futbol, el futbol americà i l’hoquei eren espais
més LGTBI-fòbics. L’estudi de Krane (1996) se centrava
en les conseqüències per a la salut mental que suposen els
entorns hostils i excloents per a les esportistes professionals
lesbianes, com la baixa autoestima, poca confiança, baixa
percepció de satisfacció i nivell d’estrès alt. Només un estudi
examinava una mostra d’entrenadores lesbianes i concloïa
que cada dona lluitava per negociar la seva identitat lèsbica
en aquell entorn de manera que, en molts casos, encara que
les entrenadores eren apassionades de la seva professió, es
veien obligades a comportar-se de maneres oposades als
seus valors personals (Krane i Barber, 2005).
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Un total de cinc articles se centraven en persones de
minories sexuals i de gènere majors de 18 anys. Tots els
estudis coincidien en el fet que l’esport era lluny de ser
universal, obert i accessible a totes les persones. També
descrivien l’esport com a predomini de l’heteronormativitat,
el control social, les relacions de poder i la discriminació de
qualsevol orientació sexual que no respongui a les normes
establertes de l’esport (Baiocco et al., 2018; Hargie et al.,
2017; Moscoso i Piedra, 2019; Pérez-Samaniego et al.,
2019; Symons et al., 2017). L'LGTBI-fòbia els llenguatges
discriminatoris i el compromís negatiu amb l’esport també
van ser conclusions comunes. Els articles descrivien la
sensació de por i d’inseguretat i l’assetjament que patien
les persones LGBTI en l’esport.
Un dels articles se centrava en les persones gais i els
comparava amb els seus homòlegs heterosexuals. Esmentava
que les persones gais abandonaven més freqüentment els
esports a causa del temor a ser assetjats. D’altra banda,
també tenien una pressió familiar més forta per adaptar-se
als esports considerats més masculins (Baiocco et al., 2018).
Altres estudis, en concret dos, analitzaven les persones trans
i concloïen que sentien estrès, malestar, ansietat i problemes
de salut mental, i també emfatitzaven la problemàtica dels
vestidors com una barrera per practicar esport (Hargie et
al., 2017; Pérez-Samaniego et al., 2019).

Prevenció i inclusió
Arran de la classificació dels estudis, quatre es van incloure
en la categoria de prevenció i inclusió. Tots tenien en comú
l’anàlisi dels punts clau del context esportiu per generar
espais segurs i inclusius per a les persones LGBTIQ (DeFoor
et al., 2018; Greenspan et al., 2019b; Mattey et al., 2014;
Morris i Van Raalte, 2016).
D’aquests, tres articles se centraven en el context educatiu
dels adolescents (DeFoor et al., 2018; Greenspan et al.,
2019b; Mattey et al., 2014) i un analitzava l’anti-vilification
program (programa contra la incivilització), un programa
de lluita contra la violència en els esports en l’etapa de
l’adolescència. Consistia en un taller per evitar l’assetjament
en el context esportiu. Els objectius del programa eren
conscienciar l’alumnat sobre l’assetjament LGTBI-fòbic
mitjançant experiències positives en l’esport per a totes
les persones participants, augmentar el coneixement de les
conseqüències de les discriminacions i ajudar els col·lectius
d’esportistes i d'entrenadors i entrenadores a crear entorns
segurs i lliures d’assetjament (Mattey et al., 2014).
En un dels articles es descrivia la importància del paper
dels professionals de la medicina esportiva en la recerca
d’atenció mèdica preventiva i rutinària (DeFoor et al., 2018).
I en un altre es descrivia el model SAFE (atletisme escolar
per a tothom) mitjançant l’anàlisi dels entorns per crear
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espais segurs en el context esportiu. Aquest model permetia
donar suport al professorat d’educació física per obtenir una
comprensió més àmplia de les situacions experimentades
pels joves LGBTQ en entorns esportius, a més d’oferir
suport a través de tutories que permetien el desenvolupament
dels professionals per promoure pràctiques més positives i
inclusives (Greenspan et al., 2019b).
El darrer article d’aquesta categoria analitzava les
persones transgènere. En aquest article s’examinaven les
millors pràctiques relacionades amb la creació d’espais
segurs per a aquests col·lectius. La prevenció de la
discriminació implica tenir sensibilització, crear espais
segurs i emfatitzar les experiències que pateixen les persones
TGNC (transgender and gender-nonconforming), persones
trans inconformistes de gènere (Morris i Van Raalte, 2016).
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Les percepcions i les associacions sobre el
gènere, la identitat i l’orientació sexual en
l’esport
Finalment, sis articles es van classificar en la categoria de
les percepcions i les associacions sobre el gènere, la identitat
i l’orientació sexual en l’esport. Aquests examinaven les
opinions sobre els grups de minories sexuals i de gènere
de les persones de l’entorn esportiu (Anders i DeVita,
2019; Atteberry-Ash et al., 2018; Halbrook, 2017; Lee
i Cunningham, 2016; Plymire i Forman, 2001; Sartore i
Cunningham, 2009).
Quatre dels articles analitzaven les opinions sobre les
persones LGTBIQ+ en l’àmbit educatiu (Anders i DeVita,
2019; Atteberry-Ash et al., 2018; Halbrook, 2017; Sartore
i Cunningham, 2009).
En dos articles es van analitzar les percepcions dels
entrenadors i entrenadores sobre esportistes LGTBIQ+.
En general, els entrenadors i entrenadores consideraven
que l’esport estava desproveït de sexualitat, encara que
sovint descrivien situacions en les quals es feien comentaris
despectius i acudits cap a les persones esportistes LGBTIQ+.
Enfront d’aquestes situacions, els entrenadors i entrenadores
en minimitzaven les conseqüències, ja que sovint justificaven
els comentaris com una broma de caràcter innocent (Anders
i DeVita, 2019; Halbrook, 2017).
Les percepcions de l'estudiantat heterosexual es van
analitzar en un article que examinava les opinions sobre
el suport de les directrius que protegeixen les persones
esportistes LGTB en clubs intercol·legials. En una mostra
d’aproximadament 40000 estudiants, el 35 % no estava ni
d’acord ni en desacord amb les directrius, amb una diferència
significativa entre els homes i les dones enquestats amb
relació a les puntuacions mitjanes de suport cap al col·lectiu
LGBT, amb més suport de les dones enquestades (AtteberryAsh et al., 2018).
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Un article examinava la percepció dels esportistes,
pares i mares sobre les entrenadores que s’identificaven
com a lesbianes. Es va concloure que la percepció dels
esportistes estava fortament associada a la manca de voluntat
de participar en un equip entrenat per una dona lesbiana
i que la percepció dels pares i mares es va relacionar
significativament amb la falta de voluntat de permetre que
una dona lesbiana estigués entrenant els infants (Sartore i
Cunningham, 2009). Un altre article es va centrar a definir els
prejudicis sexuals de les persones adultes a partir d’identificar
les seves opinions en l’anàlisi de dos esports: el patinatge
artístic masculí i el futbol americà. S’establí un model
d’equacions estructurals que mostrava que els prejudicis
sexuals presenten una associació positiva en la identificació
dels rols del gènere en el futbol i una associació negativa
en la identificació en el patinatge artístic masculí (Lee i
Cunningham, 2016).
Finalment, l’últim article d’aquesta categoria examinava
les respostes d’un grup de fans sobre la identitat sexual de
les esportistes professionals; en aquest cas, sobre la jugadora
de bàsquet Cheryl Miller. Les respostes analitzades van ser
diverses, des de comentaris LGTBI-fòbics fins a d'altres de
suport (Plymire i Forman, 2001).

Discussió
Actualment existeixen poques mostres publicades que
relacionin persones del col·lectiu LGTBIQA+, les malalties
de salut mental i el context esportiu; només 26 articles van
complir els criteris d’inclusió. Tot i això, cal ressaltar un
interès més gran en aquesta temàtica, ja que existeix una
tendència creixent de publicacions en els últims tres anys.
Tot i que s’ha experimentat un canvi social en les
societats avançades, l’esport continua sent un dels pilars
més accentuats de la dominació androcèntrica. Aquesta
determina les institucions esportives estructuralment i
simbòlicament (Moscoso i Piedra, 2019). Per tant, el context
esportiu és el resultat de les percepcions i les associacions
negatives de la població i, amb més atenció, de les persones
que estan en contacte amb l’esport, com els entrenadors i
entrenadores, el professorat d’educació física, els esportistes
i les persones aficionades a l’esport professional. Sovint
aquest entorn té una falta de voluntat d’inclusió; per tant,
perpetuen les situacions LGTBI-fòbiques L’entorn esportiu
actual està lluny de ser accessible i universal per a totes les
persones (Baiocco et al., 2018). En general s’estableix una
falta de sensibilització, de coneixement i d’empatia de la
població cap als grups de minories sexuals i de gènere. Cal
ressaltar que les dones tenen més sensibilització que els
homes (Atteberry-Ash et al., 2018). Els entorns esportius
de competició més masculinitzats tenen més exclusió i més
situacions LGTBI-fòbiques que altres esports sense aquestes
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connotacions (Pronger, 1999). Aquests entorns provoquen
que les persones que pertanyen a un grup de minoria sexual
i de gènere abandonin l’esport amb més freqüència (Doull
et al., 2018).
La majoria dels estudis analitzen les experiències
de discriminació que viuen les persones del col·lectiu
LGTBIQA+. L’entorn esportiu es descriu com un
espai de discriminació, d’assetjament, d’intimidació,
d’estigmatització, amb ús de llenguatge exclusiu envers
les persones LGTBIQA+. La discriminació cap a les
persones trans pot ser més agressiva, ja que a vegades té
episodis de violència (Devís-Devís et al., 2018). El context
descrit provoca malalties a la salut mental a les persones
LGTBIQA+ com ansietat, malestar, estrès, frustració,
por, baixa autoestima, nivells baixos de confiança, poca
satisfacció, tristesa i depressió. Per poder canviar aquesta
tendència es necessiten fer plans de prevenció i modificació
de les actituds envers les persones d’un grup de minoria
sexual i de gènere en els contextos esportius. Aquests
programes s’han de basar en l’educació, la conscienciació
i la sensibilització de l’entorn. En la literatura actual hi
ha pocs estudis sobre programes de prevenció i revisions
de bones pràctiques inclusives, que permetin donar eines
a l’entorn i a les persones involucrades per neutralitzar la
situació descrita envers les actituds LGTBI-fòbiques
En la revisió es van adoptar criteris de cerca amplis per
incloure-hi totes les evidències de les àrees estudiades, es
van acceptar investigacions i revisions. Les característiques
de les mostres no van ser un criteri d’inclusió; no obstant
això, es va identificar una manca d’investigacions sobre el
col·lectiu LGTBIQA+, la salut mental i l’entorn esportiu.
Si ens centrem en l’objecte de la mostra, es pot percebre
una falta d’articles concrets i específics que analitzin l’estat
de salut mental de les persones gais, lesbianes, bisexuals,
trans, intersexuals, asexuals o queer independentment, no
com a col·lectiu, ja que a cada grup social incideixen realitats
i característiques pròpies. Dels 26 articles que s’han inclòs a
la revisió, cap menciona les persones asexuals i cap descriu
les situacions de les persones bisexuals i intersexuals de
forma individual. D’altra banda, encara no existeix un acord
que defineixi quines sigles s’utilitzen per definir el col·lectiu
de minories sexuals, ja que cada autoria n’utilitza unes de
diferents quan vol descriure i definir el col·lectiu (LGTBIQ+,
LGTB, LGTBI, etc.). En aquesta revisió sistemàtica s’ha
volgut utilitzar la sigla LGTBIQA+ (lesbianes, gais, trans,
bisexuals, intersexuals, queer i asexuals, i el + s’utilitza per
incloure altres persones que no es considerin cisgènere ni
cap de les altres denominacions anteriors) amb la finalitat
de no excloure cap persona de minoria sexual i de gènere.
També manquen articles que analitzin la realitat dels
esportistes professionals, adolescents o persones que
practiquen esport federat o no federat, la seva situació als
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clubs, les percepcions dels aficionats i les experiències de les
persones en els diversos contextos esportius, en un gimnàs,
en lligues no professionals, etc., ja que en cada context
existeix una realitat pròpia i sovint diferent.
Es pot percebre que una de les limitacions de la revisió
ha estat la manca d’especificació de les àrees d’estudi, com
ara no limitar l’edat dels participants, el tipus de malaltia
mental o el tipus de publicació. Tot i això, el que s’ha buscat
amb aquest enfocament és entendre i exposar quina és la
situació del col·lectiu LGTBIQA+ en el context esportiu
des d’una perspectiva àmplia.

Conclusions
En els contextos esportius, actualment encara existeixen
actituds LGTBI-fòbiques definides per situacions de
discriminació, assetjament i estigmatització. Els resultats de la
revisió sistemàtica confirmen l’alta prevalença de problemes
de salut mental com l’estrès, l’angoixa, la tristesa, el malestar,
la baixa autoestima o la depressió de persones que pertanyen a
un grup de minoria sexual i de gènere. L’anàlisi de l’alteració
de la salut mental dels col·lectius LGTBIQA+ en contextos
esportius és un camp emergent de recerca d’interès. Tot
i que encara hi ha pocs estudis sobre aquesta temàtica, la
majoria s’han publicat en els darrers anys, fet que denota una
tendència a l’alça en les publicacions de les àrees estudiades.
Aquesta revisió estableix la necessitat d’incrementar les
investigacions sobre les experiències discriminatòries de les
minories sexuals en l’esport, amb més especificitat del context
esportiu i del tipus d’identitat sexual i de gènere. També
són necessaris més estudis sobre programes de prevenció i
revisions de bones pràctiques inclusives per poder qüestionar
els rols de gènere dels entorns esportius, donant eines tant a
les persones afectades com a les que les envolten. Aquesta
informació pot ajudar a desenvolupar suports i intervencions
destinades a augmentar el benestar de les persones en risc de
discriminacions LGTBI-fòbiques
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Resum
L’objectiu d’aquest estudi va ser verificar l’efecte d’una intervenció escolar de
12 setmanes amb habilitats motrius recreatives en paràmetres de control del
pes corporal, competència motriu i condició física en alumnes amb sobrepès. La
mostra va incloure 26 infants amb sobrepès avaluats abans i després d’un període
d’intervenció de 12 setmanes amb activitats recreatives. Es van obtenir les dades
sobre la massa corporal total, l’alçada, el perímetre abdominal, els plecs cutanis, la
condició física i tests de competència motriu dels infants. Els resultats van mostrar
que l’entrenament físic recreatiu va tenir un impacte significatiu en la reducció del
greix corporal relatiu (pre = 28.3 %; post = 26.1 %, p = .03) i l’adipositat abdominal
(pre = 71.0 cm; post = 68.1 cm, p = .04). Es va observar un efecte positiu en el
quocient motor, com a conseqüència d’una millor competència motriu. El programa
d’entrenament físic recreatiu va ser efectiu per reduir l’adipositat global i abdominal,
a més d’afavorir augments significatius de la competència motriu i la condició física
muscular i cardiorespiratòria.

Acceptat:
21 de juny de 2021
Publicat:
1 de gener de 2022

Paraules clau: educació física, infància, obesitat.

Coberta:
Prova femenina
d'esquí cross.
Jocs Olímpics
d'Hivern de la
Joventut 2020.
Lausana (Suïssa)
© EFE/ Gabriel Monnet

Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com

2022 , núm. 147. 1r trimestre (gener-març), pàg. 17-25

17

Introducció
L’obesitat infantil i juvenil ha augmentat a tot el món i,
al Brasil, la prevalença és d’aproximadament el 15 % en
infants i adolescents d’entre 2 i 19 anys d’edat (Aiello
et al., 2015). L’obesitat és una malaltia crònica d’origen
infantil i, encara que algunes conseqüències clíniques es
manifesten els primers anys de vida, d’altres apareixen amb
més intensitat a l’edat adulta (Mosca et al., 2017; Nemet,
2018). Durant la infantesa, l’obesitat té un impacte negatiu
en la salut física, social i emocional i en l’autoestima. Els
infants amb sobrepès tenen entre un 17 % i un 30 % més
de possibilitats de patir assetjament escolar en comparació
amb els infants de pes normal (Reulbach et al., 2013). A
l’escola, la discriminació es produeix en forma d’agressió
verbal, amenaces i exclusió dels grups (Bacchini et al., 2015).
A més d’aquestes conseqüències psicosocials negatives,
l’obesitat comporta nivells més baixos de competència
motriu, que generen nivells baixos concomitants d’activitat
física habitual en un cicle de retroalimentació negativa
(Henrique et al., 2020; Sentalin et al., 2019). En un estudi de
revisió sistemàtica es van trobar proves que un pes corporal
excessiu s’associa a nivells més baixos de competència
motriu, a més de més probabilitat de deixar l’activitat física
en la infantesa, i aquesta conducta inactiva pot perdurar en
la joventut i l’edat adulta (Cattuzzo et al., 2016). Valentini
et al. van posar en relleu que la competència motriu era un
predictor significatiu del nivell d’activitat física habitual;
infants amb una millor competència motriu participaven
més activament a les classes d’educació física. D’altra
banda, els infants de més pes es veien a ells mateixos com
menys competents en les tasques físiques i les interaccions
socials (Valentini et al., 2020; Stodden et al., 2008).
Per contrast, l’entrenament d’habilitats motrius bàsiques
en alumnes preescolars, realitzat tres vegades per setmana
amb un especialista, va millorar la competència motriu i
va augmentar la intensitat de l’activitat física habitual. En
conseqüència, el comportament sedentari va disminuir
i l’obesitat infantil es va reduir (Engel et al., 2018). En
poques paraules, els infants amb una bona coordinació
motriu tenen més predisposició a participar en activitats
esportives (Vandorpe et al., 2012). Com a confirmació
d’aquests resultats, un estudi seqüencial de 27 anys va
certificar que el nivell d’activitat física habitual cap als 6
anys d’edat prediu significativament l’activitat física en
la joventut i l’edat adulta (Telama et al., 2014), fet que
demostra que el desenvolupament de l’activitat física en
la infantesa pot ser estable i duradora.
Tanmateix, encara que es reconeix l’impacte positiu de
la pràctica motriu en la infantesa en els resultats de control
del pes, se sap que la qualitat dels estímuls de l’entorn
disponibles per als infants no és suficient per desenvolupar
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la competència motriu. Recentment, alguns investigadors
han afirmat que les classes d’educació física acostumen a
estar massificades i que l’espai disponible per a les activitats
físiques a l’escola i a la comunitat és limitat (Ré et al.,
2018). A més, s’ha publicat que els infants passaven més
temps en comportament sedentari durant el curs escolar
(Da Costa et al., 2017) i, per aquesta raó, és important
introduir pauses actives en totes les disciplines escolars
per reduir les hores de comportament sedentari (Brusseau
et al., 2018; Carlson et al., 2015). Per tant, es reconeix
la necessitat d’intervenir en les classes d’educació física
a l’escola, ja que els alumnes, especialment els obesos,
necessiten activitats ben estructurades, prou intenses per
controlar el pes corporal i altres variables relacionades amb
la salut (Bravo et al., 2020). A més, la millora en la condició
física dels infants pot tenir una influència destacada en la
qualitat de la salut física i mental (Gu et al., 2016), a més
de comportar un estil de vida més saludable (Kari et al.,
2016; Yuksel et al., 2020).
Per tant, s’ha de donar prioritat a les estratègies
d’intervenció que augmenten els nivells d’activitat física i
competència motriu, principalment en alumnes d’educació
infantil i primària (Ré et al., 2018). Recentment, en un
estudi espanyol es va observar un coeficient motor baix en
el 37.5 % dels preescolars que van participar exclusivament
a les classes d’educació física. Els autors van considerar
que el baix desenvolupament motor observat entre els
preescolars s’explicava pel poc temps de les classes
dedicat a la motricitat (García-Marín i Fernández-López,
2020). De forma similar, al Brasil, un estudi transversal
va identificar que infants d’entre 3 i 5 anys d’edat que
practiquen esport fora de les classes d’educació física a
l’escola tenen avantatges significatius en la competència
motriu respecte als infants que no en practiquen (Queiroz
et al., 2014). En una altra investigació brasilera es va
observar que nivells més alts d’habilitats motrius en
infants d’edat preescolar s’associen a un risc d’obesitat
més baix i que la participació en esports que estimulen
aquestes habilitats és fonamental perquè les persones
duguin a terme una pràctica esportiva a edat primerenca
(Henrique et al., 2020, 2016). En aquest escenari, sembla
imprescindible incorporar pràctiques extracurriculars a
les classes d’educació física per assolir nivells adequats
de competència motriu, condició física i control de pes
en la infantesa.
Partint d’aquestes suposicions, l’objectiu d’aquest
estudi va ser verificar els efectes d’una intervenció escolar
amb habilitats motrius recreatives durant 12 setmanes en
paràmetres de control del pes corporal, competència motriu
i condició física en alumnes amb sobrepès.
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motrius recreatives
1. Pes corporal

1. Pes corporal

2. Alçada

2. Alçada

3. Plecs cutanis (greix relatiu)

3. Plecs cutanis (greix relatiu)

4. Perímetre abdominal

4. Perímetre abdominal

5. Condició física

5. Condició física

6. Competència motriu

6. Competència motriu
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Figura 1
Etapes de l'estudi.

Metodologia
Materials i mètodes
L’estudi té un disseny gairebé experimental (test pre/
post), amb una mostra seleccionada per conveniència per
la naturalesa exploratòria de l’estudi. En total, s’hi van
incloure 26 alumnes d’ambdós sexes, 13 nenes i 13 nens,
d’entre 6 i 9 anys d’edat. L’estudi va rebre l’aprovació
prèvia del Comitè d’Ètica en Investigació Humana (CAAE:
62267516.2.0000.5231).
El criteri d’elegibilitat per als infants inclosos va ser
un índex de massa corporal (IMC) superior al percentil 85,
és a dir, classificat com a sobrepès segons els criteris dels
Centres de Control i Prevenció de Malalties (Kuczmarski,
2002). Els infants sotmesos a monitoratge nutricional o ja
inclosos en un programa d’activitat física regular diferent
de les classes habituals d’educació física es van excloure de
l’anàlisi de dades. La rutina dels infants no es va canviar en
relació amb els hàbits alimentaris i només s’hi van afegir
les sessions programades d’activitats motrius recreatives. A
més, es van utilitzar les equacions predictives de Slaughter
et al. (1988) per obtenir informació sobre el greix relatiu,
per mesurar els plecs cutanis tricipital i subescapular.
Per assegurar que tots els infants participants estaven en
etapa prepuberal o en pubertat primerenca, se’n va avaluar la
maduració òssia amb radiografies de mà i canell per obtenir
l’edat òssia, amb el mètode de Greulich i Pyle (1959). Les
radiografies van ser documentades per part d’un radiòleg
amb experiència dilatada (avaluador emmascarat).
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Al diagrama de flux 1 es destaquen les etapes de l’estudi
i els moments d’avaluació abans i després de 12 setmanes
de la intervenció amb activitats motrius recreatives.
Tots els participants estudiaven a la mateixa escola
a temps complet i van dur a terme la intervenció de 12
setmanes durant el període extracurricular, amb 36 sessions
en total. La intervenció es va realitzar tres vegades per
setmana en dies alterns i durant 60 minuts per sessió. Les
sessions es van organitzar perquè els infants participessin en
activitats locomotrius intermitents (córrer, saltar, desplaçarse), manipulació amb pilotes (xutar-la, llançar-la, fer-la
girar) i estabilització (equilibri dinàmic); totes, activitats
recreatives i col·lectives, per assegurar la motivació per
a la pràctica (Errisuriz et al., 2018). Les activitats es van
dur a terme de manera combinada perquè els infants fessin
activitats de joc, jocs recreatius (recepcions, curses de relleus,
circuits) i dansa. La càrrega d’entrenament interna es va
mesurar amb un monitor de freqüència cardíaca Polar®
RS800 (Kempele, Finlàndia). La intensitat de les sessions
va assolir un mínim del 70 % de la freqüència cardíaca
màxima, calculada prèviament mitjançant una equació
predictiva específica per a grups pediàtrics (Mahon et al.,
2010). La freqüència setmanal de les sessions d’intervenció
es va organitzar per llista.
Per verificar l’efecte de la intervenció en paràmetres de
competència motriu, es va utilitzar el test del desenvolupament
motor gruixut (TGMD2, per les sigles en anglès), proposat
per Ulrich (2000) i validat posteriorment per a la població
brasilera (Valentini, 2012). Els tests consten de 12 habilitats
motrius: sis de locomoció (córrer, galopar, saltar a peu
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Taula 1
Característiques antropomètriques dels participants abans (pre) i després (post) de la intervenció. Valors en mitjana i rang interquartílic
(Q1-Q3).

Pre (n = 26)

Post (n = 26)
Valor p

Variables
Mitjana (Q1-Q3)

Massa corporal total (kg)

Alçada (cm)
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35.1

1.30

(20.2 - 40.3)

(1.24 -

1.39)

Mitjana (Q1-Q3)

35.5

1.31

(31.4 - 42.2)

(1.25 -

1.39)

.43

.66

IMC (kg/m2)

19.9

(18.6 - 22.1)

20.4

(18.6 - 23.2)

.28

Greix relatiu (%)

28.3

(24.9 - 31.4)

26.1

(18.4 - 30.4)

.03*

Perímetre abdominal (cm)

71.0

(67.5 - 77.9)

68.1

(64.2 - 77.1)

.04*

Nota. Valors p basats en el test de Wilcoxon (*p < .05).

coix, saltar un obstacle, saltar horitzontalment i lliscar
lateralment) i sis de control d’objectes (batre, botar, rebre,
xutar, llançar per damunt de l’espatlla i llançar rodant).
Per valorar aquestes habilitats, un avaluador entrenat i
amb experiència va mostrar cada moviment i després
els alumnes ho van intentar una vegada. Durant aquest
primer intent, l’avaluador observava si l’alumne entenia el
moviment adequadament i, en cas contrari, en feia una nova
demostració. Es va fer gravació dels alumnes durant dos
intents en cada habilitat, que després es van verificar amb
els criteris de puntuació del test, mitjançant l’emplenament
d’un formulari de registre específic dut a terme per part de
tres avaluadors amb experiència i independents. L’anàlisi
dels vídeos de competència motriu es va realitzar a cegues,
sense contacte ni confirmació dels resultats per part dels
avaluadors.
Per al resultat de condició física, es va utilitzar la bateria
de tests motors del Projeto Esporte Brasil (PROESP) (Gaya
i Gaya, 2016). La condició física cardiorespiratòria es va
investigar amb el test de córrer durant 6 minuts; el test
abdominal es va realitzar per detectar la força i la resistència
localitzada; i el Sit-and-Reach Test, per comprovar els
nivells de flexibilitat. Tots els tests es van dur a terme a la
pista, seguint criteris específics d’execució i classificació.
Abans del dia d’avaluació oficial, els tests es van fer amb
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tots els infants perquè es familiaritzessin amb els tests
motors. L’aplicació es va dur a terme amb un avaluador amb
experiència i un ajudant. Els investigadors que van escriure
i van processar l’anàlisi estadística van estar emmascarats
en l’obtenció de dades, l’anàlisi de les habilitats motrius i
el procés d’intervenció.
La normalitat de les dades es va verificar amb el test
de Kolmogorov-Smirnov, que va confirmar un resultat no
paramètric, seguit de l’aplicació del test de Wilcoxon per
identificar l’existència de diferències abans i després de
la intervenció. Tots els procediments es van dur a terme
utilitzant el paquet estadístic SPSS 20.0 i es va adoptar un
nivell de significació de p < .05.

Resultats
Els resultats van demostrar que, abans de la intervenció,
tots els infants participants estaven en etapa prepuberal o
en pubertat primerenca, amb una mitjana d’edat òssia de
7.2 anys (mínim 5.0 anys i màxim 10 anys). A més, l’edat
cronològica va mostrar valors similars, amb una mitjana
d’edat de 7.7 anys (mínim 5.7 anys i màxim 10.1 anys).
Respecte a l’impacte de la intervenció sobre el control del
pes corporal, a la Taula 1 es mostren els valors de la mitjana
i el rang interquartílic abans i després de la intervenció de
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Figura 2
Diagrama de caixa (mitjana i rang interquartílic) de la competència
motriu, que presenta: A = locomoció; B = control d’objectes;
C = quocient motor.

Figura 3
Diagrama de caixa (mitjana i rang interquartílic) de la condició
física, que presenta: A = abdominal; B = Sit-and-Reach Test;
C = córrer.

variables antropomètriques i del creixement. Els resultats
demostren un efecte significatiu de la intervenció en la
reducció del greix corporal relatiu total i l’adipositat
abdominal.
Els resultats de l’impacte de la intervenció motriu
mostren els efectes positius de 12 setmanes d’activitats
motrius recreatives en infants amb sobrepès. Es van observar
millores significatives (p < .05) en la locomoció i el control

d’objectes, que es reflecteixen significativament en l’augment
del quocient motor (mitjana pre = 76 [63.2-79.7]; post = 85.0
[76.0-91]; p = .001) (Figura 2).
A la Figura 3 es mostren els efectes en paràmetres de
condició física. Es va produir un augment significatiu de la
resistència muscular localitzada abdominal (mitjana pre =
20.5 repeticions [16-25]; post = 24.5 [19.7-31.5]; p = .043)
i la potència aeròbica avaluada pel test de córrer (mitjana
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pre = 720 metres [609.7-762.2]; post = 757.5 [690.7-819];
p = .015). El Sit-and-Reach Test dut a terme per investigar
la flexibilitat no va demostrar cap diferència significativa
després de la intervenció amb activitats motrius recreatives.

Discussió
Els principals resultats d’aquest estudi indiquen un efecte
significatiu en la reducció del greix corporal relatiu i
l’adipositat abdominal, a més d’una millora en les habilitats
motrius de locomoció i control d’objectes, que es va reflectir
positivament en el quocient motor. Respecte a les variables
de condició física, es va produir un augment significatiu
de la resistència muscular abdominal localitzada i de la
condició física cardiorespiratòria.
Delgado-Floody et al. (2018) van observar resultats
similars, que indiquen que després d’una intervenció de
28 setmanes d’entrenament en intervals d’alta intensitat
(HIIT, per les sigles en anglès), en infants d’entre 6 i 11
anys d’edat, es va produir una reducció significativa de
l’obesitat, amb una disminució del percentatge de greix,
i una millora en la condició física cardiorespiratòria. Per
reforçar aquests resultats, en una metanàlisi recent de 15
estudis longitudinals es va demostrar que HIIT va millorar
significativament la condició física cardiorespiratòria
(VO2màx 1.117 [IC 95 % = 0.528 a 1.706, p < .001) i va reduir
el pes corporal (–0.295 [IC 95 % = 0.525 a –0.066, p < .05)
i el greix corporal (–0.786 [IC 95 % = –1.452 a –0.120]) en
infants i adolescents de 6 a 18 anys amb obesitat/sobrepès
(Thivel et al., 2019). A més, una intervenció de 12 setmanes
per comparar HIIT, futbol recreatiu i un grup control va
mostrar un efecte positiu en la composició corporal i
un augment de la força, l’agilitat i la flexibilitat de les
extremitats inferiors en nens amb sobrepès/obesitat d’entre
11 i 13 anys d’edat (Cvetković et al., 2018).
A més, en un estudi transversal, els investigadors van
identificar que els infants obesos tenien un rendiment més
baix en la flexibilitat que els seus iguals de pes normal
(Bataweel i Ibrahim, 2020). De forma similar, en el present
estudi no es va observar cap efecte de la intervenció en el
rendiment de la flexibilitat, a causa probablement de la falta
d’un objectiu específic centrat en aquesta capacitat física.
Respecte als models i estratègies d’intervenció centrats
en grups pediàtrics amb sobrepès, es destaca l’entorn
escolar (Yuksel et al., 2020). És indispensable dur a
terme activitats recreatives i lúdiques amb contingut que
desenvolupi la competència motriu i mantingui actius els
infants. Per tant, la realització d’activitats estructurades
durant el curs o les vacances pot ser eficient per millorar la
salut dels infants (Metos i Murtaugh, 2011). A més, en un
estudi transversal es va verificar que les activitats físiques
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organitzades contribueixen de forma significativa en les
habilitats motrius i la condició física en els infants, dada
que corrobora la necessitat d’oferir oportunitats per dur
a terme activitats físiques diàries organitzades, amb els
programes d’educació física escolar com un entorn ideal
per a aquest objectiu (Hardy et al., 2014).
Tanmateix, en investigar les classes d’educació física
i les seves possibilitats, en els estudis s’apuntava que el
nombre de classes setmanals i la intensitat assolida no són
suficients ni eficients en comparació amb les activitats extra
per millorar els paràmetres de condició física (Gallotta et
al., 2017; Walker et al., 2018), que es van mantenir per sota
de les recomanacions proposades en guies d’activitat física
infantil (Leitão et al., 2000). En aquest context, Thivel et al.
(2011) van proposar dues classes extra per setmana de 60
minuts, amb activitats lúdiques per millorar la coordinació,
la flexibilitat, la força, la velocitat i la resistència, amb
resultats positius en la prevenció de l’obesitat a causa d’una
millora en la condició física aeròbica i anaeròbica d’infants
de 6 a 10 anys. A més, es va demostrar que les propostes
d’afegir períodes de 15 minuts de moviments funcionals i
cal·lístenics abans de la classe (Faigenbaum et al., 2015),
la participació en esports de grup supervisats 2 hores per
setmana (Queiroz et al., 2014), l’addició de quatre activitats
físiques enèrgiques de 60 minuts per setmana (Dallolio
et al., 2016) i escalfaments estandarditzats més actius i
intensos durant les classes d’educació física (Thomas et
al., 2020) eren intervencions eficients en infants obesos.
En el present estudi, es van observar millores en la
condició física muscular abdominal i cardiorespiratòria
després d’una intervenció recreativa, a més de les classes
d’educació física, durant 12 setmanes en infants amb
sobrepès, que també es van observar en un altre estudi
brasiler amb activitats esportives dues vegades per setmana,
en infants d’entre 8 i 11 anys d’edat. Per corroborar els
nostres resultats, Ordóñez et al. (2019) van observar una
millora significativa en la capacitat cardiorespiratòria i
la coordinació motriu en infants d’11 a 12 anys que van
participar en activitats addicionals a les classes d’educació
física, en escoles a Madrid. Gonçalves et al. (2019) van
descriure una reducció del greix relatiu i de l’IMC i una
millora en totes les puntuacions de condició física, com
força, resistència i flexibilitat (Gonçalves et al., 2019).
Prèviament, en altres estudis es va demostrar l’eficiència
d’intervencions extracurriculars en les reduccions del pes
i del perímetre abdominal en infants, a més de millores en
la condició física (Jansen et al., 2011). A més, les activitats
aplicades a la classe van augmentar significativament els
nivells d’activitat física habitual dels infants (Reznik et
al., 2015) i van disminuir els percentils de l’IMC (Sharma
et al., 2019).
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Augmentar les puntuacions de condició física té una
importància especial per la relació inversa amb el sobrepès.
En un estudi longitudinal de 20 anys de seguiment de 1792
persones d’entre 7 i 15 anys d’edat es va indicar que una
condició física cardiorespiratòria baixa es relaciona amb un
perímetre abdominal més gran (Schmidt et al., 2016). De forma
similar, Ruedl et al. (2018) van observar que infants obesos i
amb sobrepès tenen nivells més baixos de condició física en
comparació amb infants de pes normal. A més, els infants que
mostren una millora en la condició física relacionada amb la
salut i la competència motriu durant la infantesa tenen menys
probabilitats de desenvolupar sobrepès o obesitat (Rodrigues
et al., 2016). Per corroborar aquestes suposicions, un estudi
prospectiu va reavaluar la condició física cardiorespiratòria
de 647 persones, que indica que com més baixa és la condició
física aeròbica, més grans són les possibilitats de ser obès
(OR 3.0 [IC 95 % 1.6-5.6]) i, respecte a l’obesitat elevada, la
probabilitat d’una reducció de la condició física és més gran
entre la infantesa i l’edat adulta (OR 4.5 [IC 95 % 2.6-7.7])
(Dwyer et al., 2009). Això posa en relleu la importància d’un
estil de vida actiu que continua amb el creixement de l’infant,
donant una continuïtat a l’activitat física al llarg de la vida
(Telama et al., 2014).
Quant a aspectes de la competència motriu, l’escenari
és molt similar, ja que el sobrepès té un impacte negatiu en
la competència motriu dels infants (Prskalo et al., 2015).
Lima et al. (2019) van descriure una relació inversa entre
el greix corporal i la coordinació motriu; infants d’entre 6
i 13 anys amb una coordinació motriu millor tenien menys
greix corporal (Lima et al., el 2019). De forma similar,
Augustijn et al. (2018) van dur a terme una intervenció
multiprofessional en infants obesos d’entre 7 i 11 anys
d’edat. Els resultats van demostrar que els infants obesos
van presentar nivells més baixos de competència motriu,
destresa manual i equilibri estàtic/dinàmic i més problemes
per planificar i controlar els moviments, en comparació amb
els seus iguals amb un pes saludable. En un altre estudi,
es va investigar l’associació entre competència motriu i
composició corporal en un grup de 70 infants de 6 a 10 anys
d’edat. Els resultats van demostrar que la competència motriu
dels infants es va associar negativament amb la quantitat de
greix corporal. A més, l’estudi va evidenciar que els infants
de pes normal presentaven més competència motriu en les
habilitats de matriu gruixuda que els infants amb sobrepès
(Marmeleira et al., 2017).
No obstant això, Zanella et al. (2016) van descobrir que
un programa d’intervenció motriu de 32 sessions va millorar
significativament els dominis motrius d’infants d’entre 6 i
8 anys d’edat obesos i amb sobrepès.
En el present estudi, malgrat la mida petita de la mostra
i l’absència d’un grup control, els resultats van demostrar
respostes importants al protocol d’activitats recreatives de
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12 setmanes en infants amb sobrepès. Els nostres resultats
indiquen una reducció significativa del greix relatiu i
abdominal amb una millora en l’habilitat de desplaçament
i de control d’objectes, que es reflecteix positivament en el
quocient motor general. Barnett et al. (2009) van demostrar
que aquest resultat concret tenia una gran importància, ja que
la competència en habilitats motrius bàsiques, principalment
el control d’objectes, va predir posteriorment el temps dedicat
a l’activitat física moderada i enèrgica en l’adolescència.
Finalment, des de la perspectiva dels autors, aquests són
els dos resultats més sòlids. Primer, l’eficiència del protocol
d’intervenció a l’escola per reduir l’adipositat central i total i,
segon, l’efecte positiu en la competència motriu i els nivells
de condició física muscular i cardiorespiratòria, que junts
augmenten les possibilitats d’incorporar hàbits saludables
i activitats físiques ara i en la vida futura.
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Conclusió
En el present estudi es va trobar un efecte positiu d’un
protocol d’intervenció escolar amb activitat motriu recreativa
en el control del pes corporal, la competència motriu i la
condició física muscular i cardiorespiratòria. Els resultats
suggereixen que en investigacions futures s’hauria de
confirmar l’impacte de les intervencions escolars en el
context d’activitats físiques i motrius sobre el control del
pes corporal durant la infantesa.
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Resum
La situació actual viscuda a causa de la pandèmia mundial de Covid-19 ha posat a
prova l’educació a distància en una escala sense precedents. El propòsit d’aquest
estudi va ser revisar la literatura existent sobre la formació en línia dels entrenadors
esportius duta a terme per part d’institucions oficials (organismes públics, federacions, universitats) i no oficials (fundacions, empreses de serveis i altres organitzacions
educatives), mitjançant una recerca sistemàtica en diverses bases de dades. Se’n
van extreure dades sobre el disseny, participants, variables, instruments i resultats de
l’estudi. Després d’una recerca selectiva dels articles, es va procedir a la utilització
de la llista de verificació PRISMA amb l’objectiu de seleccionar els articles apropiats
per a la anàlisi i avaluació posteriors, mitjançant la versió modificada de la llista de
verificació de Downs i Black (1998). Es van analitzar 14 estudis descriptius i de revisió
sobre les preferències dels entrenadors per a la seva formació en línia, la funcionalitat
de les eines i les millores que s’hi podien aplicar. L’anàlisi del contingut dels articles
va permetre identificar quatre línies principals d’investigació: descripció de les eines
tecnològiques i informàtiques amb les quals compten els entrenadors, examen de les
preferències dels entrenadors, anàlisi de l’ús dels recursos per part dels entrenadors,
i avaluació de l’eficàcia dels recursos existents. L’anàlisi va permetre concloure que
la formació en línia és un recurs extremadament útil per a la formació dels entrenadors, a causa dels avantatges que representa sobre la formació tradicional, malgrat
algunes limitacions com, entre d’altres, l’absència d’interacció física.

Paraules clau: Covid-19, educació, entrenament, esport, tecnologies.
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Introducció
L’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit educatiu
fa necessari investigar la generació de noves formes de
transmissió del coneixement. Avui dia, gairebé tota la
informació es troba disponible a Internet. Per tant, accedir
a la informació ja no és un problema. El desafiament
és, en tot cas, com indiquen Mester i Wigger (2011),
saber compilar, harmonitzar i adaptar la informació a les
necessitats de l’aplicació pràctica i, també, proporcionar
la retroalimentació adequada als científics.
La situació actual viscuda a causa de la pandèmia
mundial de Covid-19 ha posat a prova l’educació a
distància en una escala sense precedents (Callary et
al., 2020). L’èxit d’aquest tipus d’educació a distància
en la formació rau, segons García-Aretio (2009), en
una sèrie d’aspectes que la caracteritzen: obertura,
facilitat per oferir una gran oferta de cursos; flexibilitat
en l’horari, espai, ritme, etc.; eficàcia; economia;
formació permanent; motivació i iniciativa; privacitat
i individualització; interactivitat; aprenentatge
actiu; aprenentatge col·laboratiu; macroinformació;
recuperació intel·ligent; democratització de l’educació;
democratització de la informació; diversitat i dinamisme;
immediatesa; innovació; permanència; multiformats;
multidireccionalitat; teleubiqüitat; llibertat d’edició;
llibertat de difusió i interdisciplinarietat. A més, aquesta
formació està en consonància, entre altres àmbits, amb
les noves tendències en activitat física i esportiva (Veiga
et al., 2017), amb l’evolució dels hàbits esportius de
poblacions com, per exemple, estudiants de ciències de
l’esport (Rodicio-García et al., 2020) i amb pràctiques
d’entrenament de clubs professionals (Tarragó et al.,
2019).

La formació en línia i l’entrenador esportiu
La formació d’entrenadors esportius ha rebut una atenció
considerable per part dels investigadors, els quals han
demostrat que les fonts preferides d’adquisició de
coneixement per part dels entrenadors s’estenen molt
més enllà dels cursos professionals de capacitació i que
abasten una gamma de situacions d’aprenentatge informals
i autodirigides àmplia i variada. En aquest context, s’ha
estudiat si els entrenadors seleccionen activament aquestes
modalitats o si només hi accedeixen per conveniència, per
falta de disponibilitat o per la debilitat d’altres opcions
(Reade et al., 2008).
La pandèmia de la Covid-19 ha posat més de relleu
les eines d’aprenentatge a distància per als entrenadors.
Encara que moltes institucions i formadors disposaven
d’aquest tipus d’eines, encara no s’estaven utilitzant en la
seva totalitat (Callary et al., 2020). Més enllà d’aquesta
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situació excepcional, les eines d’aprenentatge a distància
proporcionen un recurs que pot fer augmentar la càrrega
horària dels cursos de formació, de manera que permeten
que l’entrenador, que generalment combina la formació
amb l’activitat professional, estudiï i es formi quan li
resulti més oportú (Over, 2008).
En la formació presencial, la relació entre docent i
alumne és directa i es basa fonamentalment en la transmissió
directa dels coneixements a l’aula. A l’aula digital, però,
l’ensenyament es basa en l’estudi de materials elaborats
específicament (Gros et al., 2012).
En les últimes dècades, un gran nombre d’organitzacions
esportives han començat a oferir una àmplia varietat de
recursos en línia per a la formació i capacitació tant
d’entrenadors com d’altres col·lectius relacionats amb
l’esport. Per exemple, l’organització esportiva més
representativa en l’àmbit internacional, el Comitè Olímpic
Internacional (COI), ofereix cursos de formació en línia a la
plataforma web Athlete 365 de diferents àmbits esportius,
dirigits i accessibles per a esportistes, entrenadors, àrbitres
i interessats en la matèria (COI, 2021).
Les federacions esportives de les diferents disciplines
estan incloent innombrables recursos de formació en
línia als seus programes de desenvolupament. Com a
exemple, la Federació Internacional de Tennis (ITF) ha
desenvolupat una plataforma en línia, l’ITF Academy,
des de la qual ofereix una gran varietat de cursos,
que inclouen temes tant generals com específics del
tennis. Els cursos es presenten mitjançant text, imatges,
vídeos, àudios i també animacions per garantir que el
contingut sigui interessant i atractiu. A més dels cursos,
la plataforma ofereix la biblioteca oficial de l’ITF, on es
poden trobar vídeos d’exercicis, conferències, articles i
treballs d’investigació per satisfer totes les necessitats
d’informació dels entrenadors (ITF, 2021). Aquest és un
exemple d’una plataforma des de la qual els entrenadors
poden accedir fàcilment a recursos actualitzats i elaborats
per formadors contrastats, i que els permeten una formació
contínua de qualitat durant la seva carrera, si així ho volen
(Sackey-Addo i Pérez, 2016). Com sosté Over (2008),
qualsevol estratègia que contribueixi a una formació més
atractiva, funcional i pràctica per als entrenadors servirà,
en última instància, per aconseguir un efecte positiu sobre
la qualitat del treball dels entrenadors de tot el món. Per
tant, per crear i oferir nou contingut i material digital és
crucial conèixer les necessitats dels interessats.
A més del Comitè Olímpic Internacional i de les
federacions internacions dels diferents esports, la
majoria de les federacions nacionals i altres institucions
acadèmiques, estatals i esportives també estan oferint la
possibilitat d’accedir a la formació en línia, en els seus
programes de formació d’entrenadors, mitjançant cursos
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de capacitació i recursos didàctics a les plataformes web.
Així, la UEFA (Unió d’Associacions Europees de Futbol)
ofereix en el seu programa de formació, UEFA Academy,
una combinació de cursos presencials amb alguns mòduls
en línia i alguns cursos totalment en línia (UEFA, 2021).
També és important destacar l’oferta de formació per
part de fundacions, empreses de serveis i altres corporacions
educatives que desenvolupen recursos de formació.
Moltes estan avalades per entitats reconegudes o per
federacions i universitats, per atorgar més reconeixement
als seus recursos. Aquest és el cas de la plataforma Alto
Rendimiento, que ofereix cursos presencials i en línia
que s’imparteixen sota els estàndards d’Europe Active,
coneguda anteriorment com a EHFA (European Health and
Fitness Association), i que estan avalats per la Universitat
d’Alacant. Es dirigeixen, entre d’altres, als esportistes i
entrenadors de diferents esports i inclouen formació de
preparació física, rendiment esportiu, nutrició, etc. (Alto
Rendimiento, 2021).
Atesa la importància de la formació en línia en l’educació
dels entrenadors, el propòsit de la present revisió sistemàtica
va ser identificar i analitzar els estudis relatius a l’ús per
part dels entrenadors esportius de recursos en línia per a la
formació. Amb aquest propòsit, es va realitzar una recerca
a les bases de dades Web of Science (WOS, CCC, DIIDW,
KJD, MEDLINE, RSCI, SCIELO), SCOPUS, PubMed i
EBSCO (SportDiscus, ERIC, Education Research, APA
PsycInfo, MedLine, CINAHL).

Metodologia
Mostra
En primer lloc, es van identificar els termes per a la recerca
bibliogràfica, els descriptors i els sinònims en anglès i
espanyol relacionats amb el nostre tema d’estudi: entrenadors
o formació d’entrenadors (“coaches” OR “coach education”),
en línia (“online”), esport (“sport”) i aprenentatge o formació
(“learning” OR “education”). Amb aquests termes es va
crear l’equació que es va adaptar a cada font d’informació
consultada, segons les característiques i opcions que oferia
cadascuna: (1) (“coaches” OR “coach education”) AND
“online” AND “sport” AND (“learning” OR “education”),
i (2) (“entrenadors” o “formació d’entrenadors”) AND “en
línia” AND “esport” AND (“aprenentatge” o “formació”).
La recerca bibliogràfica es va dur a terme en diverses
fonts documentals tant en anglès com en espanyol. En
primer lloc, es va fer una recerca a la base de dades de
referències bibliogràfiques en línia d’informació científica
Web of Science. Es tracta d’un servei en línia d’informació
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científica, una base de dades multidisciplinària de referències
bibliogràfiques que permet accedir a les col·leccions
electròniques de Thomson Reuters, la qual cosa permet
una recerca global a totes les seves bases de dades. Això
va permetre accedir a una gran quantitat d’articles per tenir
una visió global de l’estat de l’estudi. A continuació, es va
continuar la recerca a les bases de dades següents: Scopus,
PubMed i EBSCO. Finalment, el procés es va completar
amb una recerca addicional complementària a l’equació
utilitzada, revisant les referències dels articles i acudint a
altres fonts.
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Procediment
Després d’introduir l’equació de recerca a les diferents
bases de dades, es van obtenir els següents resultats
*(des de 2005 / no llibres, conferències, etc.): WOS, 65
resultats; Scopus, 41 resultats; PubMed, 24 resultats;
EBSCO, 97 resultats; amb un total de 224 articles
obtinguts, dels quals es van detectar un total de 104
referències repetides, amb la qual cosa es van obtenir
finalment 120 articles. D’altra banda, es va fer una
recerca manual addicional amb revisió de la bibliografia
de cada un d’aquests articles. També es va utilitzar l’eina
de recerca de referències citades de la base de dades de
Web of Science, per identificar estudis que havien citat
els articles obtinguts a la recerca principal. Aquestes
referències, sumades a les esmentades anteriorment,
van formar un total de 138 articles.
Es va revisar el títol de cada un d’aquests articles
per determinar-ne la potencial rellevància per a la nostra
revisió. Si el títol de l’article semblava adequat, es procedia
a llegir-ne el resum per confirmar si estava relacionat
amb el nostre estudi. Es van excloure determinades
investigacions segons els criteris següents: articles
no escrits en idioma castellà o anglès, articles que no
mostraven el text complet a la versió digital, i articles
amb referències a l’ús de la tecnologia en l’entrenament
però no en la formació dels entrenadors. Després d’aquest
filtratge, es van incloure un total de 16 articles per a la
revisió final. Per confirmar la validesa d’aquests articles
per a l’estudi, es van llegir en la seva totalitat els articles
que complien els criteris d’inclusió: articles en anglès o
espanyol, publicats a partir de 2005 i relacionats amb l’ús
de la formació en línia o l’ús de les noves tecnologies
per a la formació. Dels 16 articles revisats, se’n van
excloure dos més, pel fet que la mostra de l’estudi era
d’estudiants en lloc d’entrenadors i que es limitava a l’ús
d’un recurs en concret, com els blogs en línia. Finalment,
es van seleccionar 14 articles que complien els criteris
d’inclusió establerts per realitzar l’estudi (Figura 1).
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Identificació

Referències addicionals
identificades a
través d’altres cerques
(n = 22)

Referències excloses després
d’eliminar duplicats
(n = 138)

Inclosos

Elegibilitat

Classificació

(Coaches OR coach education)
AND online
AND sport
AND (learning OR formation)
(n = 224)
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Referències revisades
(n = 138)

Referències excloses
després de revisar-ne
el títol, paraules clau,
resum
(n = 122)

Referències incloses
Fase inclusió
(n = 16)

Referències excloses
després de revisar
l’article
(n = 2)

Referències incloses
Revisió final
(n = 14)

Figura 1
Diagrama de flux basat en els elements d’informes preferits per a revisions sistemàtiques (PRISMA).

Anàlisi de la literatura
Després d’utilitzar la llista de verificació PRISMA amb
l’objectiu de seleccionar els articles apropiats per a l’anàlisi
posterior, la qualitat de la metodologia d’investigació dels
articles inclosos a la selecció final es va avaluar mitjançant
la versió modificada de la llista de verificació de Downs
i Black (1998). Aquest mètode es va aplicar per avaluar
cada article d’acord amb les categories següents: propòsit
de l’estudi, antecedents de la literatura, disseny de l’estudi,
mostra, significació estadística, mètodes d’anàlisi de dades,
resultats, conclusions i implicacions per a la investigació
futura (veg. Taula 1: nota). A aquestes preguntes se’ls va
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assignar una puntuació de + (compleixen els criteris), – (no
compleixen els criteris) o NR (no registrada) per a cada
article. Una puntuació NR va indicar que no es disposava
d’informació sobre la fiabilitat o validesa dels instruments
utilitzats a la revisió sistemàtica. Les puntuacions obtingudes
per a les deu preguntes es van sumar per a cada article,
amb la puntuació NR = 0. La Taula 1 mostra la qualitat
metodològica dels estudis revisats. Una puntuació total
per sota de 5 va indicar una qualitat baixa, una puntuació
total entre 5 i 7 punts va indicar una bona qualitat i una
puntuació total de 8 punts o més va indicar una qualitat alta
(Van der Fels et al., 2015).
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Taula 1
Puntuacions per a una versió modificada de la llista de verificació (Downs i Black, 1998).
Número de pregunta
Autor (Any)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Cushion i Townsend (2018)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Driska (2018)

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

9

Koh et al. (2017)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Stoszkowski i Collins (2015)

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

9

Kubayi et al. (2016)

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

9

Sackey-Addo i Pérez (2016)

+

+

NR

NR

+

NR

+

+

+

NR

6

Pope et al. (2015)

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

8

Augustýn i Jůva (2014)

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

8

Callary et al. (2011)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Mester i Wigger (2011)

+

-

NR

NR

+

NR

+

+

+

NR

5

Sanz (2011)

+

+

NR

NR

+

NR

+

+

+

NR

6

Cushion et al. (2010)

+

+

NR

NR

+

+

+

+

+

+

8

Reade (2008)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Over (2008)

+

-

NR

NR

+

NR

NR

+

+

+

5
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NR = no registrat; + = compleix els criteris; – = no compleix els criteris; (1) L’objectiu de l’estudi es va establir clarament? (2) Es va revisar
la literatura precedent rellevant? (3) La mostra es va descriure en detall? (4) La mida de la mostra es va justificar? (5) El disseny va ser
apropiat per a la pregunta d’investigació? (6) Els resultats es van informar en termes de significació estadística? (7) Els mètodes d’anàlisi
van ser apropiats per al disseny de la investigació? (8) Les conclusions van ser apropiades d’acord amb les troballes de l’estudi? (9)
Existeixen implicacions per a la investigació futura atesos els resultats de l’estudi? (10) Els autors van reconèixer i van descriure les
limitacions de l’estudi?

Resultats i discussió
La Taula 2 mostra el primer autor de l’estudi i l’any, l’objectiu
de l’estudi, el mètode utilitzat i el resum dels resultats obtinguts
als 14 articles inclosos en la revisió. L’anàlisi del contingut
dels articles va permetre identificar quatre línies d’investigació.
A la Taula 3 es presenten les línies esmentades i els articles
que les estudien. Aquesta classificació permet oferir una visió
global de la investigació que ha analitzat l’ús de recursos en
línia per part dels entrenadors. Encara que alguns articles
poden tractar diverses temàtiques, s’han inclòs a la temàtica
que es considera més representativa del seu objectiu.
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Descriure les eines tecnològiques i informàtiques amb
les quals compten els entrenadors per a la seva formació i
capacitació és la primera línia d’investigació que es va extreure
de l’anàlisi dels articles. Se centra en la descripció de les eines
i els recursos tecnològics que els entrenadors tenen a disposició
per formar-se en línia. Cushion et al. (2010) van destacar que
els entrenadors aprenen de diverses maneres i de diverses fonts
informals i formals. Suggereixen que l’aprenentatge informal
mitjançant l’experiència d’entrenament i la interacció amb altres
entrenadors continua sent la manera dominant d’aprenentatge
davant l’aprenentatge en línia.
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Taula 2
Resum de les característiques més rellevants de cada un dels estudis inclosos en aquesta revisió.
Estudi

Objectiu

Mètode i mostra

Resultats

Cushion i Townsend
(2018)

Considerar l’evidència d’aprenentatge
millorat per la tecnologia en la formació
d’entrenadors

Estudi de revisió: revisió
sistemàtica

Malgrat l’ús de la tecnologia en l’entrenament, l’ensenyament i l’aprenentatge, l’evidència
de la seva eficàcia és feble, i el seu ús requereix més investigacions

Driska (2018)

Avaluar l’eficàcia dels programes
d’educació en línia

Estudi descriptiu. Entrevistes
semiestructurades. N=21

L’avaluació va descobrir percepcions positives del curs i va demostrar que pot ajudar a
ampliar les oportunitats d’aprenentatge i el desenvolupament professional

Koh et al. (2017)

Investigar els beneficis percebuts de l’ús de
recursos d’entrenament d’Internet, els tipus
de recursos d’Internet buscats per part
dels entrenadors de futbol juvenil i també
com s’utilitzen els recursos per millorar els
coneixements d’entrenament

Estudi descriptiu. Entrevistes
personals. N=10

Internet es va considerar una font d’aprenentatge per als entrenadors a causa de la
facilitat en l’accessibilitat, estalvi de temps, baix cost i disponibilitat de noves idees.
Google, Facebook, YouTube i Twitter van ser les plataformes habituals utilitzades per
localitzar recursos de formació, però comprovar la credibilitat d’aquests recursos de
formació és el repte més gran a què s’enfronten els entrenadors

Stoszkowski i Collins
(2015)

Explorar les percepcions dels entrenadors
sobre els seus mètodes reals i preferits per
adquirir nous coneixements d’entrenament

Estudi descriptiu. Enquesta en
línia. N=320

Els entrenadors preferien, i majoritàriament adquirien, el coneixement de l’entrenament
mitjançant les activitats informals d’aprenentatge

Kubayi et al. (2016)

Examinar les preferències dels entrenadors
per a l’educació contínua

Estudi descriptiu. Enquestes
durant l’assistència a cursos de
capacitació, tallers i seminaris.
N=224

Els entrenadors volien aprendre més sobre tècniques de motivació i tenien més
probabilitats de continuar formant-se com a entrenadors si volien entrenar a un nivell alt,
si els temes eren rellevants i si els cursos estaven disponibles en línia

Sackey-Addo i Pérez
(2016)

Analitzar l’evolució de la formació en
línia per als entrenadors esportius: una
perspectiva de tennis

Estudi de revisió: revisió
sistemàtica

La utilització de recursos de bona qualitat i materials obtinguts mitjançant plataformes de
formació en línia comportava beneficis no només als entrenadors de tennis, sinó també
als tutors

Pope et al. (2015)

Examinar el contingut de la informació que
els entrenadors obtenen dels recursos de
psicologia esportiva en línia i el seu ús

Estudi descriptiu. Enquesta en
línia. N=253

Els entrenadors actualment obtenen informació de recursos de psicologia esportiva
en línia "algunes vegades a l’any", però l’obtindrien "una vegada al mes" si hi hagués
recursos més accessibles i creïbles disponibles
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Taula 2 (Continuació)
Resum de les característiques més rellevants de cada un dels estudis inclosos en aquesta revisió.
Estudi

Objectiu

Mètode i mostra

Resultats

Augustýn i Jůva (2014)

Analitzar l’ús de les TIC en l’educació
no formal i l’aprenentatge informal dels
entrenadors d’handbol

Estudi descriptiu. Qüestionaris.
N=186

Les fonts més utilitzades pertanyen als materials dels llocs web de la federació i les
menys utilitzades pertanyen a fonts de pagament, aprenentatge digital, webinars i
videoconferències. El 91% dels entrenadors utilitza habitualment materials metodològics
del lloc web de la federació. Un ordinador és el mitjà de TIC que més utilitzen els
entrenadors per formar-se, però no especialment durant entrenaments o partits. També
es pot esperar un ús progressiu de telèfons mòbils, a causa de les múltiples funcions que
ofereixen, com una càmera i la capacitat de treballar amb vídeo, però aparentment hi ha
una falta d’aplicacions adequades per permetre’n un ús més ampli

Callary et al. (2011)

Utilitzar informació d’una enquesta per
continuar desenvolupant el seu programa
de formació per a entrenadors

Estudi descriptiu. Enquesta
en línia. N=765. S’estima 45%
d’entrenadors actius

Els autors van considerar formes en què les organitzacions esportives podrien utilitzar
la informació de l’enquesta per continuar desenvolupant el seu programa d’educació
d’entrenadors des d’una perspectiva d’aprenentatge permanent

Mester i Wigger (2011)

Analitzar els recursos en línia per a la
formació d’entrenadors

Estudi de revisió: revisió
sistemàtica

Avui dia, accedir a la informació ja no és un problema. El desafiament és, en tot cas, saber
compilar, harmonitzar i adaptar la informació a les necessitats de l’aplicació pràctica i
també proporcionar la retroalimentació als científics

Sanz (2011)

Descriure algunes de les eines més
utilitzades per a la formació contínua dels
tècnics de tennis

Estudi de revisió: revisió
sistemàtica

Les noves tecnologies al servei de la formació avui dia són una realitat i la xarxa ha
provocat un gran impacte en l’accés a la informació i a la formació

Cushion et al. (2010)

Proporcionar una visió general i una anàlisi
de les investigacions existents sobre
l’aprenentatge de l’entrenador

Estudi de revisió: revisió
sistemàtica

Els entrenadors aprenen de diverses maneres i de diverses fonts: informals, no formals
i formals. L’aprenentatge informal mitjançant l’experiència d’entrenament i la interacció
amb altres entrenadors continua sent la manera dominant d’aprenentatge

Reade et al. (2008)

Descobrir com els entrenadors d’alt
rendiment accedeixen al coneixement dels
científics de l’esport

Estudi descriptiu. Qüestionari.
N=205

Existeixen diferències entre el que busquen els entrenadors i la investigació que s’està
duent a terme, especialment en l’àrea de tàctica i estratègia. És més probable que els
entrenadors consultin altres entrenadors o assisteixin a conferències d’entrenadors per
obtenir nova informació

Over (2008)

Descriure els avenços actuals amb els quals
compten els entrenadors i els jugadors
mitjançant la tecnologia informàtica i els
ordinadors

Estudi de revisió: revisió
sistemàtica

L’accessibilitat d’aquests recursos i l’avenç de la tecnologia permeten formar en àrees i
estils de vida persones que anteriorment no havien estat exposades a aquesta qualitat
d’informació, amb costos relativament baixos tant per a l’entrenador com per a les
federacions
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Taula 3
Línies d’investigació i estudis que en formen part.
Línia d’investigació

Estudis

Descriure les eines tecnològiques i informàtiques amb les quals
compten els entrenadors per a la seva formació i capacitació

Over (2008), Cushion et al. (2010), Sanz (2011), Sackey-Addo i
Pérez (2016)

Examinar les preferències dels entrenadors per a la seva
formació

Reade et al. (2008), Callary et al. (2011), Pope et al. (2015),
Kubayi et al. (2016), Stoszkowski i Collins (2015)

Analitzar l’ús dels recursos en línia per part dels entrenadors per
a la seva formació

Mester i Wigger (2011), Augustýn i Jůva (2014)

Avaluar l’eficàcia dels recursos i programes d’educació en línia
per a la formació d’entrenadors

Koh et al. (2017), Driska (2018), Cushion i Townsend (2018)

Sanz (2011) va afirmar que avui dia les noves tecnologies
al servei de la formació són una realitat i que la xarxa ha
provocat un gran impacte en l’accés a la informació i a la
formació. En la mateixa línia, Sackey-Addo i Pérez (2016)
van destacar la importància d’utilitzar recursos i continguts
de qualitat contrastada a les plataformes de formació en
línia per a entrenadors.
Segons els estudis analitzats en aquesta línia
d’investigació, una proposta de millora se centraria en la
necessitat d’aprofundir en la tipologia i, especialment, en
el grau de qualitat dels diversos recursos i eines utilitzats
per part dels entrenadors.
Examinar les preferències dels entrenadors per a la seva
formació. Aquesta segona línia d’investigació se centra en
l’examen de les preferències dels entrenadors a l’hora de
formar-se. S’han dut a terme diversos estudis descriptius
amb enquestes per conèixer l’opinió dels entrenadors quant
a la informació que poden obtenir i les seves preferències
d’ús. Els resultats de Pope et al. (2015) van demostrar que
adquireixen informació dels recursos de psicologia esportiva
en línia "algunes vegades a l’any", però l’obtindrien amb
més freqüència si hi hagués recursos disponibles més
accessibles i de qualitat.
Quant a l’estudi de Callary et al. (2011), és convenient
destacar-ne la importància de les enquestes en línia fetes
als usuaris/entrenadors de les plataformes de formació.
Després d’enquestar 765 entrenadors, aquests autors van
afirmar que les organitzacions esportives podrien utilitzar
la informació de l’enquesta per continuar desenvolupant
programes d’educació d’entrenadors des d’una perspectiva
d’aprenentatge permanent. En canvi, a l’article de
Stoszkowski i Collins (2015) es va concloure que els
entrenadors preferien, i majoritàriament adquirien, el
coneixement de l’entrenament de les activitats informals
d’aprenentatge, especialment quan permetien la interacció
social. Per la seva banda, Kubayi et al. (2016) van concloure
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en el seu estudi que els entrenadors esportius tenien més
probabilitats de continuar la formació com a entrenadors
si desitjaven entrenar a un nivell alt, si els temes eren
rellevants i si els cursos estaven disponibles en línia.
Una proposta de millora amb referència a aquesta
segona línia d’investigació estaria relacionada amb l’estudi
del grau d’accessibilitat dels recursos en línia, amb la
rellevància d’aquests recursos per als entrenadors i, en
concret, amb la importància de la formació permanent o
el desenvolupament professional continu.
El tercer grup d’estudis el formen els que analitzen
l’ús dels recursos en línia per part dels entrenadors per
a la seva formació. Alguns resultats van mostrar que els
entrenadors utilitzaven habitualment els recursos de les
TIC, tant en la vida personal com en la formació. La
comunicació bidireccional i els cursos d’aprenentatge
electrònic a Internet, fòrums, seminaris web, etc., es van
utilitzar significativament menys.
A l’estudi d’Augustýn i Jůva (2014) es va concloure que
els entrenadors no utilitzaven les TIC amb gaire freqüència
durant l’entrenament o un partit i es pronosticava que amb
el desenvolupament de noves aplicacions es començarien
a utilitzar més sovint. Per la seva banda, Mester i Wigger
(2011) van concloure el seu estudi afirmant que accedir a
la informació ja no és un problema. Segons la seva opinió,
el desafiament és, en tot cas, saber compilar, harmonitzar,
adaptar la informació a les necessitats de l’aplicació pràctica
i també la retroalimentació als científics.
Quant a aquesta tercera línia d’investigació, una
proposta de millora se centraria en l’anàlisi de l’ús de les
noves aplicacions que facilitin als entrenadors l’accés als
recursos en línia en diferents circumstàncies personals i
professionals, en concret, aquelles que permeten utilitzarles durant els entrenaments i partits.
La quarta i última línia d’investigació se centra a avaluar
l’eficàcia dels recursos i programes d’educació en línia
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per a la formació d’entrenadors. Després d’aquesta revisió
sistemàtica, es pot verificar com la majoria dels articles
destaquen la formació en línia dels entrenadors com un
recurs apreciat per tots i que millora i facilita l’aprenentatge
de noves habilitats (Koh et al., 2017). Cushion i Townsend
(2018) van afirmar que, malgrat l’increment de l’ús de la
tecnologia en l’ensenyament i en l’aprenentatge, l’evidència
de la seva eficàcia és feble, per la qual cosa es requeriria
una investigació més profunda. D’altra banda, Driska
(2018) va destacar com els entrenadors van aprendre i van
implementar canvis als entrenaments gràcies a l’aprenentatge
obtingut amb l’educació en línia duta a terme. L’avaluació
va descobrir percepcions positives dels cursos en línia i
va demostrar que utilitzar-los els podria ajudar a ampliar
les oportunitats d’aprenentatge i el seu desenvolupament
professional. Els entrenadors van percebre Internet com una
font d’aprenentatge, a causa de la facilitat en l’accessibilitat,
estalvi de temps, cost baix i disponibilitat de noves idees.
Google, Facebook, YouTube i Twitter són les plataformes
comunes per localitzar recursos de formació, però avaluar
la credibilitat dels recursos és el desafiament més gran al
qual s’enfronten els entrenadors (Koh et al., 2017).
Les propostes de millora relacionades amb aquesta línia
d’investigació es podrien dirigir a analitzar l’eficàcia de la
formació en línia i, de manera específica, la seva aplicació
pràctica en el context del treball diari dels entrenadors en
situacions d’entrenament i de competició.

Conclusions
La majoria dels articles seleccionats coincideixen a assenyalar
que la formació en línia és un recurs molt útil per a la
formació dels entrenadors, malgrat algunes limitacions
identificades. A la majoria de les investigacions es destaca
de forma positiva la formació en línia que van utilitzar els
entrenadors, excepte en una, pel fet que determina que la
interacció social ajuda més en l’adquisició dels coneixements.
Per tant, és possible concloure que les investigacions
coincideixen a afirmar que la formació en línia pot ser una
eina molt útil per a la formació dels entrenadors. En aquest
sentit, i a causa de l’ús, importància, aplicació i acceptació
de la formació en línia, considerem que es tracta d’un camp
d’estudi que requereix no només més desenvolupament sinó
també més esforç investigador.
Pel que fa a les perspectives futures de la formació
en línia, els resultats del nostre estudi confirmen que
aquesta modalitat està cada vegada més consolidada en
tots els àmbits educatius i laborals en general i entre els
entrenadors esportius en particular. En aquest sentit, és
important dur a terme més investigacions que permetin
conèixer en profunditat les característiques dels continguts

Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com

i els recursos disponibles perquè aquesta tendència sigui
veritablement útil per a l’usuari. Per això, considerem que és
necessari obrir futures línies d’investigació que es dirigeixin
a aprofundir en l’estudi de les característiques específiques
que defineixen aquest camp. Així, serà possible contribuir
al descobriment i anàlisi del tipus de recursos idonis per
als entrenadors quant a noves tecnologies i sistemes de
formació i capacitació en línia.
Respecte a les aplicacions pràctiques, considerem que
és fonamental identificar i estudiar els continguts tant
generals com específics als quals necessiten accedir els
entrenadors per millorar la formació i quins prefereixen,
si es decanten més pels recursos materials que els ajuden
a seguir una formació autodidacta o són més partidaris
d’una estratègia més formal mitjançant cursos dirigits.
També és important conèixer la tipologia de material que
resulta més interessant per als entrenadors: vídeos curts,
conferències, dossiers explicatius, estudis de casos, preguntes
i respostes, exercicis, etc. Finalment, s’haurien d’investigar
les opcions més convenients d’estructura i impartició en
les quals oferir els recursos perquè els entrenadors o altres
usuaris hi puguin accedir utilitzant plataformes en línia,
xarxes socials, aplicacions mòbils o altres sistemes que
queden per descobrir.
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Nota dels autors
Totes les autories declaren que: és un treball original; no
ha estat publicat prèviament en la seva totalitat o en part;
no està en procés d’avaluació en cap altra publicació; tots
els autors es responsabilitzen de la versió final d’aquest
article, en l’elaboració de la qual han contribuït; el fet de ser
acceptat per publicar-lo comporta que es transfereixin tots
els drets d’autor a l’Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya (INEFC), el qual assumeix tots els drets exclusius
per editar-lo, publicar-lo o reproduir-lo en qualsevol format,
i no es podrà reproduir totalment o parcialment cap dels
materials que en formen part sense el seu permís.
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Resum
La conservació del múscul esquelètic i la seva capacitat en la generació de més
estímuls nerviosos s’afavoreixen amb l’ús d’equips isoinercials, ja que aquests permeten una millor funció tendinosa i neuromuscular, al costat d’una millor dinàmica
metabòlica davant de la pèrdua de massa magra (sarcopènia) i de força muscular
(dinapènia) en els adults grans, causada per efectes multifactorials com: increment
de citocines catabòliques que generen la degradació de proteïnes, atròfia, desordres
hormonals, increment o disminució de massa grassa. El propòsit d’aquest estudi va
ser establir els efectes neuromusculars de l’entrenament de força isoinercial en adults
grans. Es presenta una revisió de la literatura científica mitjançant una recerca en
bases de dades (PubMed/MEDLINE, ScienceDirect, ProQuest) sobre els efectes de
l’entrenament isoinercial en la funció neuromuscular en adults grans. El mecanisme
de l’entrenament isoinercial genera canvis positius sobre el reclutament d’unitats
motrius, els nivells de força i potència, preservant la funció neuromuscular i tendinosa
en els adults grans.
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Introducció
D’acord amb els canvis relacionats amb l’edat i el
rendiment funcional en adults grans, s’han identificat
modificacions hormonals, neuronals i musculars (Algilani
et al., 2014; Strasser et al., 2018; Ticinesi et al., 2019;
Vandervoort, 2002). Aquestes modificacions generen
una disminució de la força i la potència muscular
(Latham et al., 2009; Vandervoort, 2002), i s’associen
amb variacions a les neurones motrius, la capacitat de
síntesi proteica, i canvis al cartílag, les articulacions i
els tendons (Fernández-Argüelles et al., 2015). A banda,
s’han reconegut repercussions al sistema neurològic
que inclouen alteracions en la mida i nombre d’unitats
motrius, ramificacions dendrítiques i debilitat d’impuls
en la conducció nerviosa dels moviments (Foldvari et
al., 2000). Així, la funció de la força comença a quedar
afectada a la tercera dècada de la vida i continua disminuint
progressivament (Granacher et al., 2008), segons factors
diversos, com l’edat, el sexe i l’activitat física, entre
d’altres (Russ et al., 2012; Vandervoort, 2002).
Segons les dades científiques, s’ha establert una
disminució significativa de la força d’1 % a 1.5 % per
cada any entre les edats de 50 a 70 anys (Vandervoort,
2002), així com una alteració i degeneració del raquis que
pot produir disfunció en l’estabilitat, postura, funcionalitat
i dinamisme (Borde et al., 2015; Mitchell et al., 2012;
Russ et al., 2012). Per tant, la funció motriu dels adults
grans depèn de la resistència en programes d’entrenament,
els quals busquen preservar les característiques en el
manteniment de la força muscular a través de la dinàmica
excèntrica, com a base fonamental de la condició física
adaptativa que procura conservar el nombre i el diàmetre
de miofibril·les, en especial de tipus II, consegüent a la
producció de potència (Maroto-Izquierdo et al., 2017;
Wonders, 2019) com a factor indispensable en la capacitat
funcional humana.
Per aquest motiu, la funció mecànica muscular a través
de les contraccions negatives (excèntriques) en l’entrenament
amb tensió justifica l’ús d’equips d’acció isoinercial. Aquests
equips s’utilitzen per augmentar la força, millorar l’elongació
musculotendinosa (Guilhem et al., 2010; Hedayatpour
i Falla, 2015; Schoenfeld et al., 2017) i incrementar la
producció de potència amb eficiència metabòlica, amb una
exigència cardiovascular menor, generant així estratègies
que combaten la sarcopènia (Hedayatpour i Falla, 2015),
causada per la pèrdua de massa i força muscular, disminució
de massa òssia, fragilitat, depressió, alteracions del son i
incidència de caigudes (Granacher et al., 2013; Petré et al.,
2018; Sañudo et al., 2019).
Segons estudis recents, la capacitat d’aplicar la resistència
excèntrica en tot el rang de moviment genera guanys de força
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satisfactoris en comparació amb l’entrenament tradicional
(Bogdanis et al., 2018; Sánchez-Moreno et al., 2017; Yamada
et al., 2012), fet que duria a executar un treball amb menys
despesa energètica, ideal en processos de readaptació clínica
i esportiva (Aboodarda et al., 2016; Guilhem et al., 2010;
Pareja-Blanco et al., 2014). En el cas específic de la població
d’adults grans, existeixen investigacions dissenyades per
estudiar la millor manera d’aconseguir resultats satisfactoris
quant al guany de força.
De la mateixa manera, s’ha plantejat que els exercicis
isoinercials poden originar millores en termes d’hipertròfia
i adaptació funcional, pel fet que estan relacionats amb
la capacitat contràctil i l’elongació muscular en població
d’adults grans (Maroto-Izquierdo et al., 2017). Els estudis
també han observat que els entrenaments isoinercials
poden millorar aspectes de la funció muscular, com: força,
potència, activació neuromuscular i millora estructural
(Bruseghini et al., 2019).
Per aquest motiu, es destaca el propòsit de la revisió
present d’establir els efectes neuromusculars de l’entrenament
de força isoinercial en adults grans.
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Metodologia
A través d’un estudi descriptiu transversal d’articles publicats
mitjançant una revisió narrativa, es va dur a terme una
recerca entre març i setembre de 2020 en bases de dades
com PubMed/MEDLINE, ScienceDirect i ProQuest. Així
mateix, es van excloure estudis publicats que no estiguessin
en idioma espanyol o anglès.

Estratègia de recerca
Es va realitzar una recerca de publicacions utilitzant l’eina
MeSH, amb paraules clau com a aging, flywheel training,
sarcopenia, strength training, eccentric overload, older
adults. Posteriorment, es va realitzar una nova recerca
utilitzant operadors booleans (lògics) com: “isoinertial” OR
“isoinertial training” OR “Training eccentric overload” AND
“Flywheel training*”, “Older adults*” OR “senior training*”
AND “Strength training”, “muscle*” AND “neuromuscular
function”, “skeletal muscle” AND “older adults*” OR
“training*”, “muscle coactivation” AND “seniors*” OR “older
adults*”, “sarcopenia” AND “aging*” OR “older adults*”.

Procés de selecció
Es van trobar 300 articles, dels quals es van eliminar estudis
duplicats i aquells que no corresponien als objectius de
l’estudi (criteris d’exclusió), amb un resultat final de 70
publicacions.
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Dels articles restants que incloïen exercicis de força es
van eliminar (n = 20) aquells que van realitzar un entrenament
que no incloïa sobrecàrregues inercials. Finalment, de 50

articles que van complir els criteris d’inclusió proposats
pels investigadors, se’n van utilitzar 18 per a la present
revisió (Figura 1).

Resultats de la cerca:
300 articles
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S’exclouen articles duplicats,
estudis no relacionats amb el
tema de revisió

70 articles per a revisió

50 articles seleccionats i
18 destacats postrevisió

Criteris d’inclusió:
- Articles científics (revisions literàries,
sistemàtiques i metaanàlisis) amb
relació a l’entrenament de força
isoinercial
- Altres contextos sobre pèrdua
de massa muscular (sarcopènia,
entrenament excèntric, càrrega
excèntrica, rehabilitació amb
màquines isoinercials)
- Prioritat a articles entre els anys
2015 i 2020

Criteris d’exclusió:
- Idiomes diferents de l’espanyol i
l’anglès
- Articles complets no disponibles
per via electrònica

Figura 1
Diagrama de flux de selecció d’articles.
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Resultats
Es van trobar articles sobre assajos clínics aleatoritzats,
revisions de literatura, revisions sistemàtiques i
metaanàlisis referents a la intervenció de l’entrenament
de força isoinercial en adults grans entre 60 i 75 anys, així
com, també, incloent aquesta població en processos de

rehabilitació i esportistes, amb característiques pertinents
sobre les adaptacions neuromusculars i donant importància
a l’aportació científica de la intervenció. Igualment,
es ressalta la utilitat dels documents relacionats amb
entrenament de força i exercicis isoinercials que podrien
ser útils (Taula 1).

Taula 1
Resultats dels efectes neuromusculars de l’entrenament isoinercial.
Autor (s)

Any

(Beato et al.)

2020

(Kowalchuk i Butcher)

Efectes de l’entrenament isoinercial (resultats)

Característica de la mostra

Hipertròfia - Augment de força i potència.
Manteniment de massa magra davant de la sarcopènia

Adults grans

2019

(Suchomel et al.)
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Estudi de revisió

Maximitza la mida, la força i la potència muscular

(Bruseghini et al.)

2019

Augment de l’àrea de secció transversal anatòmica
(quàdriceps). Conservació de teixit magre

Adults grans

(Fisher et al.)

2020

Millora la velocitat i la força muscular.
Redueix la incidència de lesions de membres inferiors
(especialment, el bíceps femoral)

Esport i rehabilitació

(Hedayatpour i Falla)

2015

Més tensió muscular passiva.
Manteniment de nivells de força

Estudi de revisió

(Illera-Domínguez et al.)

2018

Augment de força i potència del genoll
(CVM extensió genoll 28%) - Hipertròfia de quàdriceps

Joves

(Lastayo et al.)

2017

Despesa baixa d'energia - Producció alta de força muscular
- Redueix dèficits en la mida, la força i la mobilitat muscular.
Redueix el perfil de risc de caigudes en adults grans

Adults grans

(Maroto-Izquierdo et al.) 2017

Canvis funcionals i anatòmics i millora del rendiment

Esportistes

(Norrbrand et al.)

2010

Augment de CVM i força específica de l’entrenament.
Més estrès mecànic

Homes sans no actius

(Núñez et al.)

2018

Millores en el volum muscular de les extremitats inferiors
i el rendiment funcional

Joves masculins jugadors
d’esports d’equip

(Onambélé et al.)

2008

Més rigidesa tendinosa del gastrocnemi.
Millora en l’equilibri postural dels individus

Adults grans

(Petré et al.)

2018

Augment de força i potència. Hipertròfia

Esportistes

(Sañudo et al.)

2019

Millora l’equilibri, la mobilitat funcional i la potència
muscular

Adults grans

(Tesch et al.)

2017

Eina útil per millorar la funció neuromuscular en població
clínica i saludable

Persones i poblacions saludables,
sedentàries o físicament actives
que pateixen atròfia, malaltia o
lesió muscular

(Tous-Fajardo et al.)

2016

Millora en la capacitat de CD, velocitat lineal i salt reactiu

Esportistes

(Walker et al.)

2016

Augment en la producció de força màxima, capacitat de
treball i activació muscular

Homes entrenats en força

(Wonders)

2019

Activació muscular - elongació i rigidesa tendinosa

Atletes en rehabilitació

Nota. CVM: contracció voluntària màxima. CD: canvi de direcció. Font: elaboració pròpia.
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Discussió
Sarcopènia i població adulta gran
Aquesta revisió sobre l’entrenament isoinercial en
població adulta gran s’estableix d’acord amb els efectes
del deteriorament muscular i en general de l’ésser
humà, ja que, per a l’any 2030, es calcula un increment
d’aproximadament 71 milions d’adults de 65 anys o
més, en països com els EUA, que tindran alteracions
funcionals a causa del deteriorament musculoesquelètic
(U.S. Census Bureau International Database, 2015). Per
aquest motiu, la disminució en la pràctica d’exercici físic té
efectes sobre la composició muscular, la massa grassa i la
reducció progressiva de la força (Walston, 2012). D’entre
aquestes, la força és una capacitat fisiològica que s’ha de
mantenir saludable, pel fet que és una peça fonamental
en la conservació de la locomoció i la mobilitat funcional
de les persones grans. Per aquesta raó, la pèrdua de massa
magra i el deteriorament de la força muscular en persones
adultes, juntament amb l’augment de l’edat, generen una
disminució en les capacitats de resistència, que es pot
millorar amb estils de vida actius i saludables (Aagaard
et al., 2010; Papadopoulou, 2020; Shafiee et al., 2017).
D’altra banda, la força muscular màxima en els
individus presenta un declivi de manera constant des de
la cinquena dècada de vida i s’incrementa des de la setena
dècada (Hughes et al., 2018; Kosek et al., 2006). Aquesta
disminució de la força muscular es relaciona amb una
reducció de la funció motriu, dany mitocondrial, increment
de l’edat i alteració de l’equilibri, i també amb un risc més
gran de caigudes i lesions òssies per fractures (Campbell i
Vallis, 2014; Gschwind et al., 2013; Lastayo et al., 2017).
De la mateixa manera, s’associa estretament amb un mal
estat de salut i amb mortalitat, segons estudis realitzats
amb mesurament de la força prènsil i força dels músculs
de les extremitats inferiors (Grgic et al., 2020; Newman
et al., 2006; Zeng et al., 2016).

Entrenament de força i envelliment
Existeix evidència de l’entrenament de la força com a
alternativa i solució davant del deteriorament fisiològic
muscular esquelètic (Papa et al., 2017). És el cas de l’estudi
que plantegen Kosek et al. (2006), en el qual es demostra
que l’entrenament muscular és el més prometedor per
reduir o revertir els efectes de la sarcopènia, amb realització
d’un treball a una intensitat del 80 % d’una repetició
màxima, amb el qual s’aconsegueixen efectes satisfactoris
de la força entre els 3-4 mesos en adults grans, generant
adaptacions de les propietats neuronals que juguen un paper
destacat en l’entrenament esmentat (Fragala et al., 2019;
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Onambélé et al., 2008; Unhjem et al., 2015). Per això, en
l’entrenament de la força, juntament amb l’ús d’elements
i màquines, es destaca el mètode isoinercial, el qual figura
com a segur, pràctic i efectiu per augmentar la força (taxa
del desenvolupament) excèntrica i la potència (MarotoIzquierdo et al., 2017; Núñez et al., 2018; Wonders, 2019)
amb sobrecàrrega, que permet atenuar els canvis relacionats
amb l’edat i, d’aquesta manera, millorar la qualitat de vida
dels individus (Kowalchuk i Butcher, 2019; Lee i Park,
2013; Sañudo et al., 2019), mantenint la massa muscular
esquelètica i la millora de l’estimulació neural a través de
l’entrenament de la força com a factor essencial de salut i
benestar (Stewart et al., 2014; Voet et al., 2019).
Així mateix, en referència als paràmetres de dosificació
de l’entrenament, existeixen variables de temps, intensitat
i velocitat d’execució, els quals generen beneficis en
períodes a curt termini (Burd et al., 2012; Cadore et al.,
2014). Entre aquests, destaca el paràmetre d’intensitat,
com un factor predisposant en les adaptacions musculars
cap al manteniment dels impulsos nerviosos (Fragala et
al., 2019; Granacher et al., 2008; Gschwind et al., 2013;
Illera-Domínguez et al., 2018; Kowalchuk i Butcher,
2019), els quals justifiquen la millora de la força. Així
doncs, l’entrenament amb equips isoinercials afavoreix
l’acció excèntrica, que es caracteritza per l’allargament
dels músculs (estirament musculotendinós) cap a la força
de ruptura per tensió, a causa de la capacitat per aplicar
resistència constant i il·limitada a través de totes les fases
de la contracció, la qual cosa dona com a resultat una
producció de potència més alta. Per aquesta raó, l’activitat
mecànica d’acceleració i desacceleració de tipus concèntrica
i excèntrica a través dels equips esmentats aconsegueix
un increment en la tensió (intensitat) sobre els músculs,
durant les contraccions, segons la velocitat d’execució i
la força produïdes (Suchomel et al., 2019).
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Entrenament de força excèntrica
Entre els beneficis de l’entrenament de força i especificant
el treball sobre la fase excèntrica, l’entrenament isoinercial
proporciona un estímul adequat que parteix de la resistència
negativa (Herzog et al., 2015) en la fase desacceleradora
del moviment i en els diversos exercicis d’esquat, curl
de bíceps o flexió de genoll, que aconsegueixen més
estímuls neuromusculars (Katz, 1939; Meylan et al.,
2008; Núñez et al., 2018; Wonders, 2019). Per tant, la
intervenció amb dispositius isoinercials en adults grans
sustenta la importància d’aquesta pràctica, adaptant el
sistema musculoesquelètic a millors taxes de reclutament i
impulsos cap a la unitat motriu durant l’elongació resistida
(Beato et al., 2020; Kowalchuk i Butcher, 2019), aprofitant
adaptacions positives que contraresten els efectes de la
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sarcopènia (Konopka i Harber, 2014; Liao et al., 2019),
millorant l’ambient muscular intern (augment en la
freqüència d’impulsos nerviosos) (Camera et al., 2016;
Conceição et al., 2018; Gehlert et al., 2015; Remaud et
al., 2010).

Entrenament isoinercial en adults grans
La fiabilitat i validesa de l’entrenament de força isoinercial
en persones grans és una estratègia que ha manifestat efectes
neuromusculars rellevants (Solà-Serrabou et al., 2019).
Per això, la contracció muscular excèntrica en conjunt
amb la sobrecàrrega inercial genera, molecularment, una
regulació i inducció de cèl·lules satèl·lit que afavoreixen
una millor recuperació de la microlesió fibril·lar produïda
per l’entrenament (Cermak et al., 2013). Ajuda, a més,
al manteniment de la massa muscular juntament amb
una síntesi proteica més alta, ocasionada per l’activitat
musculotendinosa, que comporta sustentar l’increment
de l’àrea seccional transversa i l’efecte hipertròfic (Hody
et al., 2019). També suposa un augment de la velocitat
de contracció, durada, tensió i amplitud de moviment
concèntric, amb desacceleració per part del múscul de
l’energia (cinètica) de manera lleugera, abans de l’acció
produïda en la fase excèntrica (Tesch et al., 2017).
En relació amb el que s’exposa anteriorment, el múscul
i el tendó presenten propietats mecàniques que possibiliten
una producció més alta dels nivells de força i potència,
així com la generació d’una activació màxima al final
de la fase d’allargament o elongació muscular en una
proporció més gran que sobre el concèntric, de manera
que s’aconsegueix que l’efecte de càrregues repetides
provoqui l’augment del grau de rigidesa tendinosa amb
una despesa d’energia menor, amb la qual cosa es genera
una eficiència més gran en el treball dirigit en un programa
d’entrenament amb població adulta gran (Bruseghini et
al., 2019; Douglas et al., 2017).
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mateixa capacitat de generar contraccions concèntriques
i excèntriques amb la mateixa inèrcia. Per aquest motiu
i gràcies a la tecnologia, aquesta metodologia s’ha
desenvolupat i s’ha aplicat en diverses poblacions en general,
no només en el procés d’entrenament sinó també com una
ajuda important en el guany muscular de persones grans,
que, per l’edat, tenen sarcopènia, així com també en el procés
esportiu, de rehabilitació física (Lienhard et al., 2013) i/o
cardiopulmonar (Tesch et al., 2017).
De la mateixa manera, el principi fonamental de les
màquines isoinercials és similar al mecanisme reversible
anomenat Yo-Yo (Figura 2) (Bogdanis et al., 2018; Granacher
et al., 2013; Kowalchuk i Butcher, 2019; Lee i Park, 2013).
Aquest mecanisme consta d’una corda ancorada a un sistema
pivotant per al moviment de flexió i extensió de segments
corporals, i s’ha d’estirar la corda desenrotllant-la del sistema
que pivota i gràcies a uns ressorts. “El sistema gira en sentit
contrari, tornant a enrotllar la corda, a la qual cosa s’ha
d’oposar la persona que du a terme l’exercici” (Fisher et
al., 2020). Per tant, la intensitat de la inèrcia dependrà de
la força que s’apliqui durant l’exercici i del diàmetre de la
circumferència del sistema pivotant (Figures 2 i 3) (Petré et
al., 2018; Sañudo et al., 2019), que augmenta les demandes
en l’activitat excèntrica posterior a una acció concèntrica
a causa de les càrregues inercials. El treball realitzat es
registra a través d’un codificador rotatiu sobre les diverses
variables, com potència (watts), rang de potència (watts)
i velocitat (m/s).
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Màquines isoinercials
Per prevenir la pèrdua de massa muscular i òssia en
els astronautes, secundària a la falta de gravetat i a la
impossibilitat per exercitar els diferents grups musculars,
es va desenvolupar la modalitat d’exercici isoinercial
(Aboodarda et al., 2016; Petré et al., 2018; Sañudo et al.,
2019), que consisteix a realitzar moviments concèntrics
i excèntrics contra una resistència constant (Fisher et al.,
2020), generada per l’acció d’un volant, que produeix més
guanys de força en fase excèntrica que en la concèntrica
(Petré et al., 2018; Tesch et al., 2017).
Així, anteriorment s’havien desenvolupat màquines
isoinercials menys sofisticades, però que mantenien la
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Figura 2
Màquina isoinercial esquat.
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dades que suposin millores en la capacitat cardiovascular
dels adults grans (Tesch et al., 2017).

Conclusions
El mecanisme de l’entrenament isoinercial genera canvis
positius sobre el reclutament d’unitats motrius, els nivells de
força i potència, preservant la composició del teixit magre, la
funció neuromuscular i tendinosa en els adults grans davant
del procés d’envelliment, a causa d’un millor rendiment de
la contracció excèntrica i la seva tensió progressiva amb una
despesa energètica baixa i com a alternativa efectiva en el
camp terapèutic i funcional.

ENTRENAMENT ESPORTIU

C. A. Yánez et al.

Futures línies d’investigació
Establir els paràmetres d’entrenament isoinercial en el
procés metodològic justificant-ne l’aplicació en diverses
poblacions, així com la determinació dels graus d’inèrcia i
la força de resistència a la fricció.

Referències

Figura 3
Politja de radi fix (a dalt) i politja cònica isoinercial (a baix).

Es pot destacar que la força excèntrica depèn de la força
concèntrica que s’apliqui i que, com que l’activitat isoinercial
és lliure de pesos i dels efectes de la força de la gravetat, la
màquina garanteix que l’energia utilitzada durant tots dos
moviments sigui pràcticament idèntica. La seva denominació
s’explica per aquest motiu (Kowalchuk i Butcher, 2019).
D’altra banda, un dels avantatges d’utilitzar els exercicis
isoinercials en adults grans o en persones que requereixen
processos de rehabilitació és que, amb aquest mètode de
Yo-Yo (Petré et al., 2018), la despesa energètica és baixa (en
comparació amb altres tipus d’exercicis per a guany muscular),
ja que la persona treballa tant en la fase concèntrica com en
l’excèntrica, però en aquesta última fase la despesa energètica
és una cinquena part de la requerida en la fase concèntrica
(Illera-Domínguez et al., 2018; Tous-Fajardo et al., 2016).
Així mateix, sobre la utilitat dels exercicis isoinercials s’ha
publicat que en adults més grans de 70 anys es poden obtenir
guanys en potència de fins al 28 % (Bruseghini et al., 2019;
Walker et al., 2016), amb millora dels nivells d’estabilitat
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Resum
La investigació en futbol femení ha augmentat de manera notable en els últims anys.
Malgrat això, en l’àmbit del rendiment tàctic col·lectiu les publicacions encara són
escasses. L’objectiu d’aquest estudi va ser analitzar i descriure com es van dur a
terme les accions ofensives dinàmiques a les seleccions guanyadores i perdedores
durant la Copa Mundial Femenina de la FIFA França 2019 i establir diferències entre
tots dos grups. Amb una metodologia observacional, es va elaborar un instrument
d’observació ad hoc i es van analitzar 1883 accions ofensives que van tenir lloc a la
fase final del campionat. Es van dur a terme dos tipus de proves estadístiques per
comprovar l’existència de diferències entre grups. Es va aplicar la prova khi quadrat
per als criteris de tipus qualitatiu i la prova U de Mann Whitney per als criteris de
tipus continu amb un nivell de significació p < .05. Es va demostrar l’existència de
diferències significatives per als criteris següents: temporalitat, resultat temporal,
temps total de possessió, temps de possessió en camp rival, organització defensiva
rival, zona d’inici en amplitud i resultat de l’acció. Les seleccions que van guanyar els
partits van mostrar més capacitat de dur a terme els atacs en els primers moments
de la primera i la segona part, així com més qualitat col·lectiva per mantenir la possessió de pilota en camp rival i finalitzar les accions amb èxit. Aquests resultats es
poden utilitzar amb l’objectiu d’implementar estratègies d’entrenament i competició
que permetin augmentar el rendiment en futbol femení d’elit.

Paraules clau: anàlisi de partit, Copa Mundial Femenina de la FIFA, indicadors
de rendiment, metodologia observacional, possessions de pilota.
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Introducció
La Copa Mundial Femenina de la FIFA celebrada a França
el 2019 va posar de relleu el creixement que el futbol femení
ha tingut durant els últims anys. Aquest fet es va poder
comprovar a l’informe oficial (FIFA, 2019). Durant la
celebració d’aquest campionat es va evidenciar un augment
clar del rendiment de les seleccions participants, així com
un creixement notable de l’interès mediàtic per part dels
espectadors.
Des de l’àmbit de la investigació, el futbol femení ha estat
un tema poc desenvolupat. Malgrat aquest fet, el nombre
de publicacions recents ha augmentat en comparació amb
anys anteriors (Okholm Kryger et al., 2021). Actualment,
només el 25 % de les publicacions relatives al futbol han
tractat específicament sobre el gènere femení (Kirkendall
i Urbaniak, 2020).
A més d’aquest nombre més baix de publicacions
científiques en comparació amb les del futbol masculí,
la majoria dels investigadors s’han centrat en temàtiques
relatives a la preparació física i la prevenció de lesions, així
com en altres àmbits relacionats amb les característiques
fisiològiques i/o antropomètriques de les jugadores de
futbol (Balsalobre-Fernández et al., 2015; Kirkendall,
2007; Okholm Kryger et al., 2021). Per aquestes raons,
des del punt de vista del rendiment tàctic, els professionals
dedicats a l’entrenament i la competició s’han vist obligats
a extrapolar conclusions empíriques del futbol masculí a la
seva realitat pràctica, tot i les diferències de joc existents
entre tots dos sexes (Bradley et al., 2014; Casal et al., 2020;
Kirkendall, 2007).
Gràcies al notable creixement en l’interès per aquest
camp d’investigació, al llarg dels últims anys s’han publicat
diversos estudis plantejats amb l’afany de crear una base
sòlida de coneixement que doni resposta, entre altres
interrogants, a quins són els criteris i indicadors tecnicotàctics
individuals i col·lectius que permeten augmentar el rendiment
en futbol femení. Molts d’aquests estudis s’han basat en
l’anàlisi del rendiment en futbol masculí (Amatria et al.,
2019; Lago-Ballesteros i Lago-Peñas, 2010).
Pel que fa al rendiment en futbol femení, diversos
autors han provat d’analitzar diferents criteris a la Copa
Mundial Femenina de la FIFA, pel fet que és la competició
de referència de seleccions. En aquesta línia, Scanlan et
al. (2020) van analitzar els criteris que s’associaven amb
la creació d’oportunitats de gol al campionat celebrat al
Canadà el 2015. Aquests autors van comprovar que les
accions que començaven de manera dinàmica, mitjançant
una intercepció o una entrada, mostraven més probabilitats
d’aconseguir una acció clara de gol en comparació amb les
accions precedides per una interrupció del joc. En aquest
estudi també es va comprovar que la durada de l’atac i la
zona on aquest s’iniciava van ser criteris significatius a l’hora
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de valorar la probabilitat d’obtenir èxit ofensiu per part dels
equips analitzats. Un altre estudi dut a terme sobre aquest
mateix campionat va ser el presentat per Maneiro et al.
(2020), que van voler conèixer com una variable àmpliament
estudiada en el futbol masculí (resultat momentani) podia
modificar el desenvolupament de les possessions de pilota
en el futbol femení d’elit. Una conclusió important d’aquest
treball va ser, sens dubte, que es van trobar diferències en com
el resultat momentani modificava els comportaments tàctics
associats a la possessió de pilota: els equips guanyadors
eren capaços de mantenir els seus comportaments tàctics
sense veure’s influïts pel marcador momentani, al contrari
del que ocorria als equips perdedors.
Una altra variable del joc en futbol femení analitzada
van ser les accions a pilota aturada (Maneiro et al., 2019).
Aquests autors van establir un model d’èxit comparatiu
multivariat a partir de la metodologia observacional i van
arribar a la conclusió que l’èxit ofensiu en aquesta tipologia
d’accions podia augmentar significativament en funció del
nombre de jugadores que intervenien a les accions o la zona
cap on es dirigia la pilota, entre altres criteris.
Establint un salt temporal entre campionats, un altre
estudi recent que va tractar de conèixer les diferències
estadístiques entre les seleccions guanyadores i les perdedores
a la Copa Mundial Femenina de la FIFA França 2019 va ser
el que van publicar Kubayi i Larkin (2020). Aquests autors
van tractar de discernir, a partir de les dades estadístiques
extretes del proveïdor InStat Escout, quines van ser les
variables que van diferenciar els equips guanyadors dels
perdedors en els 48 partits analitzats. Van observar que els
equips guanyadors presentaven millors dades en variables
relacionades amb el rendiment tècnic, com el nombre de
passades per partit, la precisió a la passada o el nombre de
xuts a porteria, entre d’altres. Casal et al. (2020) van trobar
diferències similars entre gèneres quan van comparar el
rendiment tècnic dels equips femenins i els masculins a la
Lliga Espanyola. Si bé l’estudi de Kubayi i Larkin (2020)
suposa un acostament a les diferències entre seleccions
guanyadores i perdedores en un campionat, la gran diferència
de rendiment entre les millors i pitjors seleccions en futbol
femení a les primeres fases (per exemple, els 13 gols que
els EUA van aconseguir marcar a Tailàndia en aquesta fase)
pot suposar una dificultat a l’hora d’analitzar les dades.
Finalment, una altra investigació interessant recent va ser
la presentada per De Jong et al. (2020). En aquest estudi
es van analitzar de manera exhaustiva dades estadístiques
extretes durant les últimes set temporades en algunes de les
competicions femenines més importants del Regne Unit i els
Estats Units, així com campionats europeus i mundials de
seleccions. Aquests autors van analitzar un total de 695 partits
disputats i van observar que gran part de les variables que
en van determinar el resultat final estaven relacionades amb
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indicadors de rendiment associats a aspectes condicionals,
com el percentatge de disputes o de situacions defensives
guanyades. Així mateix, la conclusió més important extreta
d’aquest estudi va ser que la variable més associada amb el
fet de guanyar el partit era obtenir el primer gol.
L’objectiu del present estudi va ser analitzar i descriure
com es van produir les accions ofensives dinàmiques de les
seleccions guanyadores i les perdedores a la Copa Mundial
Femenina de la FIFA França 2019 i establir diferències
entre tots dos grups. Per assolir aquest propòsit, s’han dut
a terme dos tipus d’anàlisis complementàries. En primer
lloc, mitjançant una anàlisi descriptiva s’ha pretès conèixer
les pràctiques habituals d’aquestes accions. En segon lloc,
per mitjà d’una anàlisi bivariada, s’ha tractat d’identificar
els criteris que van diferenciar les seleccions guanyadores
de les perdedores en aquest campionat.

Metodologia
Disseny d’investigació
En aquest estudi es va aplicar la metodologia observacional
sistemàtica (Anguera, 1979). Es va tractar d’un disseny
nomotètic, amb diverses unitats d’estudi, puntual (seguiment
intrasessional) i multidimensional (es van analitzar diverses
dimensions de l’instrument d’observació) corresponent al
quadrant III dels proposats per Anguera et al. (2011). Les
imatges dels partits es van extreure de la televisió pública
i es van visionar postesdeveniment. L’estudi va ser aprovat
pel Comitè d’Ètica de la Investigació i la Docència de la
Universitat de la Corunya (2019-0024).

Participants
Es van analitzar les accions ofensives dinàmiques de 13 dels
16 partits corresponents a la fase final de la Copa Mundial
Femenina de la FIFA França 2019. Es van excloure de l’estudi
tres partits que van tenir empat com a resultat final. El fet
que tots els partits analitzats fossin en format d’eliminatòria
directa va eliminar qualsevol tipus d’especulació de resultats
per part de les seleccions. Així mateix, la decisió d’analitzar
únicament els partits corresponents a aquesta fase va
augmentar la igualtat entre seleccions. En cadascun dels
partits es van analitzar les accions ofensives dinàmiques
per als dos equips.
Es van registrar aquelles accions que complien alguns
dels criteris d’inclusió següents: i) una jugadora va contactar
tres vegades consecutives amb la pilota, ii) va tenir lloc una
passada (sempre que la durada fos superior a tres segons) o
iii) va tenir lloc un xut. Les accions ofensives van finalitzar
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en el moment en el qual la possessió es traslladava a l’equip
rival o bé es produïa una interrupció del joc.

Instrument d’observació i registre
L’instrument d’observació utilitzat es va elaborar ad hoc i es
va tractar d’una combinació de formats de camp i sistemes
de categories (Anguera et al., 2011).
Per a l’elaboració de l’instrument d’observació, s’ha
seguit el proposat per Anguera et al. (2007). En un primer
moment, s’ha establert un rang jeràrquic d’unitats de
conducta, que s’ha materialitzat mitjançant l’adopció d’uns
criteris base sobre la segmentació de la conducta.
La creació de l’instrument d’observació s’ha establert
sobre els pilars següents: i) un marc teòric previ (en aquest
cas, el reglament del futbol); ii) criteris i categories analitzats
empíricament en altres estudis observacionals; iii) criteris
nous que es van posar a prova en aquest treball.
Els passos metodològics implementats han estat els
proposats per Maneiro (2021), seguint Anguera et al. (2007).
En primer lloc, es va identificar el problema i es va crear
un grup científic expert. Aquest grup científic va estar
format per dos doctors en Ciències de l’Esport i docents
de l’assignatura de futbol, un llicenciat en Ciències de
l’Esport amb experiència en el camp pràctic, i un doctor
en Psicologia, amb anys d’experiència en metodologia
observacional.
Després de la consulta del marc teòric i l’evidència
empírica, es va dur a terme una primera observació
exploratòria postesdeveniment. A continuació, i després de la
discussió del grup d’experts, es va realitzar una segmentació
del problema en unitats més petites. Posteriorment, es va
crear i posar a prova un instrument d’observació per a un
nou visionat postesdeveniment, a fi de trobar debilitats de
l’instrument. A continuació, després d’una nova discussió
del grup d’experts, es va procedir a reajustar l’instrument
d’observació. Finalment, es va procedir a un nou visionat
postesdeveniment, per finalitzar amb la consolidació en
implementació de l’instrument d’observació.
Aquest instrument pot consultar-se a la Taula 1. Els
criteris zona d’inici en profunditat i context espacial
d’interacció es van extreure i poden consultar-se a Castellano
i Hernández-Mendo (2003). Per definir les categories del
criteri intenció inicial defensiva es van prendre com a
referència les definicions proposades per Casal et al. (2016).
El criteri posicionament defensiu rival es va elaborar a partir
de les definicions proposades per Aranda et al. (2019) a
l’instrument d’observació REOFUT. Aquestes categories
es van establir tenint en compte el comportament col·lectiu
de totes les jugadores de l’equip observat.
Per al registre i codificació de les accions ofensives es va
utilitzar el programari Lince Plus v.1.1.0 (Soto et al., 2019).
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Taula 1
Instrument d’observació ad hoc.
Criteri

Categoria

Definició

Guanyador

L’equip observat va ser el guanyador del partit

Perdedor

L’equip observat va ser el perdedor del partit

1q

L’acció comença entre el començament del partit i el minut 15

2q

L’acció comença entre el minut 16 i el minut 30

3q

L’acció comença entre el minut 31 i el final de la primera part

4q

L’acció comença entre el començament de la segona part i el minut 60

5q

L’acció comença entre el minut 61 i el minut 75

6q

L’acció comença entre el minut 76 i el final del partit

Guanyant

L’equip observat està guanyant quan l’acció comença

Empatant

L’equip observat està empatant quan l’acció comença

Perdent

L’equip observat està perdent quan l’acció comença

Defensiva

L’acció comença a la zona defensiva del terreny de joc

Predefensiva

L’acció comença a la zona predefensiva del terreny de joc

Centre del camp

L’acció comença a la zona central del terreny de joc

Preofensiva

L’acció comença a la zona preofensiva del terreny de joc

Atac

L’acció comença a la zona ofensiva del terreny de joc

Lateral esquerra

L’acció comença des del carril lateral esquerre

Central

L’acció comença des del carril central

Lateral dreta

L’acció comença des del carril lateral dret

Organitzada

L’equip rival està organitzat defensivament

Circumstancial

L’equip rival està desorganitzat defensivament

Avançat

El posicionament rival és avançat a l’inici de l’acció

Centre del camp

El posicionament rival és al centre del camp a l’inici de l’acció

Endarrerit

El posicionament rival és endarrerit a l’inici de l’acció

Resultat del partit
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Temporalitat de l’acció

Resultat temporal

Zona d’inici en profunditat

Zona d’inici en amplitud

Organització defensiva
rival

Posicionament defensiu
rival
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Taula 1 (Continuació)
Instrument d’observació ad hoc.
Criteri

Context espacial de la
interacció

Categoria

Definició

AA

Zona avançada davant zona avançada

AC

Zona avançada davant zona central

AE

Zona avançada davant zona endarrerida

CA

Zona central davant zona avançada

CC

Zona central davant zona central

CE

Zona central davant zona endarrerida

EA

Zona endarrerida davant zona avançada

EC

Zona endarrerida davant zona central

EE

Zona endarrerida davant zona endarrerida

PA

Portera davant zona avançada

Progressar

L’equip observat progressa cap a la porteria rival

Conservar

L’equip observat conserva la possessió de pilota

Recuperar

L’equip rival mostra una intenció de pressió per recuperar la pilota

Defensar

L’equip rival mostra una intenció de defensa de la porteria pròpia
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Intenció inicial ofensiva

Intenció inicial defensiva

TC propi

Temps de possessió en camp propi

TC rival

Temps de possessió en camp rival

T total

Temps total de possessió

Passades

Nombre de passades
MD

La zona de possessió majoritària en camp propi

MO

La zona de possessió majoritària en camp rival

Gol

L’acció ofensiva finalitza amb gol

Xut

L’acció ofensiva finalitza amb xut

Pilota a l’àrea

L’acció ofensiva finalitza amb la pilota enviada a l’àrea

No èxit

L’acció ofensiva finalitza sense èxit

Zona de possessió

Resultat de l’acció

Control de qualitat de la dada

Anàlisi estadística

Com a mesura de fiabilitat de l’instrument d’observació
ad hoc, es va calcular el coeficient Kappa de Cohen
interobservador entre tres dels autors d’aquest treball. Per
al càlcul del coeficient es va utilitzar el paquet estadístic
IBM SPSS v.25.0, seguint el protocol establert per Losada
i Manolov (2015). El valor mitjà va ser .869, considerat
excel·lent segons l’escala de Landis i Koch (1977).

Per comprovar l’existència de diferències entre les categories
guanyador i perdedor, corresponents al criteri resultat del
partit, es van utilitzar dos tipus de proves. En primer lloc, es
va comprovar si existien diferències significatives entre els
dos grups de seleccions per als criteris de tipus qualitatiu.
Aquesta comprovació es va dur a terme mitjançant la prova
khi quadrat. La mida de l’efecte es va mesurar com el grau
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d’associació a partir de l’estadístic Phi per als criteris de
tipus dicotòmic i la V de Cramer per a la resta de criteris.
En el cas dels criteris de tipus continu, en primer lloc es va
comprovar la normalitat de les distribucions mitjançant el
test Saphiro-Wilk, la qual va ser rebutjada. Per aquesta raó
es va contrastar l’existència de diferències entre els grups
guanyador i perdedor a través de la prova no paramètrica
U de Mann Whitney per a aquest tipus de criteris. La mida
de l’efecte (ME) es va calcular a partir de la fórmula ME =
Z / √n, amb Z com a valor estandarditzat de l’estadístic i n
com a nombre d’observacions. Per a totes les proves es va
assumir un nivell de significació p < .05.
Tots els càlculs estadístics es van fer amb el paquet
IBM SPSS v.25.0. Per a les representacions gràfiques es
va utilitzar el paquet estadístic R i RStudio.

de tipus qualitatiu. Els criteris que van presentar diferències
significatives van ser els següents: i) temporalitat de l’acció
(p < .005): els equips que van guanyar els partits van presentar
un percentatge de possessions més alt per a les categories 1q,
2q i 4q, davant dels equips perdedors, que van augmentar el
percentatge de possessions en l’últim període de la primera part
i els últims 30 minuts de la segona part, ii) resultat temporal
(p < .001): els equips guanyadors es trobaven per davant en
el marcador en el 55.5 % de les accions, davant dels equips
perdedors, que a gairebé 7 de cada 10 accions es trobaven per
darrere en el marcador, iii) zona d’inici en amplitud (p < .05):
els equips guanyadors i els perdedors van presentar diferències
principalment en el percentatge d’accions iniciades als carrils
esquerre i dret, iv) organització defensiva rival (p < .05): els
equips guanyadors van començar les accions ofensives davant
d’una defensa circumstancial en un percentatge que duplicava
el valor observat en els equips perdedors (3.9 % davant 1.8 %,
respectivament), i v) resultat de l’acció (p < .05): es va observar
una predominança més alta de les categories gol i xut en els
equips que van guanyar els partits en comparació amb els
equips que en van resultar perdedors; la suma de totes dues
categories va suposar un 12.3 % del total d’accions observades
per als equips que van resultar vencedors al final dels partits,
davant del 8.4 % observat en els equips perdedors.

Resultats
Es van analitzar un total de 1883 accions ofensives
dinàmiques. Aquest valor va suposar aproximadament 72
accions per equip i partit.
Set dels quinze criteris analitzats van presentar diferències
significatives entre les categories guanyador i perdedor. A la
Taula 2 es poden consultar els resultats relatius als criteris
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Taula 2
Anàlisi bivariada partint del resultat final.
Guanyador n = 903

Perdedor n = 980

1q

183 - 20.3 %

144 - 14.7 %

2q

158 - 17.5 %

160 - 16.3 %

3q

155 - 17.2 %

175 - 17.9 %

4q

147 - 16.3 %

148 - 15.1 %

5q

130 - 14.4 %

166 - 16.9 %

6q

130 - 14.4 %

187 - 19.1 %

Guanyant

501 - 55.5 %

3 - 0.3 %

Empatant

365 - 40.4 %

310 - 31.6 %

37 - 4.1 %

667 - 68.1 %

Defensiva

127 - 14.1 %

157 - 16.0 %

Predefensiva

308 - 34.1 %

330 - 33.7 %

Centre del camp

246 - 27.2 %

276 - 28.2 %

Preofensiva

195 - 21.6 %

183 - 18.7 %

27 - 3.0 %

34 - 3.5 %

Criteris

Categories

Temporalitat de l’acció

Resultat temporal

.004 [.096]**

Perdent

Zona d’inici en profunditat

p [ME]a

Atac

< .001 [.75]***

.449 [-]

Nota. * p < .05 **p < .005 *** p < .001 aMida de l’efecte (effect size).
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Taula 2 (Continuació)
Anàlisi bivariada partint del resultat final.
Guanyador n = 903

Perdedor n = 980

Lateral esquerra

221 - 24.5 %

211 - 21.5 %

Central

493 - 54.6 %

506 - 51.6 %

Lateral dreta

189 - 20.9 %

263 - 26.8 %

Organitzada

868 - 96.1 %

959 - 98.2 %

35 - 3.9 %

18 - 1.8 %

Avançat

399 - 44.2 %

449 - 45.9 %

Mitjà

159 - 17.6 %

185 - 18.9 %

Endarrerit

345 - 38.2 %

344 - 35.2 %

AA

13 - 1.4 %

20 - 2 %

AM

7 - 0.8 %

AE

82 - 9.1 %

A0

4 - 0.4 %

4 - 0.4 %

MA

7 - 0.8 %

15 - 1.5 %

MM

374 - 41.5 %

385 - 39.3 %

ME

18 - 2.0 %

14 - 1.4 %

EA

279 - 30.9 %

341 - 34.8 %

EM

28 - 3.1 %

37 - 3.8 %

PA

90 - 10 %

92 - 9.4 %

TC propi

5 		[0-11]

6 		[0-11]

.966 [-]

TC rival

6 		[2-10]

5 		[1-9]

.021 [.05]*

12 		[8-19]

12		[7-17]

.033 [.04]*

3 		[2-5]

3 		[2-5]

Progressar

383 - 42.4 %

417 - 42.6%

Conservar

520 - 57.6 %

563 - 57.4%

Recuperar

575 - 63.7 %

599 - 61.2%

Defensar

327 - 36.3 %

379 - 38.8%

MD

444 - 49.3 %

485 - 49.5%

MO

457 - 50.7 %

494 - 50.5%

Gol

18 - 2 %

Xut

93 - 10.3 %

77 - 7.9%

Pilota a l’àrea

127 - 14.1 %

144 - 14.7 %

No èxit

665 - 73.6 %

754 - 76.9 %

Criteris

Zona d’inici en amplitud

Organització defensiva
rival

Posicionament defensiu
rival

Context espacial de la
interacció

Categories

p [ME]a

.009 [.07]*
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.008 [.061]*
Circumstancial

.381 [-]

3 - 0.3 %
69 - 7 %

.212 [-]

Total
Passades
Intenció inicial ofensiva

.816[-]
.952 [-]

Intenció inicial defensiva

.263 [-]

Zona de possessió

.910 [-]
5 - 0.5%

Resultat de l’acció

.006 [.081]**

Nota. * p < .05 **p < .005 *** p < .001 aMida de l’efecte.
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GUANYADOR

PERDEDOR

GUANYADOR

PERDEDOR

Figura 1
Temps total de possessió i temps de possessió en camp rival partint del resultat.

D’altra banda, dos dels quatre criteris de tipus continu
analitzats van presentar diferències estadísticament
significatives entre els dos grups de seleccions: temps total
de possessió (p < .05) i temps de possessió en camp rival
(p < .05). Per a tots dos criteris, el temps de possessió va
ser lleugerament superior en els equips guanyadors que en
els equips perdedors. Les distribucions de tots dos criteris
poden consultar-se a la Figura 1.

Discussió
L’objectiu del present estudi va ser analitzar i descriure
com es van produir les accions ofensives dinàmiques de
les seleccions guanyadores i perdedores a la Copa Mundial
Femenina de la FIFA França 2019 i establir diferències
entre tots dos grups. Es va plantejar un estudi a partir de
la metodologia observacional sistemàtica en el qual es van
analitzar 1883 accions ofensives dinàmiques corresponents
a 13 partits de la fase final del campionat.
Set dels quinze criteris que van formar l’instrument
d’observació van presentar diferències significatives en
funció del resultat final del partit analitzat.
El criteri que va presentar un grau més alt d’associació
amb el resultat del partit va ser el resultat temporal
(p < .001). La relació entre tots dos criteris concorda amb
l’estudi de Maneiro et al. (2020), després d’analitzar les
possessions de pilota a la Copa Mundial Femenina de la
FIFA de Canadà el 2015. Sembla lògic pensar que l’equip
que aconsegueix guanyar els partits es trobi per davant
en el marcador durant més temps, i viceversa. De tota
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manera, el fet que s’hagin registrat només tres accions
ofensives en les quals l’equip perdedor anava guanyant
resulta significatiu, ja que sembla establir una clara relació
entre la consecució del primer gol del partit i el resultat
final. Aquest fet ja es va observar a l’estudi de De Jong et
al. (2020), que van concloure que avançar-se en el marcador
era l’element que més condicionava el resultat dels partits
de futbol femení d’elit. A la Copa Mundial Femenina de la
FIFA, 9 de cada 10 equips que es van avançar al marcador
van guanyar els partits (FIFA, 2019). Això posa de relleu
la dificultat de remuntar els partits en futbol femení, així
com la superioritat de les millors seleccions durant tot el
partit pel que fa al marcador.
El criteri temporalitat va presentar diferències
significatives entre els dos grups de seleccions. Es va poder
observar una tendència comuna en el futbol d’elit: els equips
perdedors van augmentar el nombre d’accions als últims
períodes de la primera i la segona part. En aquest sentit, es
va observar que existeix una certa tendència, més marcada
en els últims 30 minuts de joc, que els equips guanyadors
assumeixin un rol col·lectiu més defensiu amb l’objectiu
de protegir la porteria i avançar cap a la fase següent. Al
contrari, en els primers minuts del partit, els equips que
van resultar guanyadors van ser capaços de dur a terme
més accions ofensives. Aquest fet es pot justificar per una
millor qualitat individual i col·lectiva dels equips guanyadors,
reflectida en variables com la precisió a la passada (Kubayi
i Larkin, 2020), que, durant els primers minuts del partit,
caracteritzats per un ritme més fort i menys control tàctic, són
capaços d’imposar el joc controlant la possessió de la pilota.
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D’altra banda, es van trobar diferències en el temps
de possessió entre les categories guanyador i perdedor.
Els criteris temps total de possessió (p < .05) i temps de
possessió en camp rival (p < .05) van ser superiors en el
cas dels equips guanyadors. Això resulta lògic, potser
per una millor qualitat col·lectiva a l’hora de mantenir la
possessió, i encara més quan té lloc en camp rival. Aquest
és un fet important, ja que la possessió en camp rival va
mostrar ser un indicador que s’associava positivament
amb el rendiment en futbol masculí (Casal et al., 2017).
La reducció del temps i l’espai per decidir i executar en
camp rival, amb una densitat de jugadores més gran, va
demostrar ser un criteri que va diferenciar les seleccions
guanyadores i les perdedores en aquest campionat. A més,
un fet important a l’hora que una selecció sigui capaç de
mantenir la possessió de pilota lluny de la seva porteria
és la possibilitat de fer una pressió ràpida després d’una
pèrdua i recuperar la possessió d’una manera més ràpida
que el rival, impedint, per tant, que l’equip contrari pugui
aconseguir el control de la pilota.
Amb relació a la capacitat col·lectiva per desenvolupar
el joc posicional, aquesta ha millorat durant l’últim
campionat, tal com demostra l’augment del percentatge
mitjà de precisió a la passada respecte d’altres campionats
(FIFA, 2019). Malgrat aquesta millora, un criteri que ha
mostrat diferències entre els grups analitzats ha estat
l’organització defensiva rival. Aquest criteri es va observar
i registrar en el moment exacte d’iniciar l’acció ofensiva.
Per això, les accions que van començar davant d’una
defensa circumstancial estaven precedides normalment
d’una pèrdua de pilota per part de l’equip rival. D’aquesta
manera s’explica la impossibilitat temporal de reorganitzarse defensivament i executar una transició defensiva eficaç.
Kirkendall (2007), després d’entrevistar entrenadors de
l’elit femenina, va suggerir una característica diferencial
entre jugadores: els entrenadors observaven un rendiment
tècnic més baix de les jugadores defensores en comparació
amb les jugadores de posicions més avançades. Aquest fet
pot suposar una dificultat de les seleccions femenines a
l’hora d’elaborar el joc posicional des de zones properes
a la porteria pròpia, amb un alt risc de perdre la possessió
de pilota i propiciar que l’equip rival trobi un moment de
transició ofensiva favorable de cara a porteria. El fet que
les seleccions guanyadores hagin començat un 3.9 % de
les accions ofensives davant d’una defensa circumstancial,
en comparació amb l'1.8 % observat a les seleccions
perdedores, pot ser un indicador clar de rendiment final
als partits i a les accions ofensives, tal com ja van demostrar
Casal et al. (2016) en futbol masculí.
L’últim criteri que va presentar diferències significatives
va ser el resultat de l’acció. Es van observar diferències
entre els dos grups de seleccions analitzades per a les
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categories que suposen més èxit ofensiu. D’aquesta
manera, les seleccions que van guanyar els partits van
aconseguir finalitzar el 12.3 % de les accions ofensives
amb un gol o un xut a porteria. Aquest valor va donar un
resultat quatre punts percentuals més elevat que en el cas
de les seleccions perdedores. Si bé aquesta diferència pot
semblar escassa, s’ha de valorar amb relació a la seva
baixa casuística: al campionat analitzat, les seleccions
que van guanyar els partits van fer aproximadament 15
xuts per matx, davant dels 8 de les seleccions perdedores,
si bé la diferència relativa era més alta en l’anàlisi de
xuts a porteria: 6.38 xuts a porteria davant 2.79 per a les
seleccions guanyadores i les perdedores, respectivament
(Kubayi i Larkin, 2020).

ENTRENAMENT ESPORTIU

I. Iván-Baragaño et al.

Conclusions
Es van trobar diferències en els criteris analitzats entre
els equips guanyadors i els perdedors a la Copa Mundial
Femenina de la FIFA França 2019. Les seleccions que van
guanyar els partits van mostrar més capacitat de mantenir
la possessió de pilota, sobretot en camp rival, i un nombre
més alt de possessions de pilota en els primers períodes de
la primera i segona part. Així mateix, les millors seleccions
van ser més capaces d’iniciar les accions ofensives
davant d’una organització rival circumstancial, posant
de rellevància un rendiment més alt a l’hora de provocar
aquest tipus d’accions o, de manera similar, un rendiment
més baix per part de les seleccions perdedores a l’hora de
dur a terme un joc posicional eficaç en zones properes a
la porteria pròpia. D’altra banda, es va corroborar el fet
que les seleccions que es van avançar al marcador van ser
capaces d’obtenir un resultat final favorable al partit, i es
van trobar diferències en l’eficàcia de les accions ofensives
per part dels dos grups de seleccions: les seleccions que
van guanyar els partits van ser capaces de finalitzar les
accions amb gol o xut de manera significativament superior
a les seleccions perdedores. Aquests resultats permeten
establir diferències tàctiques entre seleccions guanyadores
i perdedores i possibiliten que entrenadors i seleccionadors
puguin implementar estratègies d’entrenament i competició
amb l’objectiu de millorar el rendiment en competicions
internacionals. En aquesta línia, es proposa l’elaboració de
tasques d’entrenament que posin en pràctica possessions
de pilota en espais reduïts propers a la porteria rival, amb
durades curtes que permetin dur a terme accions ofensives
dinàmiques sense fatiga en les quals les estructures de
les jugadores de futbol afavoreixin un desenvolupament
tàctic òptim dels diferents moments del joc. Així mateix,
es proposa la necessitat d’implantar estratègies òptimes
d’escalfament prepartit que possibilitin als equips imposar
el seu joc durant els primers minuts del matx.

2022 , núm. 147. 1r trimestre (gener-març), pàg. 45-54

53

Agraïments
Els autors agraeixen el suport del subprojecte Enfocament
de mètode mixt en l'anàlisi de rendiment (en entrenament i
competició) en l'esport d'elit i acadèmia [PGC2018- 098742B-C33] (Ministeri d’Economia i Competitivitat, Programa
Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic
i Tecnològic del Sistema I+D+i), que forma part del projecte
coordinat New approach of research in physical activity and
sport from mixed methods perspective (NARPAS_MM)
[SPGC201800X098742CV0].

Referències
Amatria, M., Maneiro-Dios, R. & Anguera, M. T. (2019). Analysis of the
Success of the Spanish National Team in UEFA-Euro 2012. Apunts
Educación Física y Deportes, 137, 85-102. https://dx.doi.org/10.5672/
apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.07
Anguera, M. T. (1979). Observational Typology. Quality & Quantity.
European-American Journal of Methodology, 13(6), 449-484.
https://doi.org/10.1007/BF00222999
Anguera, M. T., Blanco-Villaseñor, A., Hernández Mendo, A. & Losada,
J. L. (2011). Diseños observacionales: ajuste y aplicación en psicología
del deporte. Cuadernos de Psicología del Deporte, 11(2), 63-76.
Anguera, M. T., Magnusson, M. S. & Jonsson, G.K. (2007). Instrumentos
no estándar. Avances en Medición, 5(1), 63-82.
Aranda, R., González-Rodenas, J., López-Bondía, I., Aranda-Malavés,
R., Tudela-Desantes, A. & Anguera, M. T. (2019). “REOFUT” as an
Observational Tool for Tactical Analysis on Offensive Performance
in Soccer: Mixed Method Perspective. Frontiers in Psychology.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01476
Balsalobre-Fernández, C., Nevado-Garrosa, F., del Campo-Vecino, J. &
Ganancias-Gómez, P. (2015). Repeated Sprints and Vertical Jumps in Young
Elite Soccer and Basketball Players. Apunts Educación Física y Deportes,
120, 52-57. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/2).120.07
Bradley, P. S., Dellal, A., Mohr, M., Castellano, J. & Wilkie, A. (2014).
Gender differences in match performance of soccer players competing
in the UEFA Champions League. Human Movement Science, 33, 159171. https://doi.org/10.1016/j.humov.2013.07.024
Casal, C. A., Andujar, M. A., Losada, J. L., Ardá, T. & Maneiro, R. (2016).
Identification of Defensive Performance Factors in the 2010 World Cup
South Africa. Sports, 4(54). https://doi.org/10.3390/sports4040054
Casal, C. A., Losada, J. L., Maneiro, R. & Ardá, A. (2020). Gender differences
in technical-tactical behaviour of La Liga Spanish football teams. Journal
of Human Sport & Exercise. https://doi.org/10.14198/jhse.2021.161.04
Casal, C. A., Maneiro, R., Ardá, T., Marí, F. J. & Losada, J. L.
(2017). Possession Zone as a Performance Indicator in Football.
The Game of the Best Teams. Frontiers in Psychology, 8(1176).
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01176
Castellano, J. & Hernández-Mendo, A. (2003). El análisis de coordenadas
polares para la estimación de relaciones en la interacción motriz en
fútbol. Psichotema, 15, 569-574.

De Jong, L. M. S., Gastin, P. B., Angelova, M., Bruce, L. & Dwyer, D.
B. (2020). Technical determinants of success in profesional women’s
soccer: A wider range of variables reveals new insights. PLoS ONE,
15(10). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240992
FIFA (2019). Informe técnico. Copa Mundial Femenina de la FIFA
Francia 2019. https://resources.fifa.com/image/upload/informetecnico-de-la-copa-mundial-femenina-de-la-fifa-francia-2019tm.
pdf?cloudid=dgzau0ccm6iju5uvmhjk
Kirkendall, D. T. (2007). Issues in training the female player. British Journal
of Sports Medicine, 41, 64-67. https://doi.org/10.1136/bjsm.2007.036970
Kirkendall, D. T. & Urbaniak, J. R. (2020). Evolution of soccer as
research topic. Progress in Cardiovascular Diseases, 63(6), 723-729.
https://doi.org/10.1016/j.pcad.2020.06.011
Kubayi, A. & Larkin, P. (2020). Technical performance of soccer teams
according to match outcome at the 2019 FIFA Women’s World Cup.
International Journal of Performance Analysis in Sport, 20(5), 908-916.
https://doi.org/10.1080/24748668.2020.1809320
Lago-Ballesteros, J. & Lago-Peñas, C. (2010). Performance in Team Sports:
Identifying the Keys to Success in Soccer. Journal of Human Kinetics,
25, 85-91. https://doi.org/10.2478/v10078-010-0035-0
Landis, J. R. & Koch, G. G. (1977). The measurement of Observer
Agreement for Categorical Data. Source Biometrics, 33(1), 159-174.
https://doi.org/10.2307/2529310
Losada, J. L. & Manolov, R. (2015). The process of basic training applied
training, maintaining the performance of an observer. Qual Quant, 49(1),
339-347. https://doi.org/10.1007/s11135-014-9989-7
Maneiro, R. (2021). Aproximación mixed methods en deportes colectivos
desde técnicas estadísticas robustas [Tesis Doctoral no publicada].
Universidad de Barcelona.
Maneiro, R., Casal, C. A., Ardá, A. & Losada, J. L. (2019). Application
of multivariant decision tree technique in high performance
football: The female and male corner kick. PLoS ONE, 14(3).
https://doi.org/10.1371./journal.pone.0212549
Maneiro, R., Losada, J. L., Casal, C. A. & Ardá, A. (2020). The influence of
Match Status on Ball Possession in High Performance Women’s Football.
Frontiers in Psychology, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00487
Okholm Kryger, K., Wang, A., Mehta, R., Impellizeri, F. M., Massey, A. &
McCall, A. (2021) Research on women’s football: a scoping review. Science
and Medicine in Football. https://doi.org/10.1080/24733938.2020.1868560
Scanlan, M., Harms, C., Cochrane Wilikie, J. & Ma’yah, F. (2020).
The creation of goal scoring opportunities at the 2015 women’s
world cup. International Journal of Sports Science & Coaching.
https://doi.org/10.1177/1747954120942051
Soto, A., Camerino, O., Iglesias, X., Anguera, M. T. & Castañer, M.
(2019). LINCE PLUS: Research Software for Behaviour Video
Analysis. Apunts Educación Física y Deportes, 137, 149-153.
https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.11

ENTRENAMENT ESPORTIU

Diferències tàctiques entre seleccions guanyadores i perdedores en futbol femení d’elit

I. Iván-Baragaño et al.

Conflicte d’interessos: les autories no han comunicat cap conflicte d’interessos.
© Copyright Generalitat de Catalunya (INEFC). Aquest article està disponible a la url https://www.revista-apunts.com/ca/. Aquest treball està publicat sota una llicència
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Les imatges o qualsevol altre material de tercers d’aquest article estan incloses a la
llicència Creative Commons de l’article, tret que s’indiqui el contrari a la línia de crèdit; si el material no s’inclou sota la llicència Creative Commons, els usuaris hauran d’obtenir
el permís del titular de la llicència per reproduir el material. Per veure una còpia d’aquesta llicència, visiteu https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com

2022 , núm. 147. 1r trimestre (gener-març), pàg. 45-54

54

Publicat: 1 de gener de 2022
EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS
NÚMERO

https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/1).147.06

147

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS

Anàlisi multivariable dels indicadors
clau de rendiment en hoquei sobre
patins

1r trimestre (gener-març) 2022
ISSN: 2014-0983

147

Jordi Arboix-Alió1 , Guillem Trabal2* , Bernat Buscà1 , Joan Aguilera-Castells1
Azahara Fort-Vanmeerhaeghe11 , Maria José Sánchez-López3 i Javier Peña2

,

Departament de Ciències de l’Esport, Universitat Ramon Llull, FPCEE Blanquerna, Barcelona (Espanya).
 Centre d’Estudis en Esport i Activitat Física (CEEAF), Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya,
Vic (Espanya).
3 Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona (Espanya).
1
2

OPEN

ACCESS

ENTRENAMENT ESPORTIU

55

Citació
Arboix-Alió, J., Trabal, G., Buscà B., Aguilera-Castells, J., Fort-Vanmeerhaeghe, A., Sánchez-López, M.J.,
& Peña, J. (2022). Multivariable Analysis of Key Performance Indicators in Rink Hockey. Apunts Educación
Física y Deportes, 147, 55-62. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/1).147.06

Editat per:
© Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya (INEFC)
ISSN: 2014-0983
*Correspondència:
Guillem Trabal*
guillem_tt@hotmail.com
Secció:
Entrenament esportiu
Idioma de l’original:
Castellà
Rebut:
16 d’abril de 2021
Acceptat:
17 de juliol de 2021
Publicat:
1 de gener de 2022

Resum
El present estudi va tenir per objectiu analitzar la influència de les diferents variables
de joc en el resultat final dels partits d’hoquei sobre patins. Es va analitzar la influència
de la localització del partit, marcar el primer gol del matx, guanyar en finalitzar la
primera part i guanyar en finalitzar la primera part per més d’un gol. Es van analitzar
un total de 480 partits de la primera divisió espanyola (OK Liga) disputats durant les
temporades 2017-2018 i 2018-2019. L’anàlisi de regressió logística va mostrar que
la variable que va obtenir una associació més forta amb la victòria va ser guanyar a
la mitja part per més d’un gol (OR 4.47). A més, les variables guanyar a la mitja part
(OR 3.35), marcar primer (OR 2.05) i localització del partit (OR 1.83) també van ser
factors que van mostrar una associació positiva amb el resultat final del partit. Els
factors identificats poden ajudar els entrenadors i jugadors d’hoquei sobre patins a
adaptar millor les estratègies i objectius d’entrenament abans de cada competició,
establint un millor coneixement i comprensió del joc.

Paraules clau: anàlisi de rendiment, esports d’equip, factors de rendiment, hoquei
patins, variables de joc, variables situacionals.

Coberta:
Prova femenina
d'esquí cross.
Jocs Olímpics
d'Hivern de la
Joventut 2020.
Lausana (Suïssa)
© EFE/ Gabriel Monnet
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Introducció
Les ciències de l’esport s’han centrat recentment en
l’anàlisi quantitativa d’accions tècniques i tàctiques en
diferents especialitats esportives amb l’objectiu d’establir
associacions relacionades amb l’èxit esportiu. L’anàlisi
de rendiment, definit com l’estudi del comportament en
els esports competitius, sembla àmpliament acceptat per
part d’entrenadors, investigadors en ciències de l’esport i
jugadors, a més d’un procediment rellevant per analitzar
i millorar el rendiment (Drust, 2010; Liu et al., 2016). En
aquest sentit, un indicador de rendiment es defineix com la
selecció o combinació de variables que tenen per objectiu
definir-ne alguns o tots els aspectes que poden millorar el
rendiment esportiu (Hughes i Bartlett, 2002). Per aquesta
raó, sembla necessari i útil identificar i quantificar quins
són els indicadors de rendiment pertinents per a cada
esport, principalment per als esports d’equip. Durant els
últims anys s’han estudiat àmpliament en bàsquet, handbol
o futbol (Diana et al., 2017; García-Rubio et al., 2015;
Lago-Peñas, García, et al., 2016; Prieto et al., 2015).
Moltes d’aquestes contribucions han identificat variables
influents com el temps de possessió de la pilota (Gómez
et al., 2015), l’expulsió de jugadors (Gómez et al., 2018;
Lago-Peñas et al., 2016), la localització del partit (Pollard
et al., 2017), l’efecte de les substitucions (Gómez et al.,
2016; Gómez et al., 2017), o el moment de marcar el gol
(Baert i Amez, 2018).
Una de les variables de joc que ha mostrat una gran
influència en el rendiment dels equips és l’avantatge de
jugar a casa, denominada en llengua anglosaxona amb el
terme home advantage (HA) (Prieto et al., 2013). El HA
es defineix com l’avantatge que tenen els equips pel fet
de jugar al seu camp respecte als adversaris, relacionant
el percentatge de punts que guanyen els equips quan
juguen com a locals sobre el total de punts obtinguts en
la competició (Pollard, 1986). Aquesta mètrica permet
saber la incidència de competir com a local o com a
visitant en el resultat de les competicions esportives.
Alguns estudis han identificat els factors que podrien
explicar aquest fenomen, com, per exemple, els efectes
adversos derivats de la fatiga pel viatge, la familiarització
amb el terreny de joc, el biaix arbitral, la territorialitat o
l’efecte del públic local (Courneya i Carron, 1992). En
aquest sentit, el fenomen del HA s’ha demostrat en esports
individuals, com el tennis (Koning, 2011), el judo (Brito
et al., 2017; Ferreira Julio et al., 2012), el patinatge de
velocitat (Koning, 2005) o el golf (Nevill et al., 1997),
i també en esports col·lectius, com el futbol (Gómez i
Pollard, 2014; Pollard, 2006), el bàsquet (Pollard i Gómez,
2013; Ribeiro et al., 2016), el rugbi (Mcguckin et al.,
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2015; Thomas et al., 2008), l’handbol (Prieto i Gómez,
2012) o el waterpolo (Prieto et al., 2013). Encara que el
valor del HA pot variar entre diferents esports, regions
o nivells de competició, en termes generals el seu efecte
en els esports d’equip es quantifica al voltant del 60 %
(Jamieson, 2010). Fins on arriba el nostre coneixement,
només dos estudis han analitzat prèviament el fenomen
de la HA en hoquei sobre patins, que l’han quantificat
també amb un valor aproximat del 60 % (Arboix-Alió et
al., 2020; Arboix-Alió i Aguilera-Castells, 2019).
Una altra variable que pot influir en el rendiment dels
equips és el moment d’anotació dels gols, situació que
comporta una variació al marcador (Leite, 2013). D’acord
amb la teoria del moment psicològic (Gayton et al., 1993;
Iso-Ahola i Mobily, 1980), marcar el primer gol en un partit
pot proporcionar un avantatge afegit. Aquesta particularitat,
que s’obté quan es produeix un esdeveniment inicial d’èxit
en un context esportiu, produeix un moment psicològic
en l’esportista que el conduirà a l’èxit posterior. Algunes
investigacions en futbol han establert que l’equip que marca
primer augmenta significativament les probabilitats de
guanyar (Courneya, 1990; Jones, 2009; Lago-Peñas et al.,
2016; Leite, 2013; Sampedro i Prieto, 2012). Un altre factor
rellevant relacionat amb el moment d’anotació és que els
equips que acaben la mitja part del partit guanyant tenen
més probabilitats de guanyar (Cooper et al., 1992; Martínez,
2014). En hoquei sobre patins, marcar el primer gol del
partit també ha demostrat ser un indicador significatiu per
al rendiment competitiu (Arboix-Alió i Aguilera-Castells,
2018). Així mateix, s’ha analitzat l’efecte i la interacció
de diferents variables situacionals sobre el resultat final a
fi d’identificar els moments crítics del joc (García-Rubio
et al., 2015; Lago-Peñas i Dellal, 2010; Lago et al., 2010),
i s’ha mostrat una associació significativa entre guanyar
el partit i marcar primer per als equips que juguen com
a locals.
Malgrat que s’ha estudiat en altres esports, no s’han
trobat investigacions centrades en l’establiment d’un model
predictiu en hoquei patins que utilitzin una anàlisi de
regressió multivariant per examinar la contribució dels
principals indicadors de rendiment en els resultats finals
dels partits. Per aquesta raó, el present estudi va tenir com
a objectiu estudiar els efectes que poden tenir les següents
variables de joc: localització del partit, marcar primer,
guanyar a la mitja part i guanyar a la mitja part per més
d’un gol, sobre el resultat final dels partits d’hoquei sobre
patins en la màxima competició espanyola. Com a objectiu
secundari es va plantejar comparar les diferents variables
de predicció i comprendre així quins són els factors més
influents en el resultat final.
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Metodologia
Mostra
Per dur a terme aquest estudi, es van analitzar 480 partits
d’hoquei sobre patins. Tots els partits pertanyien a les
temporades 2017-2018 i 2018-2019 de la primera divisió
espanyola d’hoquei sobre patins masculina (OK Liga).
Molts dels jugadors participants en aquesta lliga han jugat
en competicions internacionals, tant amb els seus clubs
com amb la selecció nacional, amb Espanya com a selecció
més premiada en aquestes competicions, amb un total de
17 copes del món i 17 campionats d’Europa.
La lliga espanyola d’hoquei sobre patins (OK Liga)
està basada en un sistema de lliga regular a doble volta,
en la qual es juguen el mateix nombre de partits com
a local que com a visitant. A l’OK Liga, la victòria es
premia amb tres punts, l’empat amb un, i cap punt per a
la derrota. El procediment d’obtenció de dades es va dur
a terme utilitzant la informació disponible sobre cada
partit a la pàgina web oficial de la Federació Espanyola
de Patinatge (www.fep.es).

Variables
El resultat del partit es va establir com la variable dependent
de l’estudi, expressada com la diferència de gols entre els
dos equips. Es van examinar quatre variables independents
per identificar-ne la influència sobre el resultat del partit: a)
guanyar a la mitja part (GM), 0 = no guanyar a la mitja part,
1 = guanyar a la mitja part; b) localització del partit (LP),
0 = visitant, 1 = local; c) marcar primer (MP), 0 = marcar
primer, 1 = no marcar primer; d) guanyar a la mitja part
per més d’un gol (GMG), 0 = no guanyar per més d’un gol,
1 = guanyar per dos gols o més.

Anàlisi estadística
La variable principal de l’estudi va ser el resultat del partit (no
guanyar, guanyar). Es va dur a terme una anàlisi univariada
per a cada una de les variables relacionades amb el resultat
del partit, utilitzant la prova de χ2 amb la correcció de Yates
per a variables categòriques. La significació estadística es va
establir en p < .05. Les variables van ser objecte d’una anàlisi
multivariada mitjançant una regressió logística (Hidalgo i
Goodman, 2013). Es va establir un model predictiu basat en
quatre variables. En el model final, el resultat del partit es va
codificar com a no victòria = 0, victòria = 1, considerat, tal
com hem esmentat anteriorment, com la variable dependent.
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Es va utilitzar la regressió logística per predir els resultats
categòrics basats en les variables predictores dels partits (Pic
i Castellano, 2016, 2017). Es van incloure quatre variables
independents en el model: GM, MP, LP i GMG. La variable
dependent utilitzada en aquest model va ser Y [0.1]. El valor
de la variable dependent va ser 1 per guanyar el partit i 0
per no guanyar el partit. L’equació final del model es va
establir així:

P (Y) =
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1
(1+e-(MO= β1+β2·GM+β3·MP+β4·LP+β5·GMG+βi))

Les oportunitats relatives (OR) i els intervals de
confiança del 95 % es van calcular a partir dels coeficients
beta i de l’error estàndard. Les OR van mostrar el canvi en
les probabilitats, la qual cosa significa que si el valor era
superior a 1, les probabilitats de guanyar augmentaven.
Al contrari, si el valor era inferior a 1, les probabilitats
disminuïen. La hipòtesi que el model logístic s’ajustava
adequadament a les dades es va provar utilitzant la
prova de bondat d’ajustament χ2 (Hosmer i Lemesbow,
1980). L’anàlisi estadística es va dur a terme utilitzant el
programari SPSS (versió 20 per a Windows; SPSS Inc.,
Chicago, IL, EUA).

Consideracions ètiques
Com que l’estudi es va dur a terme en l’àmbit d’una
competició oficial de difusió pública, no es va necessitar
el consentiment informat dels esportistes, d’acord amb
els requisits ètics que estableix l’American Psychological
Association (2002).

Resultats
La Taula 1 mostra l’estadística descriptiva i percentual de
tots els partits jugats a l’OK Liga durant les temporades
2017-2018 i 2018-2019. Els equips que durant la mitja
part van tenir un resultat favorable van guanyar el
76.21 % dels partits, mentre que quan empataven o
perdien, aquest percentatge disminuïa a l’11.35 % i al
12.43 %, respectivament. A més, els equips locals que
guanyaven a la mitja part van acabar guanyant el 83.5 %
dels partits. Al contrari, els equips visitants van guanyar
el 68.54 % dels partits quan van finalitzar la primera
part amb avantatge.
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Taula 1
Percentatge de victòries, empats o derrotes en relació amb el resultat de la mitja part.
Resultat
final del
partit

Resultat
a la mitja
part

Victòria

Victòria

Empat

Derrota

Local

Visitant

Total

Local

Visitant

Total

Local

Visitant

Total

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

162 (83.5)

120 (68.54) 282 (76.21)

16 (8.25)

26 (14.16)

42 (11.35)

16 (8.25)

30 (16.85)

46 (12.43)

36 (32.72)

40 (36.36)

76 (34.54)

Empat

40 (36.36)

36 (32.72)

76 (34.54)

34 (30.9)

34 (30.9)

68 (30.9)

Derrota

30 (16.85)

16 (8.25)

46 (12.43)

26 (14.16)

16 (8.25)

42 (11.35) 120 (68.54) 162 (83.5)

Tots els indicadors de rendiment analitzats van mostrar
diferències significatives entre les victòries (victòria) i els
empats o derrotes (no victòria) (Taula 2). La presència
de qualsevol dels indicadors de rendiment estudiats es va
relacionar amb un nombre i percentatge de victòries més
elevat. En general, la variable GMG va resultar en un 93.3 %
de victòries i un 6.7 % de no victòries (p < .001); GM va
resultar en un 76.2 % de victòries i un 23.8 % de no victòries
(p < .001); MP en un 62.5 % de victòries i un 37.5 % de
no victòries (p < .001), i LP en un 49.2 % de victòries i un
50.8 % de no victòries (p = .004).
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282 (76.21)

Després de l’anàlisi multivariada, els resultats van mostrar
que totes les variables analitzades van tenir un efecte positiu
en el resultat final del partit (Taula 3). GMG va ser la variable
predictiva més potent, amb un valor OR de 4.695. La segona
variable va ser GM, amb una OR de 3.348, seguida de les
variables MP (OR = 2.058) i LP (OR = 1.828).
En el model, l’establiment d’un punt de tall de 0.420
per predir una victòria va donar com a resultat una
sensibilitat de 0.6692, una especificitat de 0.8301, un valor
predictiu positiu de 73.61 %, un valor predictiu negatiu
de 77.98 % i una classificació correcta total del 76.73 %.

Taula 2
Estadística descriptiva i percentatge de variables del joc sobre el resultat del partit.
Resultat del partit
Victòria

No victòria

n (%)

n (%)

p

Victòria a la mitja part

282 (76.2)

8 (23.8)

.000**

Marcar primer

289 (60.6)

188 (39.4)

.000**

Localització del partit

235 (49.2)

243 (50.8)

.001**

Victòria a la mitja part per més d’un gol

154 (87)

23 (13)

.000**

Nota. ** Diferències significatives entre les variables de partit i el resultat final; p < .01.

Taula 3
Resultats de l’anàlisi multivariada. Efectes de guanyar a la mitja part, marcar primer, localització del partit i victòria a la mitja part per
més d’un gol.
Coeficients
del model

Valor
significatiu

OR

1.208

.000

Marcar primer

.722

Localització del partit

Victòria a la mitja part

Victòria a la mitja part per més d’un gol
Constant

Interval de confiança de les OR (95.0 %)
Inferior

Superior

3.348

2.234

5.018

.002

2.058

1.433

2.955

.605

.000

1.828

1.354

2.469

1.546

.000

4.695

2.757

7.993

-1.795

.000

.166

Nota. Bondat d’ajustament χ2 = 7.218; df = 6; p = .301. Àrea sota la corba ROC = 0.81; sensibilitat = 0.6692; especificitat = 0.8301;
VPP = 0.7361; VPN = 0.7798.
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A la Figura 1, es presenta la corba ROC per al model de
regressió logística múltiple basat en les variables del resultat
de partit, indicador de la representació de la raó o proporció
de veritables positius (RVP) davant la raó o proporció de
falsos positius (RFP).

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

Guanyar a la mitja part
Els resultats de l’estudi van mostrar que el 76.2 % de les
victòries van correspondre a equips que guanyaven a la mitja
part. La regressió logística va mostrar que la variable GM
va proporcionar un efecte positiu quantificat amb una OR
de 3.348. Tanmateix, el predictor més potent en el nostre
estudi va ser la variable GMG, que va reportar una OR de
4.695. Hi pot haver diverses raons que expliquin aquestes
troballes. Una raó seria que el fet d’anar guanyant durant
el partit crea un estat de confort que permet als jugadors
adoptar estratègies de manteniment de la possessió de la
pilota durant la segona meitat, la qual cosa es tradueix en
un estil de joc menys directe i, per tant, en un millor control
del joc (Lago et al., 2010). En aquest sentit, s’ha demostrat
que en esports amb un estructura formal similar a la de
l’hoquei sobre patins, com el futbol, els equips juguen de
forma diferent segons si perden, guanyen o empaten (Lago
i Martín, 2007).
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Marcar el primer gol
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Figura 1
Corba ROC per al model de regressió logística múltiple basat en
les variables del resultat de partit. Àrea sota la corba ROC = 0.81.

Discussió
L’objectiu principal del present estudi va ser identificar
les variables relacionades amb el resultat final dels partits
de la primera divisió espanyola masculina d’hoquei
sobre patins i la seva importància específica mitjançant
una anàlisi multivariable. Els resultats obtinguts van
mostrar que les variables localització del partit (LP),
marcar primer (MP), guanyar a la mitja part (GM) i
guanyar a la mitja part per més d’un gol (GMG) tenen
un efecte predictiu independent relacionat amb el resultat
final del partit. La variable predictora més forta va ser
GMG (OR = 4.695), seguida de GM (OR = 3.348), MP
(OR = 2.058) i LP (OR = 1.828). Aquestes dades van
confirmar que l’evolució del marcador va influir de forma
evident en els resultats dels partits d’hoquei patins. No
s’han trobat estudis previs d’aquest esport que permetin
comparar els nostres resultats. Tanmateix, coincideixen
amb els d’altres esports col·lectius, com el futbol, en els
quals els equips també obtenen millors resultats quan
acaben la mitja part guanyant (Martínez, 2014).
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Un altre indicador de rendiment predictor de victòria va
ser la variable MP, amb una OR de 2.058. Els resultats
van mostrar que els equips van guanyar el 60.6 % dels
partits quan van marcar primer. Segons estudis previs,
com el d’Arboix-Alió i Aguilera-Castells (2018), que
van quantificar l’avantatge de marcar primer en l’hoquei
professional masculí espanyol amb un 64.14 %, o com
d’altres duts a terme en esports d’equip, anotar primer
és rellevant perquè l’equip que empata o perd redueix els
intents de marcar gol (García-Rubio et al., 2015; Taylor et
al., 2008). En futbol, García-Rubio et al. (2015) van trobar
una OR de 3.36 per als equips que marquen el primer gol
del partit. El valor més baix d’OR d’aquest estudi podria
explicar-se perquè l’hoquei sobre patins és un esport amb
un nombre de gols per partit superior al del futbol, amb
una mitjana de 7.13 gols a la lliga espanyola (Arboix-Alió
i Aguilera-Castells, 2019) per només 2.65 en el futbol sala
espanyol (Sampedro i Prieto, 2012) o 3.61 i 3.55 en els
mundials de futbol i els campionats d’Europa de la UEFA
disputats durant la dècada de 2010. Contràriament al que
ocorre en el futbol, les dades indiquen més dificultat dels
equips d’hoquei sobre patins per mantenir un resultat
favorable quan marquen primer. Tanmateix, l’avantatge
de marcar primer podria explicar-se per les mateixes raons
que en els altres esports d’equip.
El fet de marcar el primer gol del partit també té un
impacte positiu en el públic local, pel fet que els aporta
un augment d’entusiasme i participació. Aquest efecte es
basa en la teoria del moment psicològic (Gayton, et al.,
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1993; Iso-Ahola i Mobily, 1980), coneguda com l’avantatge
afegit que s’obté quan es produeix un esdeveniment inicial
d’èxit en un context esportiu, proporcionant un moment
psicològic en l’esportista que el condueix a millores en
el rendiment i que augmenta les seves possibilitats d’èxit.
Aquest fenomen també és considerat per explicar els alts i
baixos en el rendiment dels equips i dels jugadors (Roane
et al., 2004) en diferents esports de situació com el futbol,
el beisbol o el futbol platja (Courneya, 1990; Lago-Peñas
et al., 2016; Leite, 2016).

Localització del partit
Finalment, el predictor que menys va incidir en el resultat
final, encara que també fos estadísticament significatiu, va
ser la variable LP, amb una OR d'1.828. L’efecte d'aquest
HA en l’hoquei sobre patins s’ha confirmat en estudis
recents, i s’ha estimat al voltant del 60 % (Arboix-Alió et
al., 2020; Arboix-Alió i Aguilera-Castells, 2019). Competir
com a local pot tenir un efecte psicològic en els jugadors
que experimenten en el seu comportament una resposta
per protegir el territori propi (Pollard i Gómez, 2009).
Segons la teoria de la territorialitat i la facilitació social,
els equips locals presenten comportaments més agressius
per intimidar i dissuadir el rival, condicionant així el
rendiment del visitant (Prieto i Gómez, 2012). Altres
factors extrínsecs que poden influir sobre el HA són la
quantitat de públic assistent, els condicionants del viatge,
l’arbitratge o la familiaritat amb el camp de joc (Courneya
i Carron, 1992; Pollard i Pollard, 2005).
Les diferències trobades entre les quatre variables
predictives d’aquest estudi poden explicar-se per les
característiques intrínseques de l’hoquei sobre patins. A
la lliga espanyola d’hoquei patins, la mitjana de gols per
partit és de 7.13 (Arboix-Alió i Aguilera-Castells, 2019),
fet que significa que marcar primer no és tan decisiu com
en altres esports d’equip en els quals el nombre de gols és
considerablement més baix (García-Rubio et al., 2015).
Tanmateix, guanyar al final de la primera meitat i si és per
més d’un gol semblen els dos factors més determinants per a
la victòria. Lògicament, la suma o la combinació d’aquestes
quatre variables augmenta encara més les possibilitats de
predir la victòria en un partit, per exemple, marcar primer,
juntament amb el fet de jugar com a local i acabar la mitja
part guanyant.
El present estudi també té algunes limitacions que
s’haurien d’abordar en futures investigacions. En primer
lloc, no s’han considerat els possibles efectes d’alguns
factors com el biaix arbitral (Sors et al., 2020), la influència
dels viatges, l’equilibri competitiu (Arboix-Alió et al.,
2019; Arboix-Alió et al., 2021) o el comportament dels
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espectadors (Pollard, 2008). D’altra banda, investigacions
futures haurien de confirmar els nostres resultats en altres
contextos competitius d’hoquei sobre patins, com, per
exemple, a la lliga femenina, a les principals lligues
nacionals (per exemple, la lliga italiana o la lliga portuguesa)
o en competició de nivell inferior (esport de base o lligues
regionals). De la mateixa manera, podria ser interessant
analitzar si aquestes variables del joc canvien segons
la rellevància de la competició (campionats europeus,
mundials i Eurolliga) o estudiar l’efecte sobre accions
específiques del joc, com les accions a pilota aturada
(Fernández-Hermógenes et al., 2017, 2021) o la intervenció
del porter (Trabal, 2016; Trabal et al., 2020).
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Conclusions
El present estudi ha identificat en ordre decreixent els
següents valors predictius de victòria en els partits de la
lliga espanyola d’hoquei sobre patins: guanyar a la mitja part
per més d’un gol, guanyar a la mitja part, marcar primer i
jugar com a local. Aquests resultats mostren la importància
de dominar el marcador al final de la mitja part. A més,
els esdeveniments esportius inicials com anotar primer
també semblen condicionar el resultat i el joc en els partits
d’hoquei patins.
Com a aplicacions pràctiques d’aquesta investigació,
l’anàlisi de la influència de les variables de partit pot
proporcionar informació valuosa als entrenadors i practicants
d’aquest esport en aspectes com les alineacions segons les
necessitats de l’equip, les característiques de l’oponent, el
moment del partit o la localització del partit. Per tant, els
entrenadors han de dissenyar entrenaments per reforçar
la pressió en atac al principi del joc, contrarestant l’equip
contrari per tenir un resultat favorable a la mitja part i no
concedir cap gol.
Jugar amb un ritme alt per mantenir l’avantatge competitiu
també implica una preparació física de l’equip correcta, amb
una condició física que permeti un acompliment tècnic i
tàctic òptim sota exigències altes, tolerant el cansament
acumulat (Fernández et al., 2020). A més, aquestes troballes
podrien ajudar els membres de l’equip tècnic a dissenyar
sessions d’entrenaments específiques basades en moments
concrets de partit o també a simular diferents escenaris del
partit en els quals l’avantatge o desavantatge de puntuació
hi sigui present. Aquestes situacions hipotètiques podrien
ser útils per analitzar les respostes individuals dels jugadors
a les situacions esmentades i millorar el rendiment en
situacions de pressió. Per aquesta raó, és aconsellable
aplicar alternatives psicològiques que permetin optimitzar
el rendiment esportiu en els moments de pressió inherents
als esports de competició.

2022 , núm. 147. 1r trimestre (gener-març), pàg. 55-62

60

Referències
Arboix-Alió, J., & Aguilera-Castells, J. (2018). Influencia de marcar
primero en hockey sobre patines. Cuadernos de Psicología del Deporte,
3(18), 220-231.
Arboix-Alió, J., & Aguilera-Castells, J. (2019). Analysis of the home
advantage in roller hockey. Journal of Sport and Health Research,
3(11), 263-272.
Arboix-Alió, J., Buscà, B., & Aguilera-Castells, J. (2019). Competitive
balance using Accumulated Points Difference method in male and female
roller hockey leagues. Journal of Physical Education and Sport, 19(2),
1200-1204. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.02174
Arboix-Alió, J., Buscà, B., Aguilera-Castells, J., Fort-Vanmeerhaeghe, A.,
Trabal, G., & Peña, J. (2021). Competitive balance in male European
rink hockey leagues. Apunts Educació Física i Esports, 3(145), 75-80.
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2021/3).145.05
Arboix-Alió, J., Buscà, B., Trabal, G., Aguilera-Castells, J., & SánchezLópez, M. (2020). Comparison of home advantage in men’s and women’s
Portuguese roller hockey league. Cuadernos de Psicología del Deporte,
20(1), 181-189. https://doi.org/10.6018/cpd.363041
Baert, S., & Amez, S. (2018). No better moment to score a goal than just
before half time? A soccer myth statistically tested. PLoS ONE, 13(3),
1-17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194255
Brito, C. J., Miarka, B., de Durana, A. L. D., & Fukuda, D. H.
(2017). Home Advantage in Judo: Analysis by the Combat Phase,
Penalties and the Type of Attack. Journal of Human Kinetics, 57(1).
https://doi.org/10.1515/hukin-2017-0062
Cooper, H., Deneve, K. M., & Mosteller, F. (1992). Predicting Professional
Sports Game Outcomes from Intermediate Game Scores. CHANCE,
5(3-4), 18-22. https://doi.org/10.1080/09332480.1992.10554981
Courneya, K. S. (1990). Importance of Game Location and Scoring First
in College Baseball. Perceptual and Motor Skills, 71(2), 624-626.
https://doi.org/10.2466/pms.1990.71.2.624
Courneya, K. S., & Carron, A. V. (1992). The Home Advantage In Sport
Competitions: A Literature Review. Journal of Sport and Exercise
Psychology, 14(1), 13-27. https://doi.org/10.1123/jsep.14.1.13
Diana, B., Zurloni, V., Elia, M., Cavalera, C. M., Jonsson, G. K., & Anguera,
M. T. (2017). How Game Location Affects Soccer Performance: T-Pattern
Analysis of Attack Actions in Home and Away Matches. Frontiers in
Psychology, 8(AUG), 1-11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01415
Drust, B. (2010). Performance analysis research: Meeting
the challenge. Journal of Sports Sciences, 28(9), 921-922.
https://doi.org/10.1080/02640411003740769
Fernández-Hermógenes, D., Camerino, O., & García de Alcaraz, A. (2017).
Acciones ofensivas a balón parado en el fútbol. Apunts Educación Física
y Deportes, 129, 78-94. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.
es.(2017/3).129.06
Fernández-Hermógenes, D., Camerino, O., & Hileno, R. (2021).
Indicadores de rendimiento del saque de esquina en el fútbol
de élite. Apunts Educación Física y Deportes, 144, 52-64.
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2021/2).144.07
Fernández, D., Novelles, A., Tarragó, R., & Reche, X. (2020). Comparing
the Most Demanding Passages of Official Matches and Training Drills in
Elite Roller Hockey. Apunts Educación Física y Deportes, 140, 77-80.
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/2).140.11
Ferreira Julio, U., Panissa, V. L. G., Miarka, B., Takito, M. Y., &
Franchini, E. (2012). Home advantage in judo: A study of the
world ranking list. Journal of Sports Sciences, May 2015, 1-7.
https://doi.org/10.1080/02640414.2012.725855
García-Rubio, J., Gómez, M. A., Lago-Peñas, C., & Ibañez, S. J.
(2015a). Effect of match venue, scoring first and quality of opposition
on match outcome in the UEFA Champions League. International
Journal of Performance Analysis in Sport, 15(2), 527-539.
https://doi.org/10.1080/24748668.2015.11868811

Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com

García-Rubio, J., Cañadas Alonso, M., & Antúnez Medina, A. (2015b).
Efectos de la asistencia, densidad de la misma y la capacidad del pabellón
en las victorias conseguidas en casa en función de la conferencia en
la NBA. Cuadernos de Psicología Del Deporte, 15(3), 175-180.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=1
11376299&lang=pt-br&site=ehost-live
Gayton, W. F., Very, M., & Hearns, J. (1993). Psychological momentum
in team sports. Journal of Sport Behavior, 16(3), 121-123.
Gómez, M., Méndez, C., Indaburu, A., & Travassos, B. (2018). Goal
effectiveness after players’ dismissals in professional futsal teams. Journal of
Sports Sciences, 00(00), 1-7. https://doi.org/10.1080/02640414.2018.1531498
Gómez, M., Silva, R., Lorenzo, A., Kreivyte, R., & Sampaio, J.
(2017). Exploring the effects of substituting basketball players
in high-level teams. Journal of Sports Sciences, 35(3), 247-254.
https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1161217
Gómez, M. Á., Moral, J., & Lago-Peñas, C. (2015). Multivariate analysis of
ball possessions effectiveness in elite futsal. Journal of Sports Sciences,
33(20), 2173-2181. https://doi.org/10.1080/02640414.2015.1075168
Gómez, M.Á., Lago-Peñas, C., & Owen, L. A. (2016). The influence of
substitutions on elite soccer teams’ performance. International Journal
of Performance Analysis in Sport, 16(2), 553-568. https://doi.org/10.10
80/24748668.2016.11868908
Gómez, M.A., & Pollard, R. (2014). Calculating the Home Advantage
in Soccer Leagues. Journal of Human Kinetics, 40(1), 5-6.
https://doi.org/10.2478/hukin-2014-0001
Hidalgo, B., & Goodman, M. (2013). Multivariate or Multivariable
Regression? American Journal of Public Health, 103(1), 39-40.
https://doi.org/10.2105/AJPH.2012.300897
Hosmer, D. W., & Lemesbow, S. (1980). Goodness of fit tests for the multiple
logistic regression model. Communications in Statistics - Theory and
Methods, 9(10), 1043-1069. https://doi.org/10.1080/03610928008827941
Hughes, M. D., & Bartlett, R. M. (2002). The use of performance indicators
in performance analysis. Journal of Sports Sciences, 20(10), 739-754.
https://doi.org/10.1080/026404102320675602
Iso-Ahola, S. E., & Mobily, K. (1980). “Psychological Momentum”: A
Phenomenon and an Empirical (Unobtrusive) Validation of its Influence
in a Competitive Sport Tournament. Psychological Reports, 46(2), 391401. https://doi.org/10.2466/pr0.1980.46.2.391
Jamieson, J. P. (2010). The Home Field Advantage in Athletics: A MetaAnalysis. Journal of Applied Social Psychology, 40(7), 1819-1848.
https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2010.00641.x
Jones, B. M. (2009). Scoring First and Home Advantage in the NHL.
International Journal of Performance Analysis in Sport, 9(3), 320-331.
https://doi.org/10.1080/24748668.2009.11868489
Koning, R. H. (2005). Home advantage in speed skating: evidence
from individual data. Journal of Sports Sciences, 23(4), 417-427.
https://doi.org/10.1080/02640410400021625
Koning, R. H. (2011). Home advantage in professional tennis. Journal of
Sports Sciences, 29(1), 19-27. https://doi.org/10.1080/02640414.2010.516762
Lago-Peñas, C., & Dellal, A. (2010). Ball possession strategies in elite
soccer according to the evolution of the match-score: The influence
of situational variables. Journal of Human Kinetics, 25(1), 93-100.
https://doi.org/10.2478/v10078-010-0036-z
Lago-Peñas, C., García, A., & Gómez-López, M. (2016a). Efecto de un
calendario sobrecargado de partidos sobre el rendimiento físico en el
fútbol de élite. Cuadernos de Psicología del Deporte, 16(1), 287-294.
Lago-Peñas, C., Gómez-Ruano, M.-Á., Owen, A. L., & Sampaio, J.
(2016b). The effects of a player dismissal on competitive technical
match performance. International Journal of Performance Analysis in
Sport, 16(3), 792-800. https://doi.org/10.1080/24748668.2016.11868928
Lago-Peñas, C., Gómez-Ruano, M., Megías-Navarro, D., & Pollard,
R. (2016c). Home advantage in football: Examining the effect of
scoring first on match outcome in the five major European leagues.
International Journal of Performance Analysis in Sport, 16(2), 411-421.
https://doi.org/10.1080/24748668.2016.11868897

ENTRENAMENT ESPORTIU

Anàlisi multivariable dels indicadors clau de rendiment en hoquei sobre patins

I. Iván-Baragaño et al.

2022 , núm. 147. 1r trimestre (gener-març), pàg. 55-62

61

Lago, C., Casais, L., Dominguez, E., & Sampaio, J. (2010). The effects
of situational variables on distance covered at various speeds in
elite soccer. European Journal of Sport Science, 10(2), 103-109.
https://doi.org/10.1080/17461390903273994
Lago, C., & Martín, R. (2007). Determinants of possession of
the ball in soccer. Journal of Sports Sciences, 25(9), 969-974.
https://doi.org/10.1080/02640410600944626
Leite, W. S. S. (2013). The Impact of the First Goal in the Final Result of
the Futsal Match. Annals of Applied Sport Science, 1(3), 1-8.
Leite, W. S. S. (2016). Beach Soccer: Analysis of the Goals Scored and
its Relation to the Game Physiology. International Journal of Physical
Education, Fitness and Sports, 5(1), 12-17. https://doi.org/10.26524/1613
Liu, H., Hopkins, W. G., & Gómez, M. A. (2016). Modelling relationships
between match events and match outcome in elite football. European
Journal of Sport Science, 16(5), 516-525. https://doi.org/10.1080/174
61391.2015.1042527
Martínez, J. A. (2014). Influencia del primer cuarto en el resultado final
en baloncesto. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, 14(56), 755-769.
Mcguckin, T. A., Sinclair, W. H., Sealey, R. M., & Bowman, P. W. (2015).
Players’ perceptions of home advantage in the Australian rugby
league competition. Perceptual and Motor Skills, 121(3), 666-674.
https://doi.org/10.2466/06.PMS.121c28x4
Nevill, A., Holder, R., Bardsley, A., Calvert, H., & Jones, S. (1997).
Identifying home advantage in international tennis and golf
tournaments. Journal of Sports Sciences, 15(May 2015), 437-443.
https://doi.org/10.1080/026404197367227
Pic, M., & Castellano, J. (2016). Efecto de la localización del partido en
eliminatorias de ida y vuelta de la UEFA Champions League. RICYDE.
Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 12(44), 149-163.
https://doi.org/10.5232/ricyde2016.04405
Pic, M., & Castellano, J. (2017). Influence of match location in the spanish
Copa del Rey. Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte
y Recreación, 2041(31), 202-206.
Pollard, R. (1986). Home advantage in soccer: A retrospective
analysis. Journal of Sports Sciences, 4(3), 237-248.
https://doi.org/10.1080/02640418608732122
Pollard, R. (2006). Home advantage in soccer: variations in its magnitude
and a literature review of the associated factors associated with its
existence. Journal of Sport Behavior, 29, 169-189.
Pollard, R. (2008). Home Advantage in Football: A Current Review of
an Unsolved Puzzle. The Open Sports Sciences Journal, 1(1), 12-14.
https://doi.org/10.2174/1875399X00801010012
Pollard, R., & Gómez, M. Á. (2009). Home advantage in football in
South-West Europe: Long-term trends, regional variation, and team
differences. European Journal of Sport Science, 9(6), 341-352.
https://doi.org/10.1080/17461390903009133
Pollard, R., & Gómez, M. Á. (2013). Variations in home advantage in
the national basketball leagues of europe. Revista de Psicología del
Deporte, 22(1), 263-266.

Anàlisi multivariable dels indicadors clau de rendiment en hoquei sobre patins

Pollard, R., & Pollard, G. (2005). Long-term trends in home
advantage in professional team sports in North America and
England (1876-2003). Journal of Sports Sciences, 23(4), 337-350.
https://doi.org/10.1080/02640410400021559
Pollard, R., Prieto, J., & Gómez, M. Á. (2017). Global differences
in home advantage by country, sport and sex. International
Journal of Performance Analysis in Sport, 17(4), 586-599.
https://doi.org/10.1080/24748668.2017.1372164
Prieto, J., Gómez, M.Á., & Pollard, R. (2013). Home Advantage in Men’s and
Women’s Spanish First and Second Division Water Polo Leagues. Journal of
Human Kinetics, 37(1), 137-143. https://doi.org/10.2478/hukin-2013-0034
Prieto, J., & Gómez, M. Á. (2012). Estudio comparativo de
la ventaja de jugar en casa en balonmano y rugby como
deportes colectivos de colaboración-oposición con contacto.
E-Balonmano.Com: Revista de Ciencias del Deporte, 8(1), 17-24.
http://e-balonmano.com/ojs/index.php/revista/article/view/90
Prieto, J., Gómez, M. Á., & Sampaio, J. (2015). Players’ exclusions effects
on elite handball teams’ scoring performance during close games.
International Journal of Performance Analysis in Sport, 15(3), 983-996.
https://doi.org/10.1080/24748668.2015.11868845
Ribeiro, H. V., Mukherjee, S., & Zeng, X. H. T. (2016). The Advantage of
Playing Home in NBA: Microscopic, Team-Specific and Evolving Features.
Plos One, 11(3), e0152440. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152440
Roane, H. S., Kelley, M. E., Trosclair, N. M., & Hauer, L. S. (2004).
Behavioral momentum in sports: a partial replication with women’s
basketball. Journal of Applied Behavior Analysis, 37(3), 385-390.
https://doi.org/10.1901/jaba.2004.37-385
Sampedro, J., & Prieto, J. (2012). El efecto de marcar primero y la ventaja
de jugar en casa. Revista de Psicología del Deporte, 21(1997), 301308. http://espacio-futbol.es/psicologia-aplicada/item/marcarprimero
Sors, F., Grassi, M., Agostini, T., & Murgia, M. (2020). The sound of silence
in association football: Home advantage and referee bias decrease in
matches played without spectators. European Journal of Sport Science,
0(0), 1-9. https://doi.org/10.1080/17461391.2020.1845814
Taylor, J. B., Mellalieu, S. D., James, N., & Shearer, D. A.
(2008). The influence of match location, quality of opposition,
and match status on technical performance in professional
association football. Journal of Sports Sciences, 26(9), 885-895.
https://doi.org/10.1080/02640410701836887
Thomas, S., Reeves, C., & Bell, A. (2008). Home advantage in the Six
Nations Rugby Union tournament. Perceptual and Motor Skills, 106,
113-116. https://doi.org/10.2466/PMS.106.1.113-116
Trabal, G. (2016). Estudi etnogràfic del porter d’hoquei sobre patins: una
vida entre paradoxes. Apunts Educación Física y Deportes, 4(126),
23-29. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/4).126.02
Trabal, G., Daza, G., & Riera, J. (2020). La eficacia del portero en la falta
directa del hockey patines. Apunts Educación Física y Deportes, 139,
56-64. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/1).139.08

ENTRENAMENT ESPORTIU

I. Iván-Baragaño et al.

Conflicte d’interessos: les autories no han comunicat cap conflicte d’interessos.
© Copyright Generalitat de Catalunya (INEFC). Aquest article està disponible a la url https://www.revista-apunts.com/ca/. Aquest treball està publicat sota una llicència
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Les imatges o qualsevol altre material de tercers d’aquest article estan incloses a la
llicència Creative Commons de l’article, tret que s’indiqui el contrari a la línia de crèdit; si el material no s’inclou sota la llicència Creative Commons, els usuaris hauran d’obtenir
el permís del titular de la llicència per reproduir el material. Per veure una còpia d’aquesta llicència, visiteu https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com

2022 , núm. 147. 1r trimestre (gener-març), pàg. 55-62

62

Publicat: 1 de gener de 2022
EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS
NÚMERO

https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/1).147.07

147

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS

Perfil dels practicants de ciclisme de
muntanya. Trotamons Bike Race

147

1r trimestre (gener-març) 2022
ISSN: 2014-0983

Víctor Dorado1* VD
, Estela-Inés Farías-Torbidoni1
i Jordi Seguí-Urbaneja1 JU
1

OPEN

ACCESS

Editat per:
© Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya (INEFC)
ISSN: 2014-0983
*Correspondència:
Víctor Dorado Martínez*
vdorado@gencat.cat
Secció:
Gestió esportiva,
lleure actiu i turisme
Idioma de l’original:
Castellà
Rebut:
5 de març de 2021
Acceptat:
3 de juny de 2021

ET

, Víctor Labrador-Roca1

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, Barcelona (Espanya).

Citació
Dorado, V., Farías-Torbidoni, E-I., Labrador-Roca, V. & Seguí-Urbaneja, J. (2022). Profile of Mountain
Bikers. Trotamons Bike Race. Apunts Educación Física y Deportes, 147, 63-73. https://doi.org/10.5672/
apunts.2014-0983.es.(2022/1).147.07

Resum
Al llarg dels últims anys, la pràctica d’activitats fisicoesportives a l’aire lliure, entre les
quals l’especialitat de ciclisme de muntanya (BTT), ha anat en augment. Els objectius
d’aquest estudi es van centrar a avançar en la caracterització genèrica dels practicants
de BTT amb la finalitat d’identificar aspectes rellevants que afavoreixin la promoció
i gestió d’aquesta especialitat esportiva. La metodologia utilitzada va consistir en la
distribució d’un qüestionari entre els participants de l’esdeveniment popular Trotamons Bike Race 2019 (N = 461). Entre els principals resultats obtinguts va destacar
la identificació d’un perfil força homogeni amb les característiques següents: homes,
de mitjana edat, amb un nivell d’estudis mitjà-alt, assalariats, casats/des o en parella,
amb més de 5 anys d’antiguitat en la pràctica d’aquesta especialitat i amb un grau
de sensibilitat ambiental baix. Els resultats obtinguts es van discutir en termes de
gestió i promoció d’aquesta especialitat esportiva.
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Introducció
La pràctica de ciclisme de muntanya (BTT) és una especialitat
ciclista desenvolupada en un medi natural amb una bicicleta
de muntanya (RFEC, s. f.), també coneguda popularment
amb el terme anglosaxó mountain bike (MTB).
Durant les últimes dues dècades s’ha produït un canvi
en la percepció de les activitats fisicoesportives en el medi
natural per part de la població en general. Pràctiques que
abans eren reservades a grups minoritaris, en pocs anys s’han
anat consolidant com una alternativa més en l’ús actiu del
temps lliure. Com a resultat d’aquesta consolidació, s’han
generat canvis importants, no només quant al comportament
social, sinó també en la percepció i pressió que aquest
tipus d’activitats exerceix sobre el medi natural (Inglés et
al., 2016; Luque-Gil, 2011; Olivera i Olivera, 1995; Sans
i Inglés, 2021).
Val la pena esmentar que, d’acord amb les dades
disponibles a l’última enquesta d’hàbits esportius a Espanya
(MECD, 2015), s’estima que més del 53 % de la població
espanyola practica algun tipus d’activitat fisicoesportiva de
forma habitual, dels quals gairebé un 46 % l’acostuma a dur
a terme a l’aire lliure. Dades, en aquest cas, coincidents amb
les xifres publicades a l’últim Eurobaròmetre (Comissió

Europea, 2018), sobretot pel que fa a la pràctica d’activitats
fisicoesportives a l’aire lliure, que situa Espanya, amb un
53 %, en tercera posició, per darrere de Finlàndia (67 %) i
Àustria (54 %). D’altra banda, segons dades del Ministeri
d’Educació i Formació Professional (MECD, 2015), més
del 63 % dels enquestats residents a Espanya van declarar
tenir una bicicleta a casa. Per tant, no és estrany trobar el
ciclisme (amb totes les variants d’aquesta disciplina) entre
les quatre modalitats esportives més practicades, amb un
38.7 %, per davant de la pràctica de la natació (38.5 %), el
senderisme/muntanyisme (31.9 %) i la cursa a peu (30.4 %).
Un exemple més de la rellevància de la pràctica de BTT
el podem trobar en l’evolució de l’oferta d’esdeveniments
esportius que inclouen aquesta pràctica. N’és un exemple, tal
com es pot observar a la Figura 1, l’increment d’esdeveniments
registrats en una de les pàgines web més populars en la
difusió d’aquest tipus d’esdeveniments esportius a nivell
nacional. Mentre que el nombre d’esdeveniments registrats
era de 62 l’any 2010, l’any 2019 aquest nombre va arribar
a situar-se entorn dels 1800, dada que representa una taxa
de creixement interanual (CI) d’un 52 %, amb pics durant
els anys 2011 i 2013, amb un increment entorn d’un 153 %
i 172 %, respectivament.
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Figura 1
Evolució i increment anual (%) dels esdeveniments de ciclisme de muntanya (BTT) a Espanya.
Font: elaboració pròpia, a partir de dades facilitades per la pàgina web Runedia (2019).
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De manera més específica i quant a l’estudi dels practicants,
es pot destacar l’existència d’un grup d’investigacions variat que
han intentat avançar en el coneixement d’aquesta especialitat
esportiva estudiant-ne aspectes diversos, com la identificació
de les principals motivacions de pràctica o de participació en
esdeveniments per part dels practicants d’aquesta especialitat
esportiva (Bordelon i Ferreira, 2019; Getz i McConnell, 2011;
Kruger et al., 2016; Santos et al., 2016; Taylor, 2010), o les
conseqüències ambientals derivades de la pràctica d’aquesta
especialitat (Evju et al., 2021; Farías-Torbidoni, 2015; Morey
et al., 2002; Mueller et al., 2018; Newsome i Davies, 2009;
Pickering et al., 2011), a més de la tipificació dels beneficis
sobre la salut que es poden derivar d’aquesta pràctica (Roberts
et al., 2018).
En aquest punt es pot destacar la diversitat de resultats
trobats en l’estudi de les motivacions de pràctiques per part
d’autors com Santos et al. (2016), Taylor (2010), Bordelon
i Ferreira (2019), Getz i McConnell (2011) o Kruger et al.
(2016). Mentre que els estudis de Santos et al. (2016) i Taylor
(2010), relacionats amb les motivacions de pràctica en general,
no mostren coincidències entre si, possiblement per l’ús de
metodologies diferents (quantitativa i qualitativa), sí que les
mostren quan els comparem amb els resultats obtinguts per
Bordelon i Ferreira (2019), Getz i McConnell (2011) o Kruger
et al. (2016) en l’anàlisi de les motivacions derivades de la
participació d’esdeveniments de BTT.
Des d’una perspectiva més global, també és interessant
destacar els estudis de Cessford (1995), Seguí-Urbaneja et al.
(2020) i Rejón-Guardia et al. (2020), que, malgrat que es van
dur a terme en contextos (internacional, regional i nacional) i
anys diferents, aporten dades interessants en relació amb l’edat,
gènere, anys d’experiència i fins i tot freqüència de pràctica,
amb una rellevància especial de la presència de certes constants,
com un clar predomini de practicants de gènere masculí amb
un nivell mitjà-alt de formació i amb una freqüència de pràctica
que se situa entre una i dues vegades per setmana.
Tanmateix, malgrat l’existència d’un nombre ampli
d’estudis tant d’abast internacional com nacional, hi ha
escassedat d’estudis que hagin abordat en profunditat la
identificació del perfil genèric d’aquests practicants en l’àmbit
nacional, tan important a l’hora de desplegar qualsevol tipus de
política de promoció o d’activitat comercial d’aquesta pràctica
esportiva, sobretot quant a l’especialitat de BTT.
A partir d’aquí, els objectius que es van plantejar
en la realització del present estudi van ser avançar en la
caracterització del perfil genèric dels practicants de BTT,
concretament sobre les seves motivacions, hàbits i preferències
en la pràctica i participació en esdeveniments esportius, i
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identificar aspectes rellevants amb relació a la promoció i
gestió d’aquesta especialitat esportiva.

Metodologia
Aquesta investigació es va basar en la realització d’una enquesta
d’hàbits, motivacions i preferències. La implementació de
l’enquesta es va dur a terme a la 16a edició de l’esdeveniment
popular Trotamons Bike Race - Fraga, edició 2019, en format
digital, mitjançant la plataforma Kobotoolbox, en dos idiomes
(català i castellà). L’enquesta es va enviar als 1096 inscrits,
una vegada finalitzada la prova. L’enllaç a la plataforma
Kobotoolbox va estar disponible durant els 10 dies posteriors
a l’esdeveniment. Durant aquest període, es van enviar dos
recordatoris als participants. Es van obtenir 461 enquestes
emplenades, que corresponen a una ràtio de resposta del 42 %.
El model d’enquesta utilitzada es va estructurar tenint en
compte tres dimensions: característiques sociodemogràfiques
(gènere, edat, estudis, ocupació, lloc de residència habitual,
situació familiar, nombre de fills menors a casa, coneixement
i sensibilitat ambiental), hàbits de pràctica esportiva (anys de
pràctica, iniciació esportiva, experiència esportiva, vinculació
federativa, condició física, freqüència d’entrenaments i pràctica
d’altres modalitats i especialitats esportives), i motivacions i
preferències de pràctica i de participació en esdeveniments
(motivacions de pràctica, de participació en esdeveniments,
preferències en el disseny de recorregut i importància i
satisfacció en serveis i equipaments). La validació del
qüestionari es va dur a terme a través d’un judici d’experts
(format per tres persones) que van valorar mitjançant una escala
de Likert (1 totalment en desacord - 5 totalment d’acord) el
grau d’univocitat i pertinència de la totalitat de les preguntes
incloses en el model inicial d’enquesta. El model d’enquesta
implementat finalment tenia un total de 22 preguntes.
El present estudi va rebre l’aprovació del Comitè Ètic de
Recerques Clíniques (CEIC) de l’Administració Esportiva
de Catalunya, amb el núm. 09/2019/CEICEGC. Totes les
persones que van participar a l’estudi ho van fer de manera
voluntària, van ser informades i van acceptar el tractament
confidencial de les seves respostes, subjectes a les garanties
de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals.
Les dades obtingudes es van transformar i codificar
utilitzant el programa SPSS, versió 25.0. L’anàlisi de dades es
va basar en l’aplicació d’anàlisi estadística descriptiva segons
característiques i distribució (prova de la normalitat) de les
diferents variables: freqüències, valors mitjans, màximes
i mínimes, mitjana, rang interquartílic (RQ).
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Resultats
Característiques sociodemogràfiques
A la Taula 1 es mostren els resultats referents a les
característiques sociodemogràfiques dels practicants de
BTT. Es va observar una predominança del gènere masculí
(94.4 %) davant del femení (5.6 %), amb el 43.4 % en edats
compreses entre 36 i 45 anys, i l’edat mitjana de 43.49 (8.97)
anys. Es va identificar un perfil amb un nivell d’estudis
elevat (36.4 %, amb estudis universitaris), empleat/a per
compte d’altri (57.9 %), amb residència habitual a Catalunya
(61.6 %). Quant a la situació familiar, la més comuna va ser
la de casat/a o en parella (79.8 %) amb una mitjana de fills
menors a casa d'1.00 [0.00-2.00].

Pel que fa al coneixement i sensibilitat ambiental, més
del 67.2 % va considerar que la seva pràctica no produïa
cap impacte en el medi ambient. D’altra banda, trobem
que el 32.9 % va opinar que els esdeveniments de BTT sí
que produïen algun tipus d’impacte, amb dos nivells de
diferenciació: el 25.6 % va opinar que l’impacte produït
era mínim i no havia de tenir-se en compte. D’altra banda,
un 7.2 % va mostrar la necessitat de tenir en compte els
impactes que podien originar-se de la pràctica. El 27.5 %
dels practicants va ser capaç de detectar diverses accions de
minimització d’impactes durant l’esdeveniment realitzades
per part de l’organització Trotamons Bike Race, amb
la gestió de residus com l’acció més valorada entre els
practicants, amb un 13.2 %.
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Taula 1
Característiques sociodemogràfiques dels practicants de BTT.
Variable

N = 461

Total

Gènere
Masculí (%)

435

94.4

Femení (%)

26

5.6

16-25 (%)

13

2.8

26-35 (%)

61

13.2

36-45 (%)

200

43.4

46-55 (%)

149

32.3

56-65 (%)

34

7.4

4

0.9

461

43.49

Estudis primaris (%)

58

12.6

Estudis secundaris (%)

91

19.7

Batxillerat - FP (%)

144

31.2

Estudis universitaris (%)

118

25.6

44

9.5

6

1.3

12

2.6

2

0.4

84

18.2

267

57.9

Edat

>65 (%)
Edat (anys). Mitjana (DE)

(8.97)

Estudis

Estudis postgrau - màster (%)
Estudis postgrau - doctorat (%)
Ocupació
Estudiant (%)
Aturat/a (%)
Empleat/a públic/a (%)
Empleat/a per compte d’altri (%)

Nota. Les dades contínues són expressades en mitjana (DE) o mediana (RQ) d’acord amb la seva distribució.
DE = desviació estàndard; RQ = rang interquartílic. (*) Aquests valors es van calcular per a una n = 151.
(**) Aquests valors es van calcular per a una n = 122.
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Variable
Empresari/a - autònom/a (%)

N = 461

GESTIÓ ESPORTIVA, LLEURE ACTIU I TURISME

Taula 1 (Continuació)
Característiques sociodemogràfiques dels practicants de BTT.
Total

87

18.9

Amo/a de casa (%)

1

0.2

Jubilat/a (%)

7

1.5

D’altres (%)

1

0.2

Aragó (%)

125

27.1

Catalunya (%)

284

61.6

49

10.6

3

0.7

62

13.4

368

79.8

2

0.4

22

4.8

7

1.5

Menys d’1 (%)

187

40.7

1 (%)

111

24.1

2 (%)

140

30.4

22

4.8

460

1.00

Considero que no (%)

310

67.2

Considero que sí (nivell baix) (%)

118

25.6

33

7.2

Sí (%)

127

27.5

No (%)

24

5.2

Gestió de residus (%)

60

13.2

Informació organitzadors (%)

14

3.1

Personal de l’organització (%)

14

3.1

Avituallaments (%)

12

2.6

Senyalització (%)

8

1.8

Selecció de senders (%)

7

1.5

D’altres (%)

7

1.5

Lloc de residència

Altres comunitats autònomes (%)
Altres països (%)
Situació familiar
Solter/a (%)
Casat/a o en parella (%)
Vidu/a (%)
Divorciat/a - separat/a (%)
D’altres (%)
Nombre de fills menors a casa

Més de 2 (%)
Fills < 18 (fills). Me [RQ]

[0.0-2.0]

Coneixement i sensibilitat ambiental
Impactes

Considero que sí (a tenir en compte) (%)
Minimització d’impactes (organització)*

Accions detectades de minimització**

Nota. Les dades contínues són expressades en mitjana (DE) o mediana (RQ) d’acord amb la seva distribució.
DE = desviació estàndard; RQ = rang interquartílic. (*) Aquests valors es van calcular per a una n = 151.
(**) Aquests valors es van calcular per a una n = 122.
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Hàbits de pràctica esportiva
A la Taula 2 es mostren les dades obtingudes en l’estudi
sobre els hàbits esportius dels practicants de BTT. Entre els
principals resultats trobats va destacar el fet que més d’un
95 % dels ciclistes enquestats van afirmar ser practicants
habituals d’aquesta especialitat esportiva, amb una
experiència mitjana de 8.00 [5.00-15.00] anys de pràctica,
entre els quals el 72.9 % va manifestar tenir una antiguitat
superior als 5 anys en aquesta especialitat. Així mateix, i
amb relació a l’experiència prèvia en la pràctica d’activitats
esportives, el 15.2 % dels usuaris va fer una transició del
ciclisme de carretera al de BTT. D’aquesta manera, amb
referència a les experiències d’activitat física prèvies a la
de BTT, la majoria dels usuaris va afirmar haver practicat
altres disciplines esportives (74.6 %). Al contrari, el 25.4 %
va declarar haver-se iniciat directament en el BTT.
Pel que fa a la vinculació federativa, es va observar un
percentatge elevat de persones federades, exactament un
43.6 %, de les quals algunes tenien més d’una llicència
federativa; es va detectar un total de quatre federacions

diferents amb llicència per part dels practicants que van
participar a l’enquesta. Les federacions eren: la Reial
Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC), la Federació
Catalana de Ciclisme (FCC), la Federació Espanyola
d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME) i la Unió
Ciclista Internacional (UCI).
D’altra banda, les respostes obtingudes a la pregunta de
condició física van revelar que el 61.2 % dels practicants
es va considerar en un nivell intermedi, amb una mitjana
de 2.87 (0.68) sobre una escala de 5. En aquest sentit, els
practicants van registrar una mitjana de 2.00 [2-3] sessions
d’entrenaments setmanals vinculats a la pràctica de BTT.
El rang d’1-2 entrenaments setmanals representa el 49.7 %
i el rang de 3-4 sessions d’entrenament, el 40.3 %.
Entre les modalitats i especialitats esportives més
practicades trobem el ciclisme de carretera, la representació
més gran, amb un 28 %; cursa de muntanya (TR, trail
running) en segon lloc, amb un 14.9 %, seguits del fitnes,
la natació i el muntanyisme/alpinisme, amb 11.1 %, 9.9 %
i 9.8 %, respectivament.
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Taula 2
Hàbits esportius dels practicants.
Variable

N = 461

Total

Practicant habitual
Sí (%)

442

95.9

No (%)

19

4.1

24

5.2

437

94.8

Entre 1-3 anys (%)

62

13.4

Entre 4-5 anys (%)

39

8.5

Més de 5 anys (%)

336

72.9

22

7.00

[4.00- 9.25]

439

8.00

[5.00-15.00]

Sí (%)

73

15.8

No (%)

388

84.2

Sí (%)

344

74.6

No (%)

117

25.4

Sí (%)

201

43.6

No (%)

260

56.4

Temps de pràctica
Menys d’1 any (%)
Més d’1 any (%)

< 1 any de pràctica (mesos). Me [RQ]
> 1 any de pràctica (anys). Me [RQ]
Inici al BTT a través del ciclisme

Experiència en activitats físiques abans de BTT

Federat/a

Nota. Les dades contínues són expressades en mitjana (DE) o mediana (RQ) d’acord amb la seva distribució.
DE = desviació estàndard; RQ = rang interquartílic. (*) Aquests valors es van calcular per a una n = 213.
(**) Aquests valors es van calcular per a una n = 685.
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Taula 2 (Continuació)
Hàbits esportius dels practicants.
Variable

N = 461

Total

Tipus de federació*
Reial Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC) (%)

138

29.9

Federació Catalana de Ciclisme (FCC) (%)

39

8.5

Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada
(FEDME) (%)

18

3.9

Unió Ciclista Internacional (UCI) (%)

18

3.9

Condició física

461

Iniciació (%)

10

2.2

Amateur (%)

105

22.8

Intermedi (%)

282

61.2

61

13.2

3

0.7

461

2.87

9

2.0

1-2 (%)

229

49.7

3-4 (%)

186

40.3

5-6 (%)

33

7.2

7-8 (%)

3

0.6

Més de 8 (%)

1

0.2

461

2.00

Ciclisme (%)

192

28.0

Cursa de muntanya (%)

102

14.9

Fitnes (%)

76

11.1

Natació (%)

68

9.9

Muntanyisme/alpinisme (%)

67

9.8

Esquí (%)

57

8.3

Pàdel (%)

41

6.0

D’altres (%)

82

12.0

Expert (%)
Rendiment (%)
Condició física (escala Likert 1-5). Mitjana (DT)
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(0.68)

Freqüència d’entrenaments de BTT (setmana)
Menys d’1 (%)

Entrenaments setmanals de BTT (sessions). Me [RQ]

[2.00-3.00]

Pràctica d’altres modalitats i especialitats esportives**

Nota. Les dades contínues són expressades en mitjana (DE) o mediana (RQ) d’acord amb la seva distribució.
DE = desviació estàndard; RQ = rang interquartílic. (*) Aquests valors es van calcular per a una n = 213.
(**) Aquests valors es van calcular per a una n = 685.

Motivacions i preferències de pràctica i
participació en esdeveniments
En relació amb les motivacions, es van tenir en compte
dues preguntes, valorades sobre una escala d'1 a 5. A la
primera, es va puntuar un llistat d’afirmacions que justificava
l’afició a la pràctica de BTT. A la segona, es van valorar

Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com

les motivacions principals que havien portat el practicant
a inscriure’s a l’esdeveniment esportiu.
En el desglossament de les respostes obtingudes en
totes dues preguntes es va obtenir que les motivacions de
pràctica més valorades per part dels practicants van ser:
la satisfacció que comporta practicar aquesta especialitat
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esportiva, amb una valoració del 4.55 (0.66). En segona
posició, es va trobar amb un 4.54 (0.63) la millora de l’estat
de salut i forma física. Finalment, en tercera i quarta posició,
relacionades amb la salut psicològica, van aparèixer les
motivacions de desconnexió i millora de diferents nivells
(psico-físico-emocional), amb valors de 4.36 (0.77) i 4.42
(0.71), respectivament (Figura 2).

Referència/moda
Reconeixement

Quant a les motivacions de participació (Figura 3), va
destacar amb un 4.43 (0.72) sobre la resta la motivació
de gaudir que es genera en participar en un esdeveniment
de BTT, seguit de la millora de la condició física que es
produeix durant la competició, amb un 4 (1.02). Finalment,
en tercer lloc, es va situar la motivació de superació personal
que suposa l’esdeveniment en si mateix.

Gaudir
5

Estat de salut i físic

4

Nivells psico-físico-emocional (PFE)

3

Social

Desconnectar

2
Accessibilitat
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Medi natural

1

Filosofia

Superació

Capacitats personals

Valors
Autoestima

Vida
Versatilitat

Figura 2
Motivacions de pràctica (escala Likert 1-5).

Gaudir
5
Superació

4

Condició física

3
2

Marca personal

Repte personal

1

Social

Habilitats

Preparatori

Descobrir

Figura 3
Motivacions de participació (escala Likert 1-5).

Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com

2022 , núm. 147. 1r trimestre (gener-març), pàg. 63-73

70

Quant a les preferències en el disseny de proves de BTT
(Figura 4), els practicants van valorar nou atributs sobre una
escala de 4, amb els recursos socials (personal de suport, atenció,
etc.) com els atributs que van obtenir més nivell d’importància,

amb un 3.59 (0.51), seguits molt de prop per la logística de
l’esdeveniment (aparcaments, transport públic, etc.), amb
3.53 (0.55), i els recursos físics de l’organització (muntatge
d’arribada, sortida, avituallaments, etc.), amb 3.51 (0.58).

Recursos socials
Logística
Recursos físics
Entorn
Exigència

GESTIÓ ESPORTIVA, LLEURE ACTIU I TURISME

Perfil dels practicants de ciclisme de muntanya. Trotamons Bike Race

V. Dorado et al.

Tipologia
Formats
Llocs
Circuit
0

1

3

2

4

5

Figura 4
Preferències en el disseny de proves de BTT (escala Likert 1-4).

Finalment, a la Figura 5 es mostra el grau d’importància
que els practicants van atorgar als serveis i equipaments en
els esdeveniments de BTT. L’atenció al practicant va ser la
més valorada, amb un 4.52 (0.63), seguida del recorregut

de la prova, amb 4.37 (0.70). En tercer i quart lloc, es van
valorar els avituallaments, amb un 4.31 (0.80), i els accessos
i pàrquings, amb 4.28 (0.77).

Atenció al practicant
Recorregut
Avituallaments
Accessos i pàrquings
Pàgina web informació
Sistema de control
Procés d’inscripció
Atenció públic i acompanyants
Bossa del corredor
0

1

2

3

4

5

6

Figura 5
Grau d’importància en serveis i equipaments en esdeveniments de BTT (escala Likert 1-5).
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Discussió
Respecte a les característiques sociodemogràfiques, els resultats
obtinguts en aquest estudi, en la línia dels estudis previs, com
els duts a terme per Cessford (1995), Rejón-Guardia et al.
(2020), Roberts et al. (2018) i Seguí-Urbaneja et al. (2020),
van presentar un gran predomini del gènere masculí davant del
femení, amb una presència clara d’un nivell d’estudis mitjà-alt.
Tanmateix, amb relació al rang d’edat, es van trobar diferències
respecte als estudis de Cessford (1995) i Rejón-Guardia et al.
(2020), aspecte que coincideix amb els estudis de Roberts et
al. (2018) i Seguí-Urbaneja et al. (2020).
Quant als hàbits esportius, es van observar coincidències
en la freqüència d’entrenament (entre una i dues sessions
setmanals) amb els resultats obtinguts per Cessford (1995),
Rejón-Guardia et al. (2020) i Seguí-Urbaneja et al. (2020).
Tanmateix, respecte a l’antiguitat (més de 5 anys) en la pràctica
esportiva, es van tornar a trobar diferències respecte als estudis
de Cessford (1995) i Rejón-Guardia et al. (2020), aspecte
coincident amb els estudis de Roberts et al. (2018) i SeguíUrbaneja et al. (2020).
Amb relació al grau de sensibilitat ambiental, amb
diferència de l’estudi dut a terme per Farías-Torbidoni et al.
(2021) en un esdeveniment de cursa de muntanya, els resultats
obtinguts al nostre estudi van mostrar la presència d’un grau
de sensibilitat un 20 % inferior respecte als corredors de curses
de muntanya. Tenint en compte Heer et al. (2003), això podria
estar relacionat amb el nivell de formació acadèmica dels
participants enquestats. Aquestes dades, en el nostre cas,
es van situar un 24.6 % per sota dels resultats obtinguts per
Farías-Torbidoni et al. (2021).
És necessari assenyalar la similitud dels resultats obtinguts
en les motivacions més puntuades per part dels practicants,
tant en relació amb la pràctica en si mateixa com amb la
participació en esdeveniments de BTT: la satisfacció, la
millora de l’estat de la condició física i la salut psicològica.
Aquestes coincideixen amb les dues principals motivacions
de participació en esdeveniments trobades per Kruger et al.
(2016). Les diferències en les motivacions plantejades en els
resultats dels estudis de Bordelon i Ferreira (2019) i Getz
i McConnell (2011) podrien estar justificades pel caràcter
ludicocompetitiu de l’esdeveniment Trotamons Bike Race,
arrelat des de fa molts anys a la localitat de Fraga i amb un gran
simbolisme entre població local i de la rodalia, en comparació
amb els esdeveniments estudiats per part d’aquests autors
(grans esdeveniments de BTT).
Finalment, quant als resultats obtinguts en els aspectes més
valorats sobre l’organització de l’esdeveniment de Trotamons
Bike Race, es pot destacar l’obtenció de la puntuació més
alta en aquests tres ítems: atenció al corredor, disseny del
recorregut i avituallament, amb la bossa del corredor com la
menys valorada. Aquest resultat s’hauria de tenir en compte
a l’hora de prioritzar accions i recursos en l’organització
d’un esdeveniment de BTT, en els quals se sol destinar una
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part important dels recursos econòmics a l’elaboració de la
bossa del corredor.

Conclusions i recomanacions
Aquest estudi ha permès establir el perfil del practicant de
BTT, amb les característiques següents: majoritàriament
de gènere masculí (94.4 %); amb una edat mitjana de
43.49 (8.97) anys; nivell d’estudis universitaris (36.4 %);
assalariat (57.9 %); casat o en parella (79.8 %); amb més de
5 anys d’antiguitat en la pràctica (72.9 %); amb sensibilitat
ambiental baixa (67.2 %); practicant de més d’una modalitat
i especialitat esportiva (74.6 %); amb vinculació federativa
alta (43.6 %); amb una condició física intermèdia (61.2 %) i
amb una freqüència d’entrenament d’1-2 sessions setmanals
(49.7 %), amb les següents principals motivacions de pràctica
d’aquesta especialitat i participació en esdeveniments de BTT
identificades: la satisfacció i la millora de la condició física
i la salut psicològica.
A partir dels resultats obtinguts, es posa en evidència la
necessitat de generar estratègies de promoció a fi d’incrementar
la participació del gènere femení en aquest tipus d’esdeveniments
esportius. D’altra banda, tenint en compte els problemes
ambientals que produeix la pràctica de BTT i els antecedents
amb les guies de bones pràctiques en altres modalitats (curses
de muntanya), hi ha dues recomanacions que es deriven dels
resultats obtinguts en aquest sentit: un increment en accions que
promoguin la millora del coneixement i sensibilitat ambiental
des de les organitzacions que promocionen els esdeveniments
de BTT (que donin visibilitat a les accions de minimització
d’impactes dutes a terme) i més integració de l’estructura
que forma aquests esdeveniments (amb millora de la difusió
i comunicació dels resultats obtinguts en els estudis de les
conseqüències ambientals d’aquesta pràctica).
Finalment, les preferències dels practicants han permès
identificar els recursos socials (personal, atenció al practicant,
etc.), la logística de l’esdeveniment (accessos, aparcaments,
transport públic, etc.) i els recursos físics (avituallaments,
muntatges, etc.) com els aspectes més valorats en el disseny
d’un esdeveniment de BTT, en els quals caldria fer un esforç
més gran en termes de gestió, prioritzant-los davant d’altres
com: que l’esdeveniment estigui inclòs en un circuit de
curses/marxes, que existeixi una oferta turística associada
a l’esdeveniment o la mateixa tipologia de l’esdeveniment
de BTT (recreatiu, competitiu, solidari, etc.), amb menys
importància entre els practicants.
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Limitacions i perspectives de futur
Limitacions. L’obtenció de dades es va dur a terme en un
únic esdeveniment de BTT (de caràcter popular), per la
qual cosa els resultats no es poden extrapolar a la població
en general.
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Perspectives de futur. Ampliar els casos d’estudi tenint
en compte el nivell de les proves competitives (iniciació,
intermedi i rendiment) per caracteritzar el perfil del
practicant de BTT a nivell regional.

Agraïments
Els autors agraeixen al grup de Runedia la cessió desinteressada
de la base de dades d’esdeveniments de BTT. També s’agraeix
la col·laboració i les facilitats de l’equip organitzador de la
Trotamons Bike Race, sense la qual no hauria estat possible
distribuir el qüestionari, així com la participació de totes les
persones que han contestat l’enquesta i que, d'aquesta manera,
han col·laborat a identificar el perfil genèric, motivacions i
preferències del practicant de BTT.
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Resum
El temps que un nedador freqüenta una determinada instal·lació esportiva, utilitzant
els registres dels centres, sovint ha estat una dada infrautilitzada. Vam examinar
diverses variables de comportament relacionades amb el temps d'assistència fins al
punt d'abandonament utilitzant els registres dels nedadors. En aquest estudi es van
utilitzar dades de 6749 persones. L'anàlisi de supervivència es va centrar en l'interval
de temps entre el moment en què es van convertir en clients fins al final de l'estudi
o fins al moment en què la relació amb el client es va acabar (abandonament). Es va
utilitzar l'estimador de Kaplan-Meier per obtenir informació sobre el moment en què
es produiria l'abandonament; la regressió de Cox i la prova de rang logarítmic van
proporcionar comparacions estadístiques entre els grups. Els resultats van mostrar
que la probabilitat de retenció dels nedadors més enllà dels 12 mesos era del 53 %
i que la mitjana del temps de supervivència era de 14 mesos. El grup de clients que
es van abonar a més de dues sessions setmanals tenia més probabilitats de quedars’hi més temps i, com més alt era el nombre de sessions, més probabilitats tenien de
continuar (> 40 sessions eleven la probabilitat de supervivència fins al 91.86 %). Les
bones pràctiques de gestió esportiva requereixen millores en la retenció de clients.
Mitjançant el seguiment de les variables de les taxes de supervivència, millorarem les
estratègies de gestió orientades a la sostenibilitat a través de mesures preventives
per augmentar la retenció.

Paraules clau: activitat física, anàlisi de supervivència, centre d'esports aquàtics,
retenció, taxa d'abandonament de la natació.

Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com

2022 , núm. 147. 1r trimestre (gener-març), pàg. 74-83

74

Introducció
L'esport i l'activitat física els practiquen persones de tots
els grups d'edat, en diferents llocs i amb diferents objectius.
Tanmateix, cada any un gran nombre de persones d’arreu
deixen d'assistir al centre esportiu, fet que contribueix a la
pèrdua de clients (Elasri Ejjaberi et al., 2015), la disminució
del nivell de salut i la reducció de la sostenibilitat econòmica.
Wade et al. (2020) van calcular que la taxa d'abandonament
de l'activitat física se situa entorn del 44.7 % després d'un
programa de 12 setmanes. A Portugal, es va observar una taxa
mitjana d'abandonament del 26.45 % entre les persones que
practiquen natació al llarg de quatre temporades (Monteiro
et al., 2016). La natació és la quarta activitat més popular
a Portugal; la practiquen 65499 persones (IPDJ, 2019).
Les mesures de retenció contribueixen simultàniament
a dos objectius de gestió importants: en primer lloc, a (i)
promoure el desenvolupament de la natació, l'obtenció de
resultats en les competicions i la consecució d'estils de vida
saludables, contribuint així a la satisfacció i el compromís
dels clients; en segon lloc, a (ii) millorar la sostenibilitat dels
centres esportius. Així, és evident que la retenció dels clients
és un factor crucial per als propietaris de piscines i els centres
esportius (Howat i Crilley, 2007) i per a l'expansió de les
activitats esportives (Tuero del Prado i González Boto, 2015).
La literatura existent sobre natació identifica
l'abandonament de la pràctica de la natació com un dels
principals problemes a què s'enfronten els entrenadors i
directors de centres esportius en l'actualitat (Fraser-Thomas et
al., 2008; Monteiro et al., 2017, 2018; Salguero et al., 2003).
Tanmateix, continuen escassejant els estudis sobre els factors
i processos psicosocials relacionats amb l'abandonament
(Monteiro et al., 2017). Anteriorment es duien a terme
enquestes per entendre el comportament dels nedadors; per
exemple, les raons per iniciar la pràctica, mantenir-la, canviarla i abandonar-la (Marrero et al., 1999). Tot i això, avui dia
els directors dels centres tenen accés a dades dels nedadors
i a registres de comportament que no s'havien utilitzat abans
per predir el temps de supervivència dels nedadors (és a
dir, el temps fins a l'abandonament) i, en conseqüència, per
identificar mètodes que fomentin la supervivència.
La varietat de factors i la multidisciplinarietat de la
investigació sobre l'abandonament han estat mancats d'un
enfocament global. Se sap poc sobre les variables relacionades
amb a) la relació contractual; b) l'assistència, amb dades com
els dies d'absentisme i el nombre de sessions per setmana;
c) la pràctica d'altres activitats i les recomanacions per part
de clients; i d) el sexe i l'edat.
Aquestes són algunes de les raons per les quals, en aquest
estudi, vam decidir adoptar un enfocament diferent, abordant
aquesta llacuna en la documentació científica i adoptant un
plantejament metodològic concret a fi de generar resultats
útils per als directors de centres esportius.
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Tot i així, aquest estudi té un doble objectiu, ja que també es
va dissenyar per investigar i demostrar la idoneïtat de l'anàlisi
de supervivència com a instrument que permet als directors
de centres esportius conèixer amb més profunditat els factors
que contribueixen a les taxes d'assistència dels nedadors.
L'anàlisi de supervivència o, més en general, l'anàlisi del
temps transcorregut fins a l'esdeveniment, es refereix a un
conjunt de mètodes utilitzats per descriure la probabilitat de
sobreviure més enllà d'un punt específic en el temps, o bé la
probabilitat que un esdeveniment d'interès no hagi tingut lloc
abans que s'arribi a un punt en el temps (Schober i Vetter, 2018);
en el nostre cas, l'abandonament de la pràctica de la natació.
L'objectiu central de l'estudi va ser determinar el nivell de
retenció dels nedadors a partir de variables de comportament
trobades a les instal·lacions esportives, mitjançant la consulta
dels registres històrics dels clients.
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Metodologia
Mitjançant l'ús d'11 variables que figuren en els registres dels
nedadors, l'objectiu d'aquest estudi era doble: a) identificar
quines variables contribueixen a la retenció en un centre
d'esports aquàtics i b) estimar la probabilitat que es produeixi
l'abandonament en un moment determinat.
Després d'un procediment selectiu, plantegem la hipòtesi
que la retenció (durada de la pràctica) es veu influïda per: (i)
el nombre de sessions setmanals a què s'abona l'usuari, (ii)
el nombre de renovacions de la matrícula, (iii) el mes de la
matrícula, (iv) l'import facturat, (v) el nombre de sessions al
centre esportiu, (vi) el nombre mitjà de sessions setmanals,
(vii) els dies sense assistència, (viii) el nombre d'altres
activitats, (ix) el nombre de recomanacions per part dels
clients i, finalment, (x) l'edat i (xi) el sexe.
Per què hem d'utilitzar l'anàlisi de supervivència? L'anàlisi
de supervivència és més eficaç quan s'utilitzen les dades que
tenen els directors dels centres d'esports aquàtics sobre el
moment en què es produeixen els esdeveniments: quant va
durar l'assistència i quina és la probabilitat que es produeixi
l'abandonament en relació amb un conjunt de variables d'un
grup? El gran avantatge d'utilitzar l'anàlisi de supervivència
és que aquest mètode permet predir que succeirà alguna
cosa quan els canvis que comporta el fet que es produeixi
aquest canvi difereixen sistemàticament dins d'un grup. Els
coeficients de la regressió de Cox estan relacionats amb el
perill; un coeficient positiu representa un pronòstic pitjor i un
de negatiu, un de millor. L'anàlisi de supervivència ens permet
incloure informació sobre covariables que, d'una altra manera,
s'ometrien. Per afegiment, l'ús del concepte de "censurat" (per
exemple, el client amb una matriculació dos mesos abans que
finalitzi el període d'observació sense abandonament), elimina
el biaix de l'anàlisi de no supervivència relacionada amb el
descart d'informació sobre esdeveniments no observats (clients
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sense abandonament), que genera mostres no representatives
de la població estudiada.

Participants
Vam extreure registres de 6749 clients (dones n = 3503, edat
mitjana = 22.12, DS = 20.89 anys; i homes n = 3246, edat
mitjana = 14.97, DS = 16.78 anys) d'una piscina; les dades
corresponen al període comprès entre l'1 de juny de 2014
i el 31 d'octubre de 2017. Es va garantir l'anonimat de les
dades dels clients eliminant tota la informació de caràcter

personal abans d'extreure dades del programa informàtic
utilitzat pel centre.
El centre esportiu que gestiona la piscina ofereix activitats
de natació amb quatre objectius: i) aprendre a nedar (de
principiants a adults), ii) posar-se en forma, iii) natació
recreativa i iv) entrenament per a competicions. Les principals
activitats esportives dutes a terme són la natació (61 %), la
natació lliure (37.5 %) i altres com la natació adaptada, la
natació terapèutica i la natació per a embarassades (1.5 %).
A la Taula 1 s'ofereix una descripció general de les
dades analitzades.

Taula 1
Estadístiques descriptives de les variables.
Variable
En relació
amb la relació
contractual

En relació amb
el comportament
d'assistència

Altres activitats i
referències

Perfil
sociodemogràfic

Resultats

Descripció

Mín

Màx

Mitjana (DS)

SC

Nombre de sessions setmanals
contractades

1

7

2.07

(1.82)

NRA

Nombre de renovacions
d'abonaments

0

4

1.03

(1.06)

MM

Mes de matriculació

1

12

7.25

(3.17)

ITF

Import total facturat mentre la
persona està matriculada

0

NS

Nombre de sessions al centre
esportiu mentre la persona està
matriculada

1

MSS

Mitjana de sessions setmanals

0.01

3.94

DSA

Dies sense assistència abans de
l'abandonament fins al 31 d'octubre
de 2017

0

1.073

NAD

Nombre d'activitats diferents de la
natació dutes a terme pel participant

1

3

1.07

(0.27)

NRC

Nombre de recomanacions per part
dels clients

1

5

0.30

(0.55)

Edat

Edat dels participants en anys

0

88

Sexe

Sexe (0-dona, 1-home)

0

1

Mesos

Temps d'abonament del client en
mesos

0

47

Abandonament

Indicació del compromís dels clients
(0=actiu, 1=inactiu)

0

1

1.293

323

GESTIÓ ESPORTIVA, LLEURE ACTIU I TURISME

La taxa d'abandonament dels nedadors: una anàlisi de supervivència

P. Sobreiro et al.

161.77 (158.56)

29.82 (35.39)

0.60

(0.42)

48.72 (73.42)

18.65 (19.29)

0.42

(0.48)

13.30 (10.91)

0.57

(0.49)

Font: elaboració pròpia.
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Resultats

Procediment i anàlisi estadística
Les variables extretes del programa informàtic corresponen
a l'interval de temps transcorregut des que la persona es va
fer client fins al final de l'observació (31 d'octubre de 2017) o
el final de la relació amb el client (abandonament). El temps
de supervivència en el conjunt de dades està representat pel
nombre de mesos que un usuari va estar inscrit al centre de
natació, amb el qual es determina el temps de la pràctica
esportiva.
El processament de les dades es va dur a terme amb
Python (Continuum Analytics, 2016), Pandas (McKinney,
2010) i NumPy (Walt et al., 2011).
Es va utilitzar l'estimador de Kaplan-Meier per obtenir
informació sobre l'esdeveniment d'abandonament i estimar la
supervivència (Efron, 1988), sobre la base de les probabilitats
de supervivència i amb correspondència al temps en què
es van observar els esdeveniments (Bland i Altman, 1998).

A la Taula 2 es mostra la probabilitat del temps de
supervivència de la persona en els 12 primers mesos de
pràctica de natació (columna pi – probabilitat) i la mediana del
temps de supervivència va ser de 14 mesos. La probabilitat
que les persones continuïn practicant natació més enllà
dels sis mesos va ser del 73.5 %, fet que representa un risc
d'abandonament del 26.5 % i un temps de supervivència
estimat de 17 mesos. La probabilitat de retenció dels
nedadors més enllà dels 12 mesos va ser del 53.0 %, fet
que representa més risc d'abandonament (el 47 %) amb
una supervivència estimada de 22 mesos després de la
matriculació.
Es va observar que el nombre de renovacions de matrícula
afecta la taxa de supervivència dels nedadors, de manera
que per cada renovació l'abandonament es redueix en un
84 % (vegeu la Taula 3 - quocient de risc = 0.16, p < .01).
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Taula 2
Probabilitats de temps de supervivència durant els primers 12 mesos d'assistència.
Esdeveniment
Mes

Eliminats

Abandonament

Censurats

Risc
d'abandonament

pi

Supervivència
estimada
(mesos)

0

5

5

0

6747

.999

14

1

127

52

75

6742

.992

14

2

758

241

517*

6615

.955

13

3

439

433

6

5857

.885

15

4

372

340

32

5418

.829

16

5

346

299

47

5046

.780

17

6

319

274

45

4700

.735

17

7

406

356

50

4381

.675

20

8

268

198

70

3975

.641

20

9

240

183

57

3707

.610

21

10

294

230

64

3467

.569

22

11

206

149

57

3173

.542

22

12

103

71

32

2967

.530

22

Nota. Eliminats: suma de clients amb abandonament i que estan censurats. Censurats: l'esdeveniment no es va produir durant el
període de l’obtenció de dades. Risc d'abandonament: nombre de clients en risc d'abandonament; pi: probabilitat de supervivència;
supervivència estimada: mesos de sobreviure al centre esportiu.
* Correspon als clients amb dos mesos d'abonament sense l'esdeveniment d'abandonament durant el període corresponent a l'estudi
(entre l'1 de juny de 2014 i el 31 d'octubre de 2017); per exemple, els clients matriculats el setembre de 2017.
Font: elaboració pròpia.
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Taula 3
Resultats de la regressió de Cox multivariant.
Variable
Edat

Quocient de
regressió

Quocient
de risc

0.01**

1.01

<.01

p

Sexe

-0.04

0.96

.26

DSA

0.00

1.00

<.01

ITF

0.00

1.00

<.01

MSS

0.60**

1.82

<.01

0.96

.61

NAD

-0.04

NS

-0.03

0.98

<.01

NSC

-0.09

0.92

<.01

NRA

-1.84*

0.16

<.01

Referències

-0.03

0.97

0.33

MM

-0.15*

0.86

<.01

Nota. Repercussió de les variables sobre el temps de supervivència dels nedadors.
* Representen un augment del temps de supervivència amb
p < .005 i ** una disminució del temps de supervivència amb p .005.
Font: elaboració pròpia.

La interpretació és la següent: el quocient de risc s'obté
a partir de l'exponencial del coeficient de regressió i indica
en quina mesura tenen efecte els factors de predicció.
Es va utilitzar la regressió de Cox per determinar la
repercussió d'altres covariables sobre el temps de supervivència
(Bewick et al., 2004), analitzant el comportament dels clients
al centre esportiu. Un quocient de risc amb valor 1 representa
un efecte nul sobre el temps de supervivència. Els valors
negatius en el coeficient de regressió de Cox representen
un augment de la pràctica esportiva. Els supòsits de risc
proporcional no van ser sotmesos a proves; es va considerar
el quocient de risc com un efecte mitjà al llarg del període
d'observació (Stensrud i Hernán, 2020). Es va aplicar la prova
de rang logarítmic a les variables que influeixen en el temps
de supervivència, transformades en categories mitjançant
quartils per proporcionar una comparació estadística dels
grups, en què l'excepció va ser el sexe, que proporciona una
anàlisi sociodemogràfica addicional. L'anàlisi de supervivència
es va dur a terme amb el paquet Lifelines (Davidson-Pilon et
al., 2017). Es va observar que el període de l'any, és a dir, el
mes de matriculació, té un efecte positiu sobre el temps de
supervivència dels nedadors (quocient de risc = 0.86, p <.01).
Vegeu la Taula 3.
Al contrari, es va comprovar que la mitjana de sessions
setmanals, el nombre de dies sense assistència i l'import
total facturat tenen un efecte negatiu sobre el temps de
supervivència de l'activitat dels nedadors: es va reduir
la durada de la pràctica (quocient de risc = 1.82, p <.01;
quocient de risc = 1, p <.01; quocient de risc = 1 p <.01).
Vegeu la Taula 3.
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Finalment, l'edat dels nedadors va tenir un efecte negatiu
sobre la durada de l'assistència, és a dir, per cada increment
de l'edat, la supervivència dels nedadors es redueix en un 1 %
(quocient de risc = 1.01, p <.01). Vegeu la Taula 3. Quant a
les variables de comportament observades en els registres
dels nedadors, associades a la relació contractual, el nombre
de setmanes de matriculació comporta una reducció del
risc d'abandonament; a tall d'exemple, per cada augment
de setmanes de matriculació es produeix una reducció de la
probabilitat d'abandonament del 8 % (quocient de risc = 0.92,
p <.01). Vegeu la Taula 4.
Taula 4
Resultats de la prova de rang logarítmic i la supervivència de
cada grup.

Variable

Prova
Prob. de
de rang
Mediana de
supervivència
supervivència logarítmic
12 mesos
2

Grup
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valor
de p

(χ )

Edat

MSS

NS

NSC

NRA

MM

Menys de 5

54.9 %

15

Entre 5 i 10

64.89 %

22

Entre 10 i 32

43 %

10

Més de 32

48.35 %

11

Menys de 0.3

40.56 %

9

Entre 0.3 i 0.51

51.41 %

13

0.51 a 0.80

59.80 %

20

Més de 0.80

62.44

21

Menys de 6

12.14 %

4

Entre 6 i 17 anys

28.53 %

7

Entre 17 i 40
anys

63.70 %

17

Més de 40

91.86 %

39

1

53.77 %

15

2

48.34 %

11

Més de 2

62.83 %

21

0

1.90 %

5

1

69.88 %

16

2

85.49 %

27

Més de 2

99.91 %
51.95 %

15

2n trimestre

47.06 %

11

3r trimestre

57.02 %

16

4t trimestre

51.28 %

13

54.57 %

15

51.47 %

13

Dona (0)

294.44 <.01

3721.13 <.01

58.34 <.01

6264.73 <.01

inf

1r trimestre

Sexe Home (1)

204.78 <.01

86.33 <.01

10.69 <.01

Nota. inf representa un valor que no és possible estimar. Els
mesos de matriculació es van agrupar en categories trimestrals:
el 1r trimestre correspon als mesos 1, 2 i 3; el 2n trimestre, als
mesos 4, 5 i 6; el 3r trimestre, als mesos 7, 8 i 9; i el 4t trimestre,
als mesos 10, 11 i 12.
Font: elaboració pròpia.
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El grup de persones que es van abonar a més de
dues sessions setmanals al centre de natació va tenir una
probabilitat de supervivència als 12 mesos del 62.83 %
(NSC), superior a la dels grups de persones que es van
abonar només a una o dues sessions. La prova de rang
logarítmic per als grups que identifica el nombre de sessions
per setmana a què s'abonen els usuaris va ser significativa
(χ2 = 58.34, p < .01), fet que indica que la supervivència és
significativament diferent entre les persones que s'abonen
a una, dues i més de dues sessions per setmana (vegeu la
Taula 4).
Existeixen diferències significatives entre els grups
2
(χ = 6264.73, p < .01) en relació amb les renovacions dels
abonaments: quan les persones renoven dos abonaments o
més, la probabilitat de supervivència durant 12 mesos és
del 85.49 %, superior a la del grup que només renova una
vegada (vegeu la Taula 4).
També hi ha diferències significatives entre els grups
(χ2 = 86.33, p < .01), quant al moment de la matriculació:
el grup de persones que s'inscriuen en el tercer trimestre
té una probabilitat de supervivència als 12 mesos del
57.02 %, superior a la de les persones que s'inscriuen en
altres trimestres (vegeu la Taula 4).
Quant a les variables de comportament observades en els
registres dels nedadors que tenen un efecte positiu sobre la

reducció de l'abandonament, per cada augment del nombre
de sessions, la probabilitat d'abandonament disminueix en un
2 % (quocient de risc = 0.98, K < .01). El grup de persones
amb més de 40 sessions té una probabilitat de sobreviure
més de 12 mesos del 91.86 %, superior a la dels altres grups.
Existeixen diferències significatives entre aquests grups
(χ2 = 3721.13, p < .01). Vegeu la Taula 4.
En general, el nombre mitjà de sessions per setmana no
va tenir un efecte positiu sobre el temps de supervivència.
Tanmateix, els resultats de la prova de rang logarítmic van
mostrar que el grup de persones amb un valor superior a
0.80 sessions setmanals de mitjana té una probabilitat del
62.44 % de sobreviure més de 12 mesos amb una mediana
de supervivència de 21 mesos. Hi va haver diferències
significatives entre els grups (χ2 = 294.44, p < .01). Vegeu
la Taula 4.
El grup de persones amb edats compreses entre 5 i 10
anys va mostrar una probabilitat més alta de supervivència
(64.89 %), amb una mediana de supervivència de 22 mesos.
La prova de rang logarítmic per als grups relacionats
amb l'edat va ser significativa (χ2 = 204.78, p < .01), fet que
indica que la supervivència difereix significativament entre
els grups d'edat (vegeu la Taula 4). Quant al sexe, la prova
de rang logarítmic va ser significativa (χ2 = 10.69, p < .01)
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Probabilitat de retenció durant més de 12 mesos
Global

Nombre
de sessions

Sessions setmanals
contractades

Import
total facturat

53.00 %

14-40 = 63.70 %
> 40 = 91.86 %

2 = 48.34 %
> 2 = 62.83 %

Sense repercussió
Quocient de risc = 1.00
p < .01

Nombre de
renovacions
d'abonament

Matriculació mes

Edat

Sexe

1 = 69.88 %
2 = 85.49 %

2n trimestre = 47.06 %
3r trimestre = 57.02%

5-10 = 64.89 %
> 32 = 48.35 %

Sense repercussió
Quocient de risc = 0.92
p < .26

Figura 1
Principals resultats dels estudis.
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amb diferències entre els sexes. A la Figura 1 es representa
el resum dels principals resultats.

Discussió
L'objectiu de l'estudi era (a) identificar quines variables
contribueixen més a la retenció mitjançant l'estimació de
la probabilitat que l'abandonament es produeixi, en una
escala temporal i (b) verificar la idoneïtat de l'anàlisi de
supervivència per a aquest objectiu. A partir dels resultats
obtinguts, destaquem sis temes per a la discussió.
En primer lloc, la probabilitat de retenció dels nedadors
més enllà dels 12 mesos va ser del 53.0 %. La mediana del
temps de supervivència dels nedadors va ser de 14 mesos,
diferent dels 36 mesos determinats com a durada mitjana
de l'abonament a un centre de fitnes (Zarotis et al., 2017).
Aquests resultats, calculats en diversos grups, van mostrar
diferències en la prova de rang logarítmic. Les medianes de
supervivència, segons les diferents edats, van ser les següents:
fins a 5 anys, 15 mesos; entre 5 i 10 anys, 22 mesos; entre 10
i 32 anys, 10 mesos; i més de 32 anys, 11 mesos. Els resultats
per sexe també presenten diferències, amb una mediana de
supervivència per als homes de 15 mesos i de 13 mesos per
a les dones. L'edat i el sexe també es van abordar en estudis
anteriors, en els quals es van observar diferències entre sexes
i entre grups d'edat (Monteiro et al., 2018).
Tenint en compte l'objectiu utilitarista del centre de
natació (aprendre a nedar partint del nivell principiant
fins al nivell adult), la durada pot explicar-se pel fet que,
després d'aquest període, les persones han après a nedar,
han aconseguit el seu objectiu i, per tant, se senten més
independents i són capaços de deixar l'activitat.
En segon lloc, el nombre de renovacions d'abonament i
l'època de l'any, és a dir, el mes de matriculació: el nombre
de sessions a què s'abona l'usuari influeix en la durada de
l'assistència, i es va confirmar que el nombre de renovacions
d'abonament és directament proporcional a la supervivència.
Es van detectar diferències significatives entre els diversos
grups de nedadors. El grup que es va abonar a més de dues
sessions setmanals va tenir una taxa de supervivència més
alta que els altres grups (una mediana de supervivència de
21 mesos i una probabilitat de supervivència del 62.83 %).
El nombre de sessions a què s'abonen els usuaris
va resultar tenir un efecte positiu sobre el temps de
supervivència, fet que pot explicar-se per dos aspectes:
en primer lloc, la intenció de la persona de fer exercici
amb regularitat, relacionada amb els efectes beneficiosos
percebuts de la pràctica regular d'activitat física (en aquest
cas, la pràctica de la natació); en segon lloc, un millor nivell
de satisfacció de les necessitats fonamentals genera un desig
més fort de continuar (Deci i Ryan, 2000), fet que, al seu
torn, dona lloc a un nivell més alt de retenció.
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En tercer lloc, el nombre d'abonaments renovats va
afectar el temps de supervivència dels nedadors, de manera
que, per cada abonament renovat, l'abandonament es va
reduir en un 84 %. Això suggereix que, quan les persones
perceben que estan desenvolupant una habilitat en relació
amb una activitat, és més probable que la seva motivació
per continuar desenvolupant aquesta habilitat, en aquest cas
la natació, augmenti.
En quart lloc, l'època de l'any en què es va inscriure
la persona (mes d'inscripció) va contribuir a augmentar la
durada de la supervivència. El grup de persones que es van
inscriure durant el tercer trimestre tenia una probabilitat de
supervivència superior a la de les persones inscrites en altres
trimestres. Una explicació probable d'aquest resultat pot ser
que la temporada esportiva i el curs escolar comencen al final
del tercer trimestre, que és el període en què les persones que
practiquen natació s'inscriuen per a la temporada esportiva, i
es formen les classes de natació. Això també està relacionat
amb la satisfacció d'una necessitat fonamental, ja que les
persones busquen satisfer la seva identificació amb els altres
membres de la comunitat o, en aquest cas, amb els membres
dels grups de natació.
En cinquè lloc, el nombre de sessions augmenta la taxa
de supervivència dels nedadors. A més, els resultats de la
prova de rang logarítmic corroboren aquests resultats i
suggereixen l'existència de diferències significatives entre
cada grup. El grup de persones amb més de 40 sessions de
piscina va tenir més probabilitat de supervivència (amb
més de 40 sessions s'ascendeix al 91.86 % durant més de 12
mesos) que els grups de persones amb menys sessions. De
manera similar a estudis anteriors, el nombre de sessions
s'ha relacionat amb menys probabilitat d'abandonament
(Emeterio et al., 2019, 2016; Ferrand et al., 2010).
Si bé el nombre mitjà de sessions setmanals no va tenir un
efecte positiu sobre el temps de supervivència, els resultats de
la prova de rang logarítmic mostren diferències significatives
entre els grups: indiquen que l'augment de la mitjana de
sessions dona lloc a més temps de supervivència. El grup
de persones amb una mitjana de sessions setmanals superior
a 0.8 tenia més probabilitat de supervivència que els altres
grups. Aquest resultat corrobora estudis anteriors que van
mostrar que el nombre de sessions setmanals s'associa a un
compromís més fort amb els centres i a una probabilitat més
baixa d'abandonament (Emeterio et al., 2019; Ferrand et al.,
2010). Així mateix, Ferrand et al. (2010) van descobrir que
els índexs d'assistència setmanal afecten positivament en
la intenció dels clients de tornar a contractar el servei. El
resultat pot entendre's millor quan existeix a) una freqüència
setmanal més alta i un nombre més alt de sessions, b) un
millor aprenentatge de les tècniques de natació, ja que
millora la percepció de les habilitats pròpies i augmenta la
motivació per continuar.
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En sisè lloc, els resultats donen suport a la hipòtesi
que l'edat influeix en la durada de la pràctica. La literatura
anterior també ha identificat l'edat com un factor de predicció
significatiu per a la retenció (Emeterio et al., 2016; Ferrand et
al., 2010), dada que es confirma amb la menor supervivència
en els dos grups de més edat utilitzats per calcular la prova
de rang logarítmic. Emeterio et al. (2016) van identificar
que l'edat (més o menys de 33 anys) té un efecte significatiu
en l'abandonament de la pràctica esportiva. Els adults que
practiquen natació, a diferència dels de menor edat, tenen
més taxes d'abandonament: el 36.51 %, en comparació amb
la mitjana, del 26.45 % (Monteiro et al., 2016). És probable
que la variable de l'edat en els registres dels nedadors tingui
un efecte positiu en l'abandonament. No trobem un valor
predictiu significatiu de la variable sexe, en línia amb altres
estudis (Emeterio et al., 2016, 2019).

Implicacions per als directors de centres
esportius
Tenint en compte que hi ha una quantitat excessiva
d'informació, de quina manera poden aquests resultats ajudar
els directors dels centres d'esports aquàtics?
L'anàlisi de supervivència té avantatges per determinar
el moment i les variables relacionades amb l'abandonament.
La mediana del temps de supervivència proporciona un
indicador crucial als directors de centres esportius, ja que
identifica el moment exacte en què cal actuar, per exemple,
definint un pla d'incentius l'aplicació del qual redueixi les
taxes d'abandonament.
Els resultats mostren que la mediana del temps de
supervivència dels nedadors va ser de 14 mesos. Per
evitar l'abandonament, quan les persones que practiquen
natació superen els primers mesos, cal prendre mesures
per contrarestar resultats negatius com la disminució del
rendiment i l'abandonament. Aquest seguiment s'ha de dur
a terme amb enquestes breus sobre aspectes individuals
i socials clau de les sessions de formació. Així mateix,
les estratègies per evitar l'abandonament han d'incloure
el disseny d'eines (per exemple, formació d'entrenadors,
programes de prevenció sobre la gestió de l'abandonament
dels nedadors, etc.) per fomentar el benestar i la satisfacció
dels clients en comprovar per si mateixes la millora de les
seves habilitats. Aquestes mesures s'han de dissenyar en
funció de determinats grups, orientant les mesures a les
persones que practiquen natació en fase inicial i a les de més
de 32 anys amb una mediana de supervivència d'11 mesos,
amb el grup d'edat d'entre 5-10 anys com el que presenta
temps de supervivència més llargs (mediana de 22 mesos).
Si bé els resultats entre sexes són similars pel que fa a la
mediana del temps de supervivència (13 i 15 mesos per a les
dones i els homes, respectivament), aquest aspecte podria
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representar un enfocament similar quant al cronograma a
l'hora d'orientar les mesures preventives de retenció. Això
podria limitar el descens del risc de disminució del rendiment
i d'abandonament de la pràctica esportiva.
Els resultats mostren que el nombre de renovacions
d'abonament afecta el temps de supervivència dels nedadors,
és a dir, quan renoven més de dos abonaments tenen una
probabilitat més alta de supervivència (el 85.49 %), superior
a la del grup de persones que només renoven una vegada. Els
directors de centres esportius poden dissenyar estratègies per
garantir la renovació dels abonaments utilitzant tècniques de
venda a fi d'orientar les persones que practiquen natació cap
als seus objectius i de mostrar-los les habilitats adquirides,
augmentant així la motivació per continuar fins a la renovació
de l'abonament (per exemple, enregistrament en vídeo,
autoritzat, abans i després de les classes).
El moment en què s'inscriu una persona (el tercer
trimestre) també contribueix a augmentar la durada de
la supervivència esportiva dels nedadors. Aquest resultat
suggereix que els directors de centres esportius han de crear
campanyes temporals que incloguin estímuls i avantatges
de diversos tipus (preu, descomptes, ofertes especials) per
promoure la matriculació durant el tercer trimestre de l'any.
Els nostres resultats també mostren que el nombre de
sessions contribueix a augmentar la taxa de supervivència
dels nedadors. El grup de persones amb més de 40 sessions
va registrar una probabilitat més alta de supervivència.
Aquest indicador té limitacions, ja que només pot observarse a fi d'any. Per tant, se suggereix que els directors de
centres esportius utilitzin indicadors similars per trimestre o
semestre. És necessari supervisar de prop les persones amb
indicadors d'una puntuació reduïda, factor que augmenta la
probabilitat d'abandonament. El personal tècnic i comercial
ha de dur a terme mesures per mostrar les habilitats acabades
d'adquirir als clients, a fi de fer créixer la motivació i, així,
allargar el temps de supervivència. Les qualitats del personal
i dels entrenadors són essencials per augmentar el nivell de
motivació dels nedadors. Aquests factors han de conduir a la
inversió en recursos humans qualificats i a la formació del
personal, ja que un nombre més alt d’accés a les piscines
comporta la retenció dels nedadors.
Aquests resultats podrien ajudar a dissenyar diferents
línies d'actuació per reduir l'abandonament dels diversos
grups. Es pot recomanar als directors de centres esportius que
utilitzin aquest indicador com a criteri per dividir les persones
en grups, amb perfils adequats de preu, activitat i interacció
per augmentar la seva motivació, i amb un calendari apropiat
per augmentar el nombre de sessions, que ha demostrat ser
crucial per allargar el temps de supervivència.
Els resultats van confirmar que la supervivència és més
breu en els dos grups de més edat utilitzats per calcular la
prova de rang logarítmic, que va identificar diferències
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significatives entre els grups. S'anima els directors de
centres esportius a utilitzar criteris de selecció tradicionals
per edats per crear grups de persones per edats (i efectes
beneficiosos previstos) incorporant exercicis adequats
durant les classes per aconseguir els esmentats efectes
beneficiosos, la qual cosa augmenta la motivació i influeix
en el temps de supervivència. El segment de les persones de
més edat ha de ser objecte d'un seguiment més acurat i de
més mesures destinades a augmentar la motivació i reduir
el risc d'abandonament. Per exemple, oferir als clients un
ventall d'opcions adequat, explicar-los els motius de les
decisions, donar-los l'oportunitat de prendre la iniciativa
i permetre'ls treballar de forma independent per obtenir
els efectes beneficiosos que comporten els seus objectius
personals. Al seu torn, els directors esportius han de compartir
aquesta informació amb els entrenadors i reforçar la tasca
dels entrenadors per augmentar la motivació dels nedadors.
Tanmateix, el nostre estudi tenia diverses limitacions
relacionades principalment amb la disponibilitat de dades
dels nedadors i els registres de comportament al centre
d'esports aquàtics d’on es van obtenir les dades. Aquest
aspecte va limitar la nostra anàlisi i no va permetre avançar
més enllà utilitzant altres grups, representant les tendències
globals en la regressió de Cox i complementades amb proves
de rang logarítmic que permetessin aprofundir en l'anàlisi
de supervivència dins dels grups analitzats. Els directors de
centres esportius han de tenir en compte la importància de
registrar el motiu d'abandonament com a factor important per
analitzar aquesta qüestió en profunditat, ja que aquestes dades
permetrien millorar la identificació i creació de mesures
preventives per reduir l'abandonament, la qual cosa no va
ser possible amb les dades disponibles.
En resum, els directors de centres esportius han de tenir
en compte els factors de predicció significatius del nombre de
renovacions d'abonament, el mes de matriculació, el nombre
de setmanes contractades, el nombre total de sessions, la
mitjana de sessions setmanals i l'edat com a variables per
fonamentar les seves decisions. D'aquesta manera, poden
elaborar polítiques i plans d'acció destinats a recompensar les
persones que practiquen natació amb resultats beneficiosos.

Conclusions
El nostre estudi ens va permetre extreure quatre conclusions
principals:
1. El nombre de renovacions d'abonament i l'època
de l'any, és a dir, el mes de matriculació: el nombre de
sessions contractades influeix en la durada de l'assistència i
es va confirmar que el nombre de renovacions d'abonament
contribueix a augmentar les xifres de supervivència. Es van
detectar diferències significatives en els diferents grups de
nedadors.
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2. El nombre de sessions augmenta la taxa de
supervivència dels nedadors. A més, els resultats de la prova
de rang logarítmic corroboren aquests resultats i suggereixen
l'existència de diferències significatives entre cada grup.
3. El nombre d'abonaments renovats va afectar el temps
de supervivència dels nedadors, de manera que, per cada
abonament renovat, l'abandonament es va reduir en un 84 %.
4. El nombre mitjà de sessions setmanals no va tenir un
efecte positiu sobre el temps de supervivència.
La prova de rang logarítmic ens va permetre afinar
aquestes conclusions pel fet que va proporcionar informació
sobre els diferents grups creats per a cada variable. Els riscos
d'abandonament en cada grup són diferents i els moments en
què és probable que es produeixi l'abandonament orienten
els directors de centres esportius per dirigir les mesures a
fi de millorar la retenció.
L'anàlisi de les dades existents proporciona informació
completa perquè els directors de centres esportius dissenyin
mesures destinades a reduir l'abandonament. Això permet
identificar els grups de risc als quals cal dirigir-se per
augmentar la sostenibilitat dels centres d'esports aquàtics
i, alhora, contribuir que es desenvolupin períodes més llargs
d'activitat física.
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Resum
Els educadors que integren l’activitat física (AF) a l’aula estimulen els alumnes i creen
un ambient suggeridor. L’objectiu d’aquest estudi va ser constatar el resultat d’un
programa de metodologia activa basat en els descansos actius (DA) (activity breaks)
per evidenciar: a) l’efecte de les estratègies plantejades per part del docent, b) les
característiques dels exercicis físics proposats i c) les respostes que genera en l’alumnat
durant el període d’activitat física. Hi van participar un docent tutor (de 6è d’educació
primària) d’un centre educatiu de la regió de Múrcia i un total de 26 alumnes d’entre
11 i 13 anys (M = 11.95; DT = 0.63). El programa es va administrar durant 12 setmanes
amb diferents procediments en l’horari lectiu (12 sessions/setmana). L’enfocament
de metodologia mixta (mixed methods) va permetre combinar l’anàlisi quantitativa
de la implementació dels DA, amb una llista de control avaluativa i l’anàlisi qualitativa
del resultat de les conductes interactives aparegudes, mitjançant la metodologia
observacional (MO) sistemàtica. Els resultats van mostrar que els DA implicaven
la motricitat de l’alumnat de manera intensa mitjançant la combinació d’habilitats
motrius, variacions posturals i interrelacions diverses. Alhora, es va constatar que el
docent va aplicar amb més freqüència les estratègies de promoció de l’activitat física
a l’aula corresponents a: la interrupció de la classe, el moviment com a interacció
social, la proposta amb una estructura concreta, la participació activa i la tornada a
la calma. Es va concloure que el programa de DA pot ser adequat per augmentar la
participació motriu, així com la interacció social i cognitiva de l’alumnat durant les
classes lectives.

Paraules clau: activity breaks, estratègies d’ensenyament, metodologies actives.
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Introducció
El creixement de l’obesitat infantil ha augmentat exponencialment durant els últims anys, fet que ha provocat una
situació d’alerta en els sistemes educatius de diversos països.
En aquest sentit, el sedentarisme s’ha convertit en un factor
clau per al desenvolupament de l’obesitat infantil (Blanco et
al., 2020), ja que posa en risc la salut dels joves per la relació
que té amb conseqüències negatives com la hipertensió, la
hipercolesterolèmia i malalties òssies (Orsi et al., 2011).
Davant d’aquesta situació, l’Organització Mundial de la
Salut (OMS, 2016), mitjançant l’“Informe per acabar amb
l’obesitat infantil”, centra l’atenció en els centres escolars,
l’entorn familiar i altres ambients socialitzadors i educatius
com a responsables per orientar els infants i adolescents
cap a l’establiment d’una dieta sana i una pràctica regular
d’activitat física que permeti l’adquisició d’hàbits de vida
saludables per part dels joves. A més, les recomanacions
establertes per l’OMS (2016) indiquen que el grup d’edat
d’entre 5 i 17 anys ha d’acumular un mínim de 60 minuts
diaris d’activitat física a una intensitat moderada/vigorosa
i reduir el temps dedicat a l’ús de pantalles.
Així, nombroses investigacions suggereixen el foment
d’intervencions en centres escolars per combatre l’obesitat
infantil (Sánchez-López et al., 2019). Els hàbits saludables
fomentats amb activitats físiques a l’aula poden contribuir a:
a) reduir el risc de malalties (Timmons et al., 2012),
b) millorar la salut emocional (Poitras et al., 2016) i c)
augmentar la motivació en els aprenentatges (ChacónCuberos et al., 2020). En aquesta línia, diversos estudis
empírics han analitzat l’efecte d’aplicar diferents estratègies
als centres educatius per augmentar l’activitat física durant
l’horari escolar i reduir el temps sedentari dels estudiants,
com programes d’activitat física (Ordóñez et al., 2019),
transport actiu (Sanz Arazuri et al., 2017), esbarjos actius
(Méndez-Giménez i Pallasá-Manteca, 2018) i els DA
(Muñoz-Parreño et al., 2020).
A causa del caràcter obligatori del sistema educatiu
espanyol actual i a la continuïtat de les metodologies
tradicionals durant les etapes de primària i secundària, es
pot pensar que els infants i adolescents dediquen gran part
del temps a aprenentatges estàtics. No obstant això, els
centres escolars podrien jugar un paper fonamental en la
promoció de l’activitat física (Langford et al., 2015; MéndezGiménez i Pallasá-Manteca, 2018), no només per mitjà de
la matèria d’Educació Física, sinó també amb l’ús d’altres
activitats físiques i esportives interdisciplinàries que permetin
estendre efectes positius a tota la població escolar (Ordóñez
et al., 2019). En aquest sentit, l’estudi d’Hernández et al.
(2010) va demostrar que la implicació física dels estudiants
durant la jornada escolar és molt baixa, amb una inactivitat
que fins i tot superava el 90 % del temps, amb la majoria
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de temps invertit en l’activitat lectiva sedentària. Davant
d’aquesta situació, diversos autors (Drystad et al., 2019)
sol·liciten canvis organitzatius als centres educatius que
afavoreixin la incorporació d’activitat física a la jornada
lectiva, a causa dels nombrosos beneficis que proporciona
als joves en els marcs cognitiu, acadèmic, fisicosaludable
i comportamental (Masini et al., 2020). Sembla que l’etapa
de primària és un període clau per desenvolupar patrons
de conducta actius en els infants (Castañer et al., 2011) i
per afavorir l’adquisició d’hàbits de vida saludables que
contribueixin a reduir el sobrepès i l’obesitat, aspectes que
es relacionen estretament amb el manteniment d’hàbits
esportius en edats més avançades (Ordóñez et al., 2019;
Vaquero-Solís et al., 2020).
Una de les estratègies més utilitzades durant els últims
anys per reduir el sedentarisme dels infants i adolescents
són les classes basades en activitat física (classroom-based
physical activity) (Watson et al., 2017a), que es poden dur
a terme tant dins com fora de l’aula. Watson et al. (2017a;
2017b) diferencien tres maneres d’incorporar l’activitat física
a l’aula: a) DA (active breaks), definits com a breus períodes
de temps, d’entre 5 i 15 minuts, en els quals l’activitat
física s’incorpora a intensitat de moderada a vigorosa,
durant el desenvolupament d’una classe, sense necessitat
d’espais, material o personal específic (Masini et al., 2020);
b) DA centrats en el pla d’estudis (curriculum-focussed
active breaks), períodes breus d’activitat física en els quals
s’inclouen continguts curriculars (Schmidt et al., 2016), i c)
classes físicament actives (physically active lessons), en les
quals l’activitat física s’integra en diferents àrees educatives
de l’educació física (Riley et al., 2015).
Les evidències científiques demostren els beneficis
d’incorporar pauses actives a l’aula per augmentar els
nivells d’activitat física en els estudiants, tant en la jornada
escolar com en l’extraescolar (Muñoz-Parreño et al., 2020),
amb les quals es pot assolir el 50 % de les recomanacions
establertes per l’OMS (Fairclough et al., 2012) i millors
nivells de condició física (Ridgers et al., 2007). Els efectes
positius de l’activitat física també s’observen en altres
variables com l’atenció, la concentració, les funcions
executives i el comportament vers la tasca (De Greef et
al., 2018; Masini et al., 2020; Méndez-Giménez, 2020;
Watson et al., 2017b).
Tanmateix, malgrat que durant els últims anys ha
augmentat la importància de l’observació en l’àmbit educatiu
tant en l’assignatura d’EF (Valero-Valenzuela et al., 2020)
com en la resta de matèries (Camerino et al., 2019; Prat et
al., 2019) i la comunicació docent (Castañer et al., 2016), cap
estudi encara no ha utilitzat la metodologia observacional per
conèixer amb precisió el que ocorre durant la incorporació
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Dades QUALITATIVES
(Anàlisi observacional)

Interpretació basada en
resultats QUAL (quan)

Dades
quantitatives
(llista de
control)

Figura 1
Disseny incrustat de dominància (adaptat de Creswell i Plano Clark, 2007).

d’activitat física a l’aula, és a dir, com és i com es du a terme
durant el desenvolupament de les classes.
L’objectiu principal de l’estudi va ser aplicar un programa
innovador de DA intraclasse per conèixer-ne i valorar-ne
la implementació que realitza el docent quant al grau de
fidelitat, les característiques de les activitats proposades i
les respostes que aquestes activitats generen en l’alumnat
durant el període d’activitat física proposat.

Metodologia
Disseny
La present investigació es va dur a terme sota un enfocament
mixed methods per aconseguir una millor comprensió global
en la implementació d’un programa educatiu i pedagògic
(Camerino et al., 2012; Castañer et al., 2013) basat en els
DA. Així, va ser un estudi descriptiu, inferencial, transversal
i amb una metodologia mixta que es va dur a terme sota un
disseny observacional (Anguera et al., 2011) nomotètic, de
seguiment i multidimensional (N/S/M): a) ideogràfic, amb
observació de les intervencions del docent i la interacció
dels alumnes a totes les sessions; b) seguiment, tenint en
compte l’evolució del docent i resposta de l’alumne en tot
el programa, i c) multidimensional, amb voluntat d’analitzar
diverses dimensions rellevants reflectides en una multiplicitat
de criteris a l’instrument d’observació. La prevalença de
les dades observacionals derivades del registre i anàlisi en
vídeo de totes les sessions va configurar un model incrustat
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de dominància en la gestió dels resultats (Figura 1), la
finalitat del qual consisteix a treballar amb un tipus de dades
dominants, en aquest cas qualitatives (anàlisi observacional),
mentre que es busquen altres dades, com a suport secundari,
en aquest cas quantitatives (llista de control avaluativa), que
exerceixen un paper complementari i que estan supeditades
a les primeres (Castañer et al., 2013). A més, aquests autors
indiquen que són les més adients a l’hora de dur a terme
estudis complexos i longitudinals, característiques principals
d’aquesta investigació.

Participants
Aquesta investigació es va dur a terme en un centre
d’educació primària de la zona nord-est de la regió de
Múrcia (Espanya). La mostra, que es va seleccionar per
conveniència i accessibilitat, utilitzant classes completes
d’educació primària, estava formada per:
(1) Docents: mestre-tutor (amb més de 10 anys
d’experiència com a docent) d’un curs de 6è de primària que
va impartir diverses assignatures (Matemàtiques, Ciències
Socials, Ciències Naturals, Coneixement Aplicat i Llengua
Castellana) i hi va implementar un programa de DA. Els
continguts que el docent desenvolupava en cada una de
les àrees, pertanyents al currículum del sistema educatiu
espanyol, estaven inclosos en el sistema educatiu espanyol
actual (LOMCE, 2013).
(2) Estudiants: la mostra estava formada per un total
de 26 participants amb edats compreses entre 11 i 13 anys
(M = 11.73; DT = 1.73), els quals van presentar un nivell

2022 , núm. 147. 1r trimestre (gener-març), pàg. 84-94

86

socioeconòmic mitjà-baix. Cap alumne no havia tingut
experiència prèvia amb els DA.

Instruments
Per corroborar els efectes de la implementació d’una metodologia en l’àmbit educatiu, Hastie i Casey (2014) estableixen
que un dels elements clau que ha de proporcionar el grup
investigador és la validació de la metodologia o estratègia
que s’implementarà a l’estudi. Per a aquesta investigació
es va realitzar mitjançant una llista de control ad hoc sobre
els DA de les sessions filmades.
(1) Instrument per avaluar els descansos actius (IADA):
la llista de control es va crear a partir de les pautes indicades per
Muñoz-Parreño (2020) sobre els elements que han de contenir
els DA per avaluar les estratègies d’ensenyament basades en
els DA. Consta de vuit ítems, que es van contestar mitjançant
respostes dicotòmiques (Sí-No), en funció de si s’aplicaven o
no les estratègies objecte d’observació durant el període d’integració d’AF a l’aula (5’-10’). La llista de control ad hoc estava

formada pels ítems següents: 1) interrupció de la classe (IC), 2)
moviment (MOV), 3) contingut acadèmic (CA), 4) interacció
social (IS), 5) estructura de la sessió (ES), 6) motivació (MO),
7) participació/activació (PA), i 8) tornada a la calma (TC).
(2) Instrument d’observació dels descansos actius
orientats a l’ensenyament (SODAE): aquest instrument
es va crear per registrar les conductes i generar patrons
de comportament dels docents i discents en les sessions
d’implementació dels DA a l’aula. L’instrument el
constituïa un sistema d’observació que comprenia
sis criteris, els tres primers adaptats de l’instrument
d’observació OSMOSTI (Observational System of Motor
Skills, Space, Time and Interaction) (Castañer et al.,
2020) i els altres tres, seguint les propostes de MuñozParreño (2020). Els criteris es relacionen amb la proposta
i estructuració dels DA. La dimensió del docent integra
els criteris: (1) habilitats motrius, (2) interacció social i
(3) ús de l’espai. Un criteri relacionat amb l’actuació de
l’alumnat: (4) participació dels alumnes, i dos criteris
relacionats amb les característiques dels DA: (5) contingut
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Taula 1
Sistema d’Observació Descansos Actius en l’Enseyament SODAE, adaptat del sistema OSMOSTI (Observational System of Motor
Skills, Space, Time and Interaction) (Castañer et al., 2020).
Criteri

HABILITATS MOTRIUS

INTERACCIÓ SOCIAL

ÚS DE L’ESPAI

PARTICIPACIÓ
D’ALUMNES

CONTINGUT
ACADÈMIC
RESOLUCIÓ
COGNITIVA

Categoria

Descripció

Locomoció

LOC

Accions de desplaçament (p. ex. córrer).

Estabilitat

ETB

Accions sense desplaçament (p. ex. balanceig, salts).

Manipulació

MAN

Accions de manipulació (objectes o persones).

Combinació

CHM

Combinació de les habilitats motrius.

Sense habilitat motriu

NIM

Inexistència d’habilitat motriu.

Grup gran

GG

Interacció en grup gran.

En parella

EP

Interacció en parella.

Grup petit

GP

Interacció en grup petit.

Sense interacció social

NIS

Inexistència d’interacció.

Direcció espacial

CDE

Canvi de direcció a l’espai.

Nivell espacial

CNE

Canvi de nivell a l’espai.

Sense canvis

MME

Mantenir-se al mateix espai.

Combinació

CVP

Combinació de posicions.

Tot el grup

TGC

Participació de tot el grup.

Participació alta

PA

Implicació del grup excepte d’1 a 4 alumnes.

Participació mitjana

PM

Implicació del grup excepte de 5 a 10 alumnes.

Participació baixa

PB

Implicació del grup excepte 11 alumnes o més.

Amb contingut

CA

Contingut acadèmic integrat.

Sense contingut

NCA

No hi ha contingut acadèmic integrat.

Amb resolució

RC

Existeix resolució cognitiva.

Sense resolució

NRC

No existeix resolució cognitiva.
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acadèmic i (6) resolució cognitiva. Cada criteri d’aquest
instrument complia els aspectes d’exhaustivitat i mútua
exclusivitat de tot sistema d’observació. S’hi van incloure
un total de 21 categories (Taula 1).
A continuació, desenvoluparem els passos previs
a la implementació i desenvolupament del programa
d’intervenció.

Formació prèvia en DA dels docents
Per implementar qualsevol tipus de programa educatiu,
es necessita un desenvolupament professional específic
dels docents (Lee i Choi, 2015). En aquest sentit, Pozo et
al. (2018) destaquen dues direccions que han de tenir les
investigacions: (1) requeriment d’un control i avaluació
d’experts sobre la intervenció, i (2) un seguiment continu
i proper de les dades en la implementació d’estudis
longitudinals, així com inclusió de dissenys metodològics
ad hoc. El personal docent es va formar en els DA, utilitzant
un enfocament de dues fases:
(1) Formació inicial: es va dur a terme un curs teoricopràctic
de 5 hores sobre els DA, en el qual es va explicar als docents
el mètode per adaptar l’exercici físic a la programació
docent de les diferents matèries i se’ls va proporcionar
estratègies globals i específiques per al desenvolupament
de la incorporació d’activitat física a l’aula.
(2) Formació contínua: inicialment, el docent va haver
de lliurar un document on descrivia el plantejament de tres
DA integrats en sessions que tinguessin un vincle amb
alguna de les àrees educatives que impartia. L’investigador
principal va exposar comentaris i suggeriments sobre les
propostes. Posteriorment, l’investigador principal es va
reunir setmanalment amb el docent amb l’objectiu de
conèixer el desenvolupament del programa i aportar-li un
feedback sobre els aspectes que duia a terme correctament
i quins eren susceptibles de millora. Aquesta informació es
va proporcionar gràcies a l’anàlisi de les sessions gravades,
els resultats de les quals es van reflectir i es van exposar
al mestre en les reunions setmanals a través d’un informe.

Procediment i intervenció
Es va obtenir el permís del Comitè d’Ètica de la Universitat
de Múrcia (ID: 3207/2021). A continuació, es va presentar el
projecte a un centre educatiu de la comarca del Mar Menor, es
va informar l’equip directiu i professorat sobre els objectius
del projecte i se’ls va sol·licitar col·laboració. Finalment,
es va obtenir el consentiment informat dels pares, mares
o tutors legals de tots els participants de l’estudi, d’acord
amb les directrius ètiques amb relació al consentiment,
confidencialitat i anonimat de les respostes.
Després de dissenyar la intervenció i de proveir el docent
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de tota la formació necessària en DA en la formació detallada
anteriorment, es va iniciar la intervenció del programa
educatiu de DA durant les 12 setmanes previstes, basantnos en una metodologia activa d’ensenyament i seguint els
mateixos continguts de la programació didàctica escolar
del centre educatiu, tal com estableix el currículum de
cada una de les assignatures en les quals es va implementar
(Matemàtiques, Ciències Socials, Ciències Naturals,
Coneixement Aplicat i Llengua Castellana).
En el desenvolupament de les sessions es van utilitzar
tres mètodes diferents de DA:
(1) Rutines Tabata (Tabata et al., 1996), que van consistir
en la combinació de sis exercicis realitzats a màxima
intensitat (p. ex.: esquats, flexions a la taula, etc.), amb
períodes de descansos (Koch, 2004), seguint la proposta
de Muñoz-Parreño et al. (2020). Es van aplicar durant cinc
dies a la setmana, amb un mínim d’una vegada al dia. En
aquest cas, es van dur a terme durant tota la intervenció,
seguint una progressió de la càrrega d’entrenament.
(2) Vídeos actius d’implicació física o Brain Breaks
Videos (Hidrus et al., 2020), basats en la imitació motriu
per part de l’alumnat de recursos audiovisuals projectats
a les pissarres digitals de l’aula (p. ex.: balls, moviments,
etc.). Aquest mètode també es va aplicar durant cinc dies a
la setmana, almenys una vegada al dia.
(3) DA d’implicació cognitiva relacionats amb el
reforçament curricular (Abad et al., 2014), seguint la proposta
de Solís-Antúnez (2019) sobre exercicis físics en els quals
es treballa alhora el contingut curricular de diferents àrees
de coneixement com llengua castellana, matemàtiques,
ciències socials, coneixement aplicat i ciències naturals.
Es van aplicar de dues a tres vegades a la setmana, només
una vegada al dia.
L’aplicació del programa va seguir una progressió
de dificultat i de càrrega d’exercici físic durant els DA,
sobretot en aquells en els quals s’aplicaven les rutines
Tabata. El primer mes, es van dur a terme rutines en les
quals es treballava durant 15” i es descansava 15”. Les quatre
setmanes següents es va reduir el temps de descans en 5” i
es va mantenir el d’implicació motriu (15”-10”). Finalment,
durant les últimes quatre setmanes es va augmentar el temps
de treball i es va mantenir el de repòs (20”-10”).
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Anàlisi dels resultats
Es van analitzar un total de 23 sessions, amb una durada
total de 55 minuts per sessió. Dos observadors, graduats en
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, van rebre formació
amb experts en metodologia observacional, seguint les
pautes establertes per Wright i Craig (2011). La fiabilitat
interobservador abans de l’inici de l’anàlisi de les dades per
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a l’ús de la llista de control ad hoc va ser de 89.1 % i per al
SODAE, del 95 % (García-López et al., 2012).
Amb relació al tractament dels resultats de l’instrument
IADA, es va optar per una estadística descriptiva, amb càlcul
dels percentatges de cada una de les estratègies utilitzades
per part del docent (interrupció de classe, moviment,
contingut acadèmic, interacció social, estructura, motivació,
participació/activació, tornada a la calma, aplicació) en la
implementació del programa i progressió durant les 12
setmanes des de l’inici fins al final d’aquest període.
Per obtenir les conductes docents més rellevants i la
resposta que desencadenaven en els estudiants al llarg del
programa educatiu, es va dur a terme una visualització,
anàlisi i registre detallat de deu sessions, representatives de
cada període i seleccionades aleatòriament. Es va utilitzar
l’instrument de registre i programari Lince Plus (Soto et al.,
2019), els resultats del qual es van exportar en format .txt
per a l’anàlisi d’obtenció de patrons temporals (T-patterns),
amb el programari THEME v.6. (Magnusson, 2000).

estratègies d’ensenyament basades en els DA utilitzades
per part del docent al llarg de la intervenció (Taula 2).
Concretament, van reflectir les diferències entre les estratègies
aplicades per part del docent en els DA de cada una de les
setmanes de l’estudi. La Taula 2 mostra uns resultats en els
quals s’observa que el docent va experimentar una millora
progressiva en la implementació dels DA a mesura que la
intervenció avançava. Tot això es reflecteix en el percentatge
total d’aplicació d’estratègies la setmana 1 (66.7 %), la
setmana 2 (62.5 %), la setmana 3 (75 %), la setmana 4
(81.3 %), la setmana 5 (79.2 %), la setmana 6 (81.3 %), la
setmana 8 (91.7 %), la setmana 10 (95.8 %) i la setmana 12
(100 %). A gairebé totes les setmanes s’experimenta una
millora progressiva, excepte a la 2 i la 5, que minva, i a la 6,
que es manté amb relació a la setmana 4. A més, s’observa
una diferència percentual important entre les estratègies
d’ensenyament incorporades en els DA de la setmana 1
(66.67 %) i la setmana 12 (100 %).
El percentatge total d’aplicació de les estratègies, en
tota la intervenció, es va situar per sobre del 6 %. I després
de la setmana 2, els percentatges no van baixar per sota
del 75 %, i fins del 90 % les setmanes 2, 10 i 12. D’aquesta
manera, es va constatar un increment de la fidelitat en la
implementació dels DA.
Les estratègies més aplicades durant els períodes actius
de la intervenció van ser la interacció social, el moviment,
l’estructura, la participació i la tornada a la calma, amb un

Resultats
Comprovació de les estratègies docents i
respostes de l’alumne (IADA)
Els resultats de l’IADA van mostrar la progressió de les
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Taula 2
Resultats de l’IADA, que mostra els percentatges de les estratègies utilitzades per part del docent al llarg del programa.

Setmana 1

IC

MOV

CA

IS

ES

MO

PA

TC

DA 1

%

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

5

62.5%

DA 2

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

6

75%

DA 3

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

5

62.5%

5.33

66.7%

M Total

Setmana 2

%

DA 4

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

5

62.5%

DA 5

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

5

62.5%

5

62.5%

M Total

Setmana 3

Ítems
totals

Sessió

DA 6

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

6

75%

DA 7

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

6

75%

6

75%

M Total

Nota. % = percentatge; IC = interrupció de classe; MOV = moviment; CA = contingut acadèmic; IS = interacció social;
ES = estructura de la sessió; MO = motivació; PA = participació/activació; TC = tornada a la calma; A = aplicació.
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Taula 2 (Continuació)
Resultats de l’IADA, que mostra els percentatges de les estratègies utilitzades per part del docent al llarg del programa.

Setmana 4

IC

MOV

CA

IS

ES

MO

PA

TC

DA 8

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

7

87.5%

DA 9

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

6

75%

6.5

81.3%

M Total

Setmana 5

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

6

75%

DA 11

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

6

75%

DA 12

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

7

87.5%

6.33

79.2%

DA 13

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

7

87.5%

DA 14

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

6

75%

6.5

81.3%

M Total

Setmana 8

DA 15

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

8

DA 16

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

7

87.5%

DA 17

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

7

87.5%

7.33

91.7%

M Total

Setmana 10

DA 18

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

8

DA 19

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

7

DA 20

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

8

M Total

Setmana 12

7.67

100%

100%
87.5%
100%
95.8%

DA 21

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

8

100%

DA 22

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

8

100%

DA 23

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

8

100%

8

100%

M Total
% total d’A

%

DA 10

M Total

Setmana 6

Ítems
totals

Sessió

M Total

100%

100%

34.8%

56.5%

100%

56.5%

100%

100%
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81%

Nota. % = percentatge; IC = interrupció de classe; MOV = moviment; CA = contingut acadèmic; IS = interacció social;
ES = estructura de la sessió; MO = motivació; PA = participació/activació; TC = tornada a la calma; A = aplicació.

100 % d’implementació en els DA analitzats. Les variables
interacció social i motivació, totes dues amb un 56.5 %, i el
contingut acadèmic (34.8 %) van ser les que es van aplicar
amb menys recurrència, sobretot a l’inici de l’estudi, aspecte
que va millorar les últimes setmanes del programa.

Actuació docent i resposta de
l’alumnat (SODAE)
L’anàlisi de patrons temporals mostra que el docent, durant
la intervenció, va seguir diferents conductes encadenades
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i típiques. Al dendrograma (Figura 3) s’observa que
es planteja una combinació en la qual es proposa un
exercici físic d’estabilitat (ETB) en el qual no hi ha
interacció social (NIS), hi ha un canvi en el nivell espacial
(CNE), treballa el grup complet (TGC), no es reforça el
contingut acadèmic (NCA), però sí la resolució cognitiva
(RC), precedida d’un període de descans en el qual els
alumnes es recuperen per al següent esforç metabòlic
(NIM-NIS-MME-TGC-NCA-NRC). Després d’aquesta
conducta encadenada, torna a aparèixer un exercici físic
en el qual es combinen habilitats motrius (CHM), sense
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Estabilitat motriu, canviant l’espai amb participació grupal i resolució cognitiva
(STB-CSL-GP-CRE), sense interacció social ni contingut (NCA-NSL)
Sense implicació motriu, mantenint l’espai i amb participació grupal (NMI-MSS-GP), sense
interacció social ni contingut ni resolució cognitiva (NCA-NSL-NCR)
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Combinació d’habilitats motrius i posicions amb participació grupal i resolució cognitiva
(COM-CVP-GP-CRE), sense interacció social ni contingut (NCA-NSL)
Sense implicació motriu, mantenint l’espai i amb participació grupal (NMI-MSS-TGP-CRE),
sense interacció social ni contingut ni resolució cognitiva (NCA-NSL-NCR)
Combinació d’habilitats motrius i posicions, amb participació grupal i resolució cognitiva
(COM-CVP-GP-CRE), sense interacció social ni contingut (NCA-NSL)
Combinació d’habilitats motrius i posicions, amb participació grupal i resolució cognitiva
(COM-CVP-GP-CRE), sense interacció social ni contingut (NCA-NSL)

Figura 2
Dendrograma representatiu de l’actuació del docent i la resposta dels alumnes en les sessions analitzades de la intervenció.

NIS, amb una combinació de posicions (CVP), en la
qual TGC, sense reforç del contingut acadèmic (NCA) i
amb RC, precedit de nou per un període de repòs (NIMNIS-MME-TGC-NCA-NRC). D’aquesta manera, es pot
dir que l’estructura plantejada per part del docent per
implementar els DA es repeteix consecutivament durant
la seva durada (5-10 minuts).

Discussió
L’objectiu general d’aquest estudi va ser aplicar un programa
de DA a l’aula per conèixer-ne els resultats quant a les
característiques dels exercicis proposats i les respostes
generades en l’alumnat durant el període d’activitat
física, així com per valorar-ne el grau de fidelitat de la
implementació.
Els resultats d’aquest estudi reflecteixen que els DA
aplicats per part del docent tenen moments de descans motriu
que es produeixen prioritàriament en el protocol Tabata, en el
qual es treballa un exercici actiu (p. ex. saltar a corda) durant
20” i es reposa durant 10”. A l’hora de comparar els resultats
amb altres estudis, cal destacar que no existeixen precedents
fins a l’actualitat en els quals s’hagin avaluat els DA des
d’un enfocament mixed methods basat en la metodologia
observacional (Chacón-Cuberos et al., 2020). Durant el
període d’AF, els exercicis principals incorporats per part
del docent van ser les combinacions d’habilitats motrius (p.
ex. flexions) i aquelles que impliquen estabilització (p. ex.
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esquats). Aquest tipus de DA també s’ha aplicat en estudis
de metodologia quantitativa, com el de Muñoz-Parreño et al.
(2020), en el qual es van obtenir resultats molt positius en
l’augment del nivell d’AF, en període escolar i extraescolar,
dels estudiants que pertanyien al GE.
A més, els resultats mostren que el docent va aplicar
organitzacions diferents per promoure la interacció social,
amb alternança entre execucions individuals i col·laboració en
grup gran, fet que va permetre que els estudiants estiguessin
en contacte continu. Aquests resultats segueixen la línia
d’investigacions com la de Muñoz-Parreño (2020) i SolísAntúnez (2019), basades en la incorporació de DA a
l’educació primària mitjançant jocs cooperatius i que van
trobar efectes positius relacionats amb l’actitud i conducta
de l’alumnat a l’aula. Amb relació a l’ús de l’espai, els
resultats reflecteixen una alternança entre mantenir l’espai i
combinar variacions de posició (canvis en la direcció i nivell
espacial) durant tota la intervenció, aspecte que es relaciona
amb el criteri d’interacció social utilitzat per part del docent.
D’altra banda, l’estudi mostra que el contingut acadèmic
no es va treballar de manera continuada durant la intervenció,
sinó que hi predominava l’ús de protocols Tabata i vídeos
actius. Tanmateix, les activitats proposades per part del
docent sí que van implicar de manera motriu i cognitiva els
estudiants. En aquesta línia, l’estudi de Suárez-Manzano et
al. (2018), en el qual es van analitzar intervencions educatives
basades en DA, va trobar que, en un 78 % de les intervencions
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dutes a terme, els estudiants van millorar la funció cognitiva
de l’atenció a classe.
Amb relació a la resposta dels alumnes en els DA, els
resultats reflecteixen que hi van participar i s’hi van implicar
en la seva totalitat durant els exercicis proposats; per tant,
la resposta a la incorporació de l’AF a l’aula va ser molt
positiva. Aquesta evidència permet que els alumnes siguin
actius i assoleixin un gran percentatge del mínim d’AF
proposat per l’OMS (2016), així com l’adquisició d’hàbits
de vida saludables que puguin transferir fora de l’entorn
escolar. Aquests resultats segueixen la línia d’altres estudis
(Fairclough et al., 2012; Muñoz-Parreño et al., 2020; SolísAntúnez, 2019) que van trobar una gran participació per part
de l’alumnat i en els quals l’activitat física registrada durant
els DA va permetre cobrir el 50 % de les recomanacions
establertes per l’OMS.
Respecte al segon objectiu, es van utilitzar les dades
obtingudes de l’IADA sobre l’ensenyament dels DA
amb la intenció de conèixer el grau de fidelització de la
implementació, ja que la interpretació dels resultats dels
estudis no depèn únicament de comprovar si la intervenció es
va implementar adequadament, sinó que també és necessari
conèixer aquells aspectes que es van dur a terme d’una forma
més idònia (Durlak i DuPre, 2008). Els resultats mostren
que el mestre va experimentar una progressió al llarg de
la intervenció, començant amb l’aplicació del 66.67 % de
conductes i finalitzant amb el 100 %. Aquest aspecte és molt
interessant, ja que es pot observar la fidelització assolida
per part del docent, amb les estratègies metodològiques
de promoció de l’activitat física a l’aula, després de la
formació inicial, i la importància de la formació contínua per
assegurar una bona implementació de les estratègies durant
el desenvolupament del programa. Això es pot corroborar
amb estudis previs (Camerino et al., 2019) que destaquen
la formació contínua com un element clau en l’aplicació
de metodologies innovadores en els models pedagògics.
Les estratègies més valorades durant aquests DA van
ser la interrupció de classe, el moviment, l’estructura, la
participació i la tornada a la calma. Les variables contingut
acadèmic, interacció social i motivació a l’inici d’intervenció
es van implementar amb menys assiduïtat, aspecte que va
anar incrementant a mesura que la intervenció avançava.
Tanmateix, no existeixen evidències científiques per poderles comparar amb aquests resultats, ja que cap estudi, fins
al moment, no ha avaluat la incorporació d’AF a l’aula
mitjançant una metodologia observacional qualitativa. La
majoria de treballs utilitzen mètodes quantitatius, com els
acceleròmetres (Watson et al., 2017b; Watson et al., 2019),
que no permeten conèixer aquest tipus de variables.
Per tant, aquest instrument (IADA) es va integrar a
l’enfocament mixed methods amb l’objectiu de detectar les
conductes del docent utilitzades per promoure l’activitat
física a l’aula, així com per dur a terme una avaluació
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contínua de la intervenció (Hemphill et al., 2015) i comprovar
la viabilitat del programa educatiu.
Tanmateix, la falta de resultats procedents d’estudis previs
que permeti comparar-los ha de portar-nos a ser prudents
en les conclusions, ja que no hi ha evidències científiques
en la línia d’aquest estudi, fins a l’actualitat. Per això,
calen més estudis que indaguin en els comportaments que
generen els DA sobre els estudiants, tenint en compte el
tipus d’estratègia que fa servir el docent (com el tipus de
DA, la durada o intensitat), així com les conseqüències
sobre altres variables, com el nivell d’activitat física,
mesures amb instruments de gran precisió i fiabilitat (p.
ex. acceleròmetres), i dissenys quasiexperimentals i amb
mostres aleatoritzades.
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Conclusions
En línia amb els objectius proposats en aquest estudi, es
conclou que el docent, durant l’aplicació del programa de
DA, va utilitzar principalment la combinació d’habilitats
motrius i variacions en la posició mitjançant una organització
individual i en grup gran. El protocol Tabata, en el qual un
descans motriu precedia un període de temps actiu, sembla
el mètode d’activitat intraclasse més utilitzat per part del
mestre, fet pel qual mostra ser molt eficaç per als participants.
Els resultats de l’instrument IADA mostren que el
docent va aplicar de manera progressiva i adequada les
estratègies que caracteritzen els DA, les quals van afavorir
la participació i motivació dels alumnes, que es confirmen
amb l’actuació del docent i la resposta dels alumnes en les
sessions analitzades de la intervenció amb el sistema SODAE.
Aquestes pauses actives predisposen a una atenció més
alta dels alumnes i comporten una resolució cognitiva que
promou la participació i interacció completa de tot el grup.
Finalment, quant al grau de fidelització de les estratègies
pròpies dels DA, existeix una progressió positiva per part del
docent al llarg del temps, gràcies a factors com la formació
inicial, el procés de formació contínua i l’experiència
adquirida en l’ús de la metodologia d’ensenyament.
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