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Els estudis que conformen aquesta tesi són fruit de la investigació: “Programes de 

motricitat perceptiva i expressiva en bordelines i gent gran. Beneficis i creació 

d’instrument ad hoc”  de l’AGAUR INEFC  en la que he treballat com a becària i com 

a personal investigador. El projecte s’ha realitzat al Laboratori d’Observació de la 

Motricitat de l’INEFC de Lleida. 
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Al meu marit Jordi 

 

Als meus pares i germana 
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“ Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, 

pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida” 

	

	 	 	 	 Arthur Schnitzler	
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RESUM 

 

La meva trajectòria de doctorat es relaciona directament amb el projecte de recerca: 

Programes de motricitat perceptiva i expressiva en bordelines i gent gran. Beneficis i 

creació d’instruments ad hoc, pel qual se’m va atorgar una beca de recerca de 

l’AGAUR-INEFC1 durant el període 2012-2014. Aquest projecte s’ha portat a terme al 

Laboratori d’Observació de la Motricitat (http://lom.observesport.com/) de l’INEFC, 

adscrit a la UdL, liderat per la Dra. Marta Castañer i també directora de la present tesi. 

Fruit d’aquest treball s’han presentat 6 comunicacions en diferents congressos nacionals 

i internacionals. La producció científica està representada principalment per 5 articles 

publicats en revistes d’impacte indexades per JCR, ISI Web of Science, IN-RECS i 

CARHUS PLUS. També hem inclòs als annexos tres articles: un encarregat per una 

revista indexada per JCR que es troba en procés de finalització; un altre in press indexat 

per Isi Web of Science i un altre pendent de la segona revisió però, encara no acceptat. 

El tema de la nostra recerca s’ha centrat en adaptar i generar instruments per observar 

els patrons motrius que es generen els programes d’activitat física adreçats al col·lectiu 

de la gent gran així com constatar la relació d’aquests patrons amb la percepció de 

beneficis que perceben els participants. Per tal de contextualitzar el marc teòric ens hem 

centrat en les característiques pròpies de l’envelliment saludable i actiu, i hem fet una 

anàlisi d’aquests programes tot considerant-los una de les manifestacions bàsiques de la 

motricitat. Aquest enfocament ens ha permès identificar les capacitats i les habilitats 

motrius així com els perfils motrius, que generen els programes d’activitat física. Un 

procedir posterior des dels enfocaments Mixed Methods Research, ens ha permès 

                                                 
1 Beques de col·laboració per a personal investigador, dins l’àmbit de l’educació física i l’esport. Resolució PRE/375/2005 de 8 de setembre 
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4472 de 19 de setembre de 2006. 
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combinar altres instruments d’anàlisi estandarditzats i semi estandarditzats amb la 

metodologia observacional a fi de constatar els beneficis que perceben els practicants 

dels programes. 

Els objectius que hem perseguit han estat dirigits en un doble sentit, un de tipus 

metodològic quant a la generació d’instruments d’anàlisi ad hoc a l’objecte d’estudi i la 

seva combinació mixta amb altres instruments existents i un de tipus substantiu quant a 

la constatació de beneficis de l’activitat física per part dels participants dels programes 

administrats. Aquesta tesi la conformen un total de 5 articles indexats que considerem 

que mostren no només el treball per optar a doctorar-se, sinó tot el recorregut del procés 

investigador que s’ha dut a terme durant el període indicat i que, potser el més valuós, 

és que l’estem continuant, tot tenint en compte els nous articles, que contenen els 

annexos, que s’estan revisant en revistes científiques així com projectes nous de recerca 

que hem presentat en diverses convocatòries.  

PARAULES CLAU2: Exercici per a Persones Grans; Motricitat; Metodología 

Observacional.	

	

	

	

	

	

	 	

                                                 
2 Segons la llista d’encapçalaments de matèria en català 
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RESUMEN	

 

Mi trayectoria de doctorado se relaciona directamente con el proyecto de investigación: 

Programas de motricidad perceptiva y expresiva en bordelines y gente mayor. 

Beneficios y creación de instrumentos ad hoc, por el cual se me otorgó una beca de 

investigación del AGAUR-INEFC3 durante el periodo 2012-2014. Este proyecte se ha 

llevado a cabo al Laboratorio de Observación de la Motricidad 

(http://lom.observesport.com/) del INEFC, adscrito a la UDL, liderado por la Dra. 

Marta Castañer y también directora de la presente tesis. Fruto de este trabajo se han 

presentado 6 comunicaciones en diferentes congresos nacionales e internacionales. La 

producción científica está representada principalmente por 5 artículos publicados en 

revistas de impacto indexadas por JCR, ISI Web of Science, por IN-RECS y CARHUS 

PLUS. También hemos incluido en los anexos, tres artículos: uno encargado por una 

revista indexada por JCR que se encuentra en proceso de finalización, otro en prensa 

indexado en ISI Web of Knowledge y otro pendiente de una segunda revisión pero, 

todavía no aceptado. El tema de nuestra investigación se ha centrado en adaptar y crear  

instrumentos para observar los patrones motrices que generan los programas de 

actividad física dirigidos al colectivo de las personas mayores así como constatar la 

relación de estos patrones con la percepción de beneficios que perciben los 

participantes. Para contextualizar el marco teórico nos hemos centrado en las 

características propias del envejecimiento saludable y activo en el que hemos hecho un 

análisis de estos programas considerándolos una de las manifestaciones básicas de la 

motricidad. Este enfoque nos ha permitido identificar las capacidades y las habilidades 

                                                 
3 Becas de colaboración para el personal investigador, dentro del ámbito de educación física y deporte. Resolució PRE/375/2005 de 

8 de septiembre publicada al Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4472 de 19 de septiembre de 2006. 
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motrices así como los perfiles motrices, que generan los programas de actividad física. 

Un proceder posterior desde los enfoques Mixed Methods Research, nos ha permitido 

combinar otros instrumentos de análisis estandarizados y semi estandarizados con la 

metodología observacional con el fin de constatar los beneficios que perciben los 

practicantes de los programas.  

Los objetivos que hemos perseguido han sido dirigidos en un doble sentido, uno de tipo 

metodológico en cuanto a la generación de instrumentos de análisis ad hoc al objeto de 

estudio y su combinación mixta con otros instrumentos existentes y el otro de tipo 

sustantivo en cuanto a la constatación de beneficios de la actividad física por parte de 

los participantes de los programas administrados. Esta tesis la conforman un total de 5 

artículos indexados que consideramos que muestran no sólo el trabajo por optar a 

doctorarse, sino todo el recorrido del proceso investigador que se ha llevado a término 

durante el periodo indicado y que, quizás el más valioso, es que estamos continuando, 

teniendo en cuenta los nuevos artículos, que contienen los anexos, que se están 

revisando en revistas científicas así como proyectos nuevos de investigación que hemos 

presentado en varias convocatorias.	

 

PALABRAS CLAVE4: Ejercicio para Personas Mayores; Motricidad; Metodologia 

Observacional. 

	

 

	

	

                                                 
4 Según lista encabezamiento de materia en catalán 
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ABSTRACT 

	

My doctoral experience is directly related to the research project Perceptual and 

expressive motor programmes in borderlines and the elderly. Benefits and creation of 

ad hoc instruments, for which I was awarded a research grant from AGAUR-INEFC5 

during the period 2012-2014. This project was carried out in the Human Motor 

Observation Laboratory (http://lom.observesport.com/) of the INEFC attached to the 

UdL, led by Dr. Marta Castañer, who is also my thesis supervisor. As a result of the 

research, six communications have been presented at various national and international 

conferences. The scientific production is mainly represented by five articles published 

in journals indexed by JCR, ISI Web of Science, IN-RECS and CARHUS PLUS (the 

Spanish journals indexs). We have also included in the appendices three more papers: 

one in press, indexed in ISI Web of Knowledge; another article commissioned by a 

JCR-indexed journal which is in process review and another that is pending second 

review but not yet accepted. The theme of our research has focused on developing 

instruments to observe the motor patterns generated by physical activity programmes 

aimed at the elderly and assessing the relationship of these patterns with the benefits 

perceived by the participants. In order to contextualize the theoretical framework we 

focused on the characteristics of active, healthy aging and we made an analysis of these 

programmes, considering them as one of the basic expressions of motor skills. This 

approach allowed us to identify the motor skills and abilities and the motor profiles 

generated by the physical activity programmes. A later application of Mixed Methods 

research allowed us to combine other standardized and semi-standardized analysis tools 

                                                 
5 Collaboration grants for researchers within the field of physical education and sport. Resolution PRE/375/2005 of 8 September 
published in the Official Gazette of the Government of Catalonia no. 4472 of 19 September 2006. 
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with the observation method in order to ascertain the benefits perceived by the 

participants in the programme.  

A dual objective was pursued: a methodological objective in which we attempted to 

generate ad hoc analysis tools and combine them with existing tools and a substantive 

objective of determining the benefits of physical activity obtained by the participants in 

the programmes. This thesis is composed of a total of five indexed articles that we 

believe show not only the work carried out towards obtaining the doctoral degree but 

also the research path followed. Perhaps of even greater value is the fact that we are 

continuing the research, that the articles presented in the appendices are undergoing 

review in scientific journals, and that we have presented new research projects to 

several calls for proposals.  

Key Words6: Exercise for the Aged; Motor Ability; Observation (Scientific Method) 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                 
6 According to la llista d’encapçalaments de màteria en català. 
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PREFACI 

La present tesis doctoral s’inscriu dins del projecte d’investigació “Programes de 

motricitat perceptiva i expressiva en bordelines i Gent Gran. Beneficis i creació 

d’instruments ad hoc”. IP: M. Castañer. AGAUR- INEFC (2012-2014) desenvolupat al 

Laboratori d’Observació de la motricitat d’INEFC de la Universitat de Lleida i en 

col·laboració amb la regidoria d’esports del l’Excel·lentíssim Ajuntament de Lleida. 

Alhora, per la línia de treball de l’equip del Laboratori, aquest projecte ha estat vinculat 

amb el projectes: 

 I+D+I Avances tecnológicos y metodológicos en la automatización de estudios 

observacionales en deporte. IP: M. Teresa Anguera. Dirección General de 

Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación [PSI2008-01179] (2012-2015). 

Tecnologia i aplicació multimedia i digital als dissenys observacionals. Grup de recerca 

i innovació en dissenys (GRID) (Grup consolidat de la Generalitat). IP: M. Teresa 

Anguera. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de 

Catalunya AGAUR (2009SGR829). (2009-2013). 

Aquesta tesi és fruit d’un encaix entre els dos àmbits de coneixement, el de les Ciències 

de l’Activitat Física i l’Esport i el de la Infermeria. La meva formació com a infermera 

en els diferents àmbits assistencials durant gairebé deu anys ha aportat una nova visió 

en el decurs d’aquest projecte tant en l’àmbit professional com en el personal, així com 

l’oportunitat d’ampliar i adquirir nous coneixements; sobretot en tot allò referent als 

mètodes d’investigació que durant aquests tres anys he pogut conèixer de manera més 

àmplia gràcies a la possibilitat de poder gaudir d’una beca predoctoral i també de 

l’oportunitat que m’ha brindat l’equip del laboratori d’observació de formar part d’un 

grup de recerca.  
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Un cop exposades les raons que em van impulsar a seguir endavant aquest treball 

d’investigació així com la possibilitat i l’acceptació dels participants per poder accedir 

als grups d’activitat física, vam seguir avançant en aquesta línia fins i tot ampliant nous 

objectius que no havíem contemplat en un primer moment.  

La dinàmica constant de treball i la producció científica que porta a terme el grup 

d’investigació amb qui he desenvolupat aquesta tesis doctoral ha permès aprofundir el 

coneixement científic derivat de l’objecte d’estudi, per tal de plasmar i poder aplicar 

nous coneixements. Com a resultat d’aquest aprofundiment ens hem presentat a un 

projecte de recerca de major abast per tal de seguir avançant, buscant noves propostes 

de moviment i essent la motricitat i el treball amb el cos un sol instrument. 

L’estructura de la present tesi consta de 8 apartats principals: introducció, objectius, 

mètode, procés d’investigació, discussió, conclusions i prospectiva. A fi de facilitar la 

lectura, el recull dels 5 articles publicats es recullen en l’annex 1.  
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INTRODUCCIÓ 

Nous reptes per a l’envelliment en el segle XX 

Amb l’augment de l’esperança de vida, la nostra societat s’ha vist immersa en un procés 

de canvi del concepte i l’autoconcepte de l’envelliment que posa de manifest la 

necessitat de canvi de les perspectives de les polítiques socials adreçades a la gent gran 

per tal de garantir una bona qualitat de vida fins arribar al final de la vida. 

Són moltes les maneres que tenim d’envellir, algunes han conduit a diversos autors a 

encunyar nous conceptes com el “d’envelliment competent” (Fernández-Ballesteros, 

1995), però en els darrers vint-i-cinc anys s’ha construït un nou marc o metaparadigma 

de l’envelliment que per primera vegada l’OMS (1990) defineix com a “envelliment 

saludable”. Aquest concepte ha anat evolucionant al llarg dels anys, des d’un model més 

centrat en la salut cap a un model més integrador d’envelliment actiu (OMS, 2002) i que  

es defineix com “el procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i 

seguretat per tal de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen”. 

L’objectiu és aconseguir una bona qualitat i esperança de vida de les persones en edats 

avançades on, a més a més, de ser actiu físicament també cal ser-ho a nivell social i 

cognitiu tot participant en activitats sòcio-culturals, recreatives i d’altre tipus.  

Tanmateix, un gran nombre d’estudis corroboren la importància no només d’adquirir 

sino de mantenir uns bons hàbits saludables en vers una bona qualitat de vida. Entre 

aquests hàbits es contempla l’activitat física que té en compte la globalitat de les 

persones en un treball del cos de manera integral arran del qual es plantegen objectius 

de millora de l’autonomia, l’equilibri emocional, la socialització i la millora d’adaptació 

a noves situacions. 
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física relatives a factors com la resistències aeròbica, anaeròbica, muscular, de força, de 

flexibilitat i, en canvi, molt poques són adreçades a la motricitat perceptiva per 

optimitzar factors com: l’activitat tónico-postural, la coordinació fina, la coordinació 

segmentària i la coordinació global, la lateralitat, l’equilibri estàtic, l´equilibri dinàmic, 

així com factors implicats en la consciència corporal. Això ens fa pensar que incidir en 

aspectes més qualitatius del moviment corporal arran de potenciar capacitats perceptives 

i expressives comença a ser necessari en el moment actual. 

Així doncs envellir i envellir de manera activa és un nou repte per a la nostra societat i 

això està produint canvis en les estructures socials a causa de l’augment de les persones 

grans, la societat n’és conscient d’aquest procés de canvi i per això està adaptant-ne les 

estructures. Per tal d’impulsar aquesta iniciativa el Consejo Superior de Deportes (CSD) 

juntament amb les comunitats autònomes posen en marxa un eix estratègic de 

programes que configuren el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte, 

Aquest eix se centra en la pràctica esportiva adreçada a la Gent Gran i desenvolupa una 

sèrie de programes d’activitat física que tenen com a objectiu la promoció d’hàbits de 

vida activa per tal de garantir una bona qualitat de vida dins l’estil de vida actiu (OMS, 

2002).  

A Catalunya els programes d’educació física comunitaris per a la gent gran s’originen a 

principis dels anys 80 essent el territori del barcelonès el pioner. A partir d’aquest 

moment els programes d’activitat física es van anar estenen pels casals socials de gent 

gran, ajuntaments i diputacions entre altres entitats. Actualment les modalitats 

d’activitats disponibles és variada i, a més a més de d’oferir activitats tradicionals també 

aporten activitats novedoses com el tai chi, l’aquagym, etc en funció de les noves 

tendències que van sorgint. Pel que fa a la seva gestió, pot ser de titularitat pública o 

privada. Els programes de gestió pública són aquells impulsats per a ajuntaments, la 
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Generalitat, els consells comarcals o diputacions i es duen a terme en instal·lacions o 

equipaments totalment públics, la majoria d’ells en casals per a gent gran com és el cas 

del nostre estudi. Mentre que els programes de gestió privada corresponen a entitats que 

gestionen locals esportius o socials privats.  

El treball motriu en la tercera edat i la Teoria de les 14 necessitats 

En aquest apartat volem encaixar l’objecte del nostre estudi amb una de les necessitats 

que inclou la Teoria de les 14 necessitats de Virginia Henderson (1971) doncs 

considerem que es relaciona directament amb el treball motriu que es porta a terme als 

programes d’activitat física per a la gent gran. 

Actualment en l’àmbit de la Salut existeixen diferents teories que centren la seva 

importància en la satisfacció de les necessitats bàsiques de les persones. Virginia 

Henderson, impulsora de la Teoria de les 14 necessitats bàsiques, crea un model 

conceptual a partir de la jerarquització de les necessitats de la piràmide de Abraham 

Maslow (1943) (vegeu figura 2). Henderson afirma que aquestes necessitats són 

comunes a totes les persones encara que cadascuna les expressi de manera diferent. La 

filosofia que va seguir Henderson ha estat escollida com a marc conceptual en diferents 

escoles d’infermeria i per la majoria de centres sanitaris espanyols com a sistema de 

recollida de dades en funció de les necessitats bàsiques. A partir d’aquesta teoria 

considerem que aquesta tesi té una relació molt directa amb una de les necessitats que 

Henderson considera essencial en el desenvolupament de les persones. 
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9- Evitar perills 

10- Comunicar-se amb els demés 

11- Valors i creences  

12- Realització personal (ocupació) 

13- Participar en activitats recreatives 

14- Aprendre 

 
Cal tenir en compte que totes aquestes necessitats estan indicades per la professió de la 

infermeria per a intervenir i conèixer els problemes de dependència. Com hem dit, el 

nostre objecte el relacionem amb la necessitat de les persones de moure’s. Però, 

moure’s no es tant sols un aspecte a tenir en compte a l’hora de mantenir un estil de vida 

actiu sinó que és una necessitat bàsica que tota persona requereix satisfer. El sistema de 

vida actual, però redueix els nivells d’activitat física tot fomentant el sedentarisme.       

El treball motriu adreçat a la gent gran s’ha establert en forma de “programes 

d’Activitat Física” que fomenten diverses manifestacions de la motricitat amb 

tendències utilitàries, recreatives, expressives i inclús terapèutiques, tot evitant les de 

caràcter agonístic-competitiu, pròpies de l’esport, a no ser que es vehiculi d’una manera 

lúdica i cooperativa (Castañer y Camerino, 2006). Per tant la pràctica motriu i esportiva 

no persegueix només l’objectiu d’adquirir habilitats motrius sinó una possibilitat 

d’optimització de la motricitat humana.                                                        

L’enfocament sistèmic de la Motricitat (Castañer y Camerino, 2001; 2006; 2012; 2013) 

abasta diverses manifestacions; perfils i tendències motrius segons ens indica la figura 

3, sobre la qual hem subratllat en negreta les que el treball de programes d’activitat 

física per a la gent gran hi incideix de manera específica. 
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En general, els programes d’activitat física per aquest col·lectiu tenen una metodologia 

específica i van dirigits, partint d'un coneixement de les característiques pròpies de la 

vellesa, a dinamitzar els grups de persones d'edat avançada, evitant possibles riscos i 

afavorint tots aquells aspectes que ajudin cadascun dels seus participants. Si més no, 

considerem que aquests programes poden ser optimitzats si inclouen pràctiques 

d’activitat perceptiu motriu que reforcin el cos en el procés d’envelliment. Aquesta 

consideració la fem atenen a tres aspectes que hem constatat que són rellevants i que 

hem tractat en diversos articles que composen el nostre estudi: 

D’una banda, constatem que en els programes d’activitat física adreçats a la gent gran es 

recorre a  l´automatització d’exercicis estandarditzats que se solen orientar, mitjançant 

la repetició, només a la millora de la condició física de l’organisme que envelleix. Són 

pocs els programes adreçats a reforçar la motricitat perceptiva per optimitzar factors 

com: l’activitat tónico-postural, la coordinació fina, la coordinació segmentària, la 

coordinació global, la lateralitat, l’equilibri estàtic, l´equilibri dinàmic i factors de 

consciència corporal perceptivo-expressiva. És doncs, molt important definir els 

objectius de cada pràctica d’activitat física en funció de la finalitat que es persegueixi; 

esportiva, recreativa, lúdica, rehabilitadora, sempre i quan totes elles oscil·lin en un rang 

de tipus d’intensitat de lleugera a moderada segons el que ha estat establert l’American 

College of Sports Medicine (ACSM). 

D’altra banda, els diferents estudis que pretenen valorar la condició física dels ancians 

no ho duen a terme de manera directa en el context natural (Anguera, 1999b) on 

desenvolupen l’activitat física sinó mitjançat proves de laboratori tals com valoració de 

proves d’esforç administració de tests i obtenció de mesures antropomètriques i altres 

paràmetres. Considerem que són necessàries, cada vegada més, recerques que puguin 
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mesurar diversos paràmetres en els propis contextos naturals en què es desenvolupen les 

activitats7.  

Una tercera consideració que podríem dir és transversal a les anteriors és la d’analitzar 

el tipus d’intervenció i les metodologies emprades que els docents-animadors 

estableixen en el dia a dia de la implantació d’aquests programes. i les metodologies 

emprades  

                                                 
7 Aquest aspecte el vam presentar al congrès ECCS, 2013 (annex 3) i també recollim en el projecte de recerca presentat al Consell 
Català de l’Esport (annex 4) 
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OBJECTIUS 

Per les característiques de la tesi, considerem d’interès diferenciar objectius d’ordre 

substantiu i objectius d’ordre metodològic que emanen dels objectius generals.  

Objectius generals 

 Identificar i analitzar la motricitat que desenvolupen els programes d’activitat 

física dirigits a la gent gran. 

 Constatar els beneficis que aquests programes generen en els participants que hi 

assisteixen de manera continuada.  

 Aplicar instruments estandarditzats i dissenyar eines metodològiques ad hoc per 

poder dur a terme els dos objectius anteriors. 

    Objectius d’ordre substantiu 

Arran de l’experiència de quatre dècades de implantació dels programes d’activitat 

física per a la gent gran a Catalunya, i de la recerca específica dins el nostre grup de 

recerca (Camerino, 1995; Camerino, 1999; Echavarri, 2000; Anguera, 2014), en la 

nostra investigació hem considerat que aquests programes no haurien de cercar el 

moviment pel moviment com a única manera de millorar la condició física de 

l’organisme sinó el moviment continuat però, alhora, variant i significatiu que és el que 

pretén una motricitat intel·ligent si atenem la seva definició “la motricitat és tota 

manifestació de la dimensió corporal de caràcter cinèsica però alhora, simbòlica i 
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cognoscitiva.” (Castañer y Camerino, 2006: 11). Així, els objectius substantius se 

centren en: 

 

 Observar les dimensions de la motricitat que treballen cadascun dels programes 

d’activitat física adreçats a la gent gran. 

 Detectar els patrons motrius (T-patterns) que arran del treball d’habilitats 

motrius, capacitats físico-motrius, perceptivo-motrius i sòcio-motrius generen 

els programes d’activitat física analitzats. 

 Constatar els beneficis de les capacitats perceptiu motrius, socials i terapèutiques 

que perceben els participants. 

 Observar i comparar, mitjançant la detecció de T-patterns, els tipus 

d’intervenció així com el tipus de comunicació que utilitza l’educador-animador 

per dirigir les sessions dels programes analitzats. 

 Objectius d’ordre metodològic 

El Laboratori d’Observació de la Motricitat ha elaborat eines metodològiques de 

sistemes de categories, formats de camp i softwares d’observació (Gabín, Camerino, 

Anguera & Castañer, 2011) així com vinculades a la MO (Anguera, 2001, Anguera et 

al. 2011) i en els darrers anys, s’ha obert als enfocaments de metodologies mixtes -

Mixed Methods Research- (Creswell & Plano Clark, 2007; Tashakkori & Creswell, 

2008; O’Cathain, 2009) tot generant literatura específica en l’àmbit de les Ciències de 

l’Activitat Física i l’Esport (Anguera, Camerino y Castañer, 2012) i aplicant-ho a 

diferents recerques que s’hi han portat a terme. La flexibilitat i el rigor de la MO ha 

permès que, en la majoria d’aquests treballs, hagi estat possible adaptar les eines 
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d’observació als contextos naturals (Anguera, 1999b) i les conductes observables que en 

ells es desenvolupen. En la nostra recerca aquest procedir ens han permès valorar les 

conductes observables relacionades amb els diferents elements constituents de la 

motricitat (Castañer y Camerino, 1991; 2006; 2011).  

Optem per aquests enfocaments metodològics per donar resposta als objectius generals 

exposats i com a alternativa a les cerques de tall experimental, que són les que solen 

nodrir la major part de la literatura científica que aborda aquest àmbit d’estudi.   

Així doncs amb la nostra investigació hem intentat donar resposta als següents objectius 

d’ordre metodològic: 

 

 Generar un sistema d’observació ad hoc, arran de previs existents, que alhora 

permet ser format de camp, per observar la motricitat que generen els programes 

d’activitat física adreçats als col·lectius de la gent gran.   

 Obtenir patrons de la motricitat generada, en forma de T-Patterns, que ens 

descriuen i ens mostren aspectes qualitatius i quantitatius de les respostes 

observades. 

 Obtenir els nivells de concordança intra-observador e inter-observadors per tal 

de garantir la fiabilitat satisfactòria de la dada.  

 Constatar, mitjançant un disseny Mixed Methods de tipus embeded desing, el 

tipus de motricitat que generen als programes d’activitat física tot relacionant-ho 

amb els registres de la percepció dels beneficis per part dels participants.  
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L’ ENFOCAMENT METODOLÒGIC  

Des del seu inici el projecte de recerca està basat en la metodologia observacional, d’ara 

en endavant MO, per realitzar els diferents estudis que conté aquest treball  (Anguera, 

2003, 2004, 2005, 2007, 2011), si més no, el decurs dels tres anys de recerca ens ha 

conduit a ampliar-la en aplicacions de tipus Mixed Methods Research. En el darrer quart 

de segle, la MO ha estat una metodologia que ha presentat un gran nombre 

d’investigacions tant teòriques com aplicades (Anguera, 1999; Anguera, Blanco y 

Losada, 2001, Anguera, 2005). Les aplicades es caracteritzen per analitzar conductes 

espontànies i habituals en contextos naturals (Anguera, 1999b) amb un grau de control 

intern pràcticament nul, amb possibilitats de control de qualitat de la dada i un 

aprofundiment adaptatiu de tècniques d’anàlisis de dades. La flexibilitat i la rigorositat  

d’aquesta metodologia fa que sigui pertinent a les característiques objecte del nostre 

estudi amb una visió naturalista, qualitativa i ecològica de la investigació (Anguera, 

2003; Anguera, Blanco y Losada, 2001). Tal i com afirma Anguera (2001) la MO és la 

que millor s’adapta a la complementarietat de metodologia qualitativa y metodologia 

quantitativa (Anguera, 1999a) doncs la metodologia qualitativa a diferència de la 

quantitativa, en general, no busca la generalització tal com es fa en cerques 

experimentals.  

Els passos a seguir en la implementació de la MO són: especificació del problema, 

plantejament del procediment o estratègia a seguir, recollida de dades i posteriorment 

anàlisi i interpretació. Aquestes etapes, quan es tracta del mètode d’observació, es 

tradueixen en: adequació dels instruments per a la seva utilització, sistematització, 

categorització, registre, biaixos a causa de la reactivitat i expectància, mostreig, 

fiabilitat i anàlisis de les dades. (Anguera, et al., 2011).  



35 
 

En la consecució del nostre objecte d’estudi prioritàriament ens hem basat en detectar 

patrons motrius que els programes d’activitat física generen en els participants, la qual 

cosa ens permet obtenir dades categòriques que aporten tant una anàlisi qualitativa com 

quantitativa. Tres dels articles que composen la present tesi se centren en aquesta 

detecció de conductes espontànies. Però, en el nostre procés també ens hem servit de 

eines metodològiques d’anàlisi quantitativa, tant per valorar factors de l’equilibri 

corporal cerca que es recull en un dels articles- com de dades de naturalesa fisiològica 

de la freqüència cardíaca dels participants mesurades en el propi context natural -cerca 

que hem publicat en proceedings-. També hem emprat eines metodològiques d’anàlisi 

qualitativa a fi de valorar aspectes de percepció de beneficis de salut dels practicants 

cerques que es recullen en dos articles- Tot aquest procés ens ha conduït a omplementar  

la MO tot aplicant dissenys de tipus Mixed Methods (Creswell y Plano Clark, 2007; 

Tashakkori y Creswell, 2008; O’Cathain, 2009). Concretament ens hem basat en la 

triangulació multinivell (multilevel triangulation) tot seguint la línia d’alguns estudis 

previs aplicat a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (Anguera, Camerino y 

Castañer, 2012: Castañer, Andueza, Sánchez-Algarra y Anguera, 2012).  

La metodología observacional 

Com hem esmentat, la metodologia observacional (Anguera Blanco y Losada, 2001; 

Anguera. 2013) en els diferents estudis que conformen cadascun dels articles, pel seu 

rigor i flexibilitat. L’observació que hem portat a terme és sistemàtica, oberta i no 

participant. Ens hem basat amb el Sistema d’Observació de les habilitats motrius 

denominat Observational System of Motor Skills, OSMOS (Castañer, Torrents, Anguera 

y Dinušová, 2009) que es nodreix de la classificació d’habilitats motrius de Castañer y 
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Camerino (2006). Aquest sistema ha estat aplicat en diverses investigacions: en estudis 

de interactive exergaming (Castañer, Camerino, Parés y Landry, 2011; Landry, Minsky, 

Castañer, Camerino, Rodríguez, Ormo y Parés, 2013);  en estudis de la evolució i 

involució motriu (Castañer et al, 2012a; Castañer y Saüch, 2014); i en estudis de dansa 

(Castañer, Torrents, Morey y Jofre, 2012b; Torrents, Castañer, Dinusova y Anguera 

2010; Torrents, Castañer y Anguera, 2011). Nosaltres aquí l’hem adaptat al context 

d’estudi tot creant  OSMOS _in context (Castañer & Saüch, 2014) el qual es recull en 

un dels articles publicat en un international proceeding. És, per tant un sistema que 

respecta les característiques de ser exhaustiu al tema que ens ocupa, i les categories del 

qual són mútuament excloents (Anguera, 2004). 

Així doncs, passarem a exposar els sistemes d’observació que hem emprat i adaptat. 

Sistemes d’observació 

Observational System of Motor Skills –OSMOS-  

El sistema d’observació Observational System of Motor Skills -OSMOS- és un dels 

sistemes que més s’ha emprat en les recerques generades en el Laboratori d’Observació 

de la Motricitat. És un instrument adreçat a identificar de manera exhaustiva, pràctica i 

útil l’univers de les respostes motrius bàsiques i clarament identificables que generem 

els humans en moure’ns, és a dir, es basa en aportar categories d’ordre molar tot evitant 

aprofundir excessivament en les d’ordre molecular la qual cosa implicaria haver 

d’entendre respostes motrius de tall biomecànica més adient a altre tipus de recerques 

de les quals també n’hem desenvolupat en el laboratori. El sistema OSMOS diferencia 

les tres grans habilitats motrius de: locomoció, estabilitat i manipulació ja indicades per 

Gallahue y Cleland-Donnelly el 2003, tot donant-les una definició clara i atorgant-les 

els criteris d’exhaustivitat i de mútua exclusivitat (Anguera, 1991). Les tres grans 
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habilitats motrius es van establir com a dimensions les quals despleguem 8 categories 

arran de les habilitats motrius específiques definides per (Castañer y Camerino, el 2006. 

Així el sistema OSMOS complert queda recollit científicament a (Castañer, Torrents, 

Dinušová y Anguera, 2009 i ha desenvolupat diverses recerques relacionades amb la 

psicomotricitat, el parcour, la dansa i l’exergaming (Andueza, Sánchez-Algarra & 

Anguera, 2012; Castañer, Torrents, Morey & Jofre, 2012;  Castañer, Camerino, Parés y 

Landry, 2011; Landry, Minsky, Castañer, Camerino, Rodríguez, Ormo y Parés, 2013; 

Torrents; Castañer; Dinusova & Anguera, 2010).  

Atenent-nos a la característica principal de la MO, la de la flexibilitat dels instruments 

generats que combinen sistemes d’observació amb formats de camp (Anguera, 1991), 

per a l’observació dels programes d’activitat física, objecte de la nostra recerca, un dels 

objectius metodològics principals del nostre projecte ha estat el de dissenyar un sistema 

d’observació ad hoc basat en l’OSMOS. D’aquí sorgeix el sistema d’observació 

OSMOS in_ context publicat científicament en el segon article de la present tesi. 

Osmos in context 

L’instrument OSMOS in context contempla 10 dimensions i 31 categories tal i com 

queda il·lustrat en la taula 2. 

Passem a definir cadascuna de les dimensions atès que les categories ja es troben 

definides a la pròpia taula 2. 

 La dimensió rol motriu fa referència al treball motriu personal o de grup i 

aquest pot ser: psicomotriu (P) quan el treball és individualitzat; sociomotriu (S) 

el treball es comparteix amb altres participants i la combinació d’ambdues 

(CRM) quan el treball es combina. 
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 La dimensió perfil motriu es refereix al tipus de treball motriu i inclou les 

categories següents: utilitari (U) treball motriu de condició física i reajustament 

corporal; competitiu (C) treball motriu amb finalitat agonística; recreatiu (R) 

treball motriu amb finalitat lúdica i terapèutica (T) treball motriu amb finalitat 

preventiva. Una darrera categoria (UCT) contempla la possibilitat de combinació 

de les anteriors.  

 La dimensió material es refereix a l’ús o no d’implements i diferencia quan el 

treball motriu es duu a terme: amb implement (I) utilització d’un tipus de 

material durant l’activitat; sense implement (SI) quan no es fa ús de cap tipus de 

material i combinació d’implements (CI) quan es simultanieja tant l’ús com 

l’absència de material divers. 

 La dimensió l’organització de l’espai contempla la distribució del grup per a 

cada activitat en funció de l’espai i aquest l’hem categoritzat de la següent 

manera: circular (CIR) tot el grup està organitzat de manera circular;  fileres 

(HI) el grup està organitzat amb fileres i una última opció és la d’altres 

configuracions (OT) que fa referència a qualsevol organització del grup de 

participants en l’espai de pràctica. 

 La dimensió de l’organització del grup de participants al qual es dirigeix 

l’animador es podrà portar a terme de diferents maneres: macrogrup (MAC) 

quan es dirigeix a tot el grup; microgrup (MIC) quan es dirigeix a grups petits 

(aquí també inclourem les díades), dispersió (DISP) quan l’animador es dirigeix 

indistintament a persones, díades o grups. 



39 
 

 La dimensió interacció inclou les següents categories: diada (DI) interacció 

entre dos persones; en grup (IG) i la combinació de les dues categories anteriors 

(CI). 

 la dimensió estructura espacial recull les següents categories: els nivells 

d’espai (EN) que fan referència a qualsevol canvi que es produeixi del cos dels 

participants en relació als nivells baix, mitja i alt de l’espai; la direcció de l’espai 

(DE) que recull els canvis d’un  mínim de 90º en les direccions i sentits en 

l’espai dels cos dels participants. 

 La dimensió d’habilitats motrius contempla: la locomoció (L) quan el treball 

motriu requereix desplaçar-se més de quatre passes seguides: l’estabilitat (S) és 

referit al treball motriu que no requereix desplaçar-se més de quatre passes i la 

manipulació (M) quan el treball motriu requereix interactuar alguna part del cos 

amb els objectes i el material a emprar.  

 La dimensió de capacitats perceptiu motrius ens permet diferenciar entre les 

categories de: coordinació fina (CF) quan el treball és d’exercicis bilaterals 

manuals; coordinació segmentària (CS) quan el treball motriu està centrat en els 

segments corporals superiors i inferiors; coordinació amb equilibri dinàmic 

(CED) combina la coordinació segmentària amb l’equilibri motriu del cos.  

 La dimensió de capacitats físico motrius permet diferenciar entre: la resistència 

aeròbica (RA) quan el tipus de treball requereix un esforç cardiovascular; la 

velocitat de reacció (VR) quan el treball se centra en la rapidesa i la reacció del 

participant; la flexibilitat (FLE) quan el treball requereix la combinació de 

l’elasticitat muscular, la mobilitat articular i la força (FU) quan s’usa la potència 

muscular i alguns tipus de força muscular. 
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Taula 2. Sistema d'Observació OSMOS_in context (Castañer & Saüch, 2014) 

Dimensión Categorías 
 

Código Descripción 
 

Rol motor Psicomotor P Trabajo motriz individual aunque todos los  
participantes lo realicen de manera simultánea. 

 Sociomotor S Trabajo motriz compartido con otros participantes. 
 Combinación de roles motores CRM Trabajo psicomotor y sociomotor combinado. 

 
Perfil motor Utilitario UT Trabajo motriz de condición física y reajuste corporal. 
 Competitivo C Trabajo motriz con finalidad agonística. 
 Recreativo R Trabajo motriz con finalidad lúdica. 
 Combinación de las anteriores UR  

UC 
CR 
UCT 

Utilitario-recreativo. 
Utilitario-competitivo. 
Competitivo-recreativo. 
Utilitario-competitivo-recreativo. 
 

Material Uso de implemento I Utilización de un tipo de material en la actividad. 
 Sin implemento SI No uso de implemento en la actividad. 
 Combinación de implementos CI Utilización de varios tipos de material. 

 
Organización  Circular CIR Todo el grupo al unísono organizado en círculo. 
espacial Hileras  HIL Todo el grupo al unísono organizado en hileras. 
 Otras configuraciones  OT Cualquier combinación de organización espacial 

exceptuando la dispersión. 
 

Organización  Macrogrupo MAC El animador se dirige a todo el grupo al unísono. 
del grupo Microgrupo  MIC El animador se dirige a diversos grupos incluso díadas 
 Dispersión DISP El animador se dirige indistintamente a personas o 

grupos y el grupo, a su vez, no sigue una determinada 
organización. 
 

Interacción En díada  DI Interacción motriz en díada. 
 En grupo IG Interacción motriz en grupos. 
 Combinación CI Combinación de las anteriores. 

 
Estructura 
espacial 

Niveles de espacio EN Cualquier cambio del cuerpo con relación a los 
niveles, bajo, medio y alto del espacio. 

 Direcciones de espacio  DE Cualquier cambio del cuerpo con relación a las 
direcciones y sentidos del espacio. 
 

Habilidades 
motrices 

Estabilidad S Trabajo motriz que no requiera desplazar el cuerpo 
más de cuatro pasos seguidos. 

 Locomoción 
 

L Trabajo motriz que requiere desplazar el cuerpo con 
más de cuatro pasos seguidos. 

 Manipulación M Trabajo motriz que requiere manipular con el cuerpo 
objetos u otras personas. 
 

Capacidades  Coordinación fina CF Trabajo motriz específico de coordinación manual. 
perceptivo- Coordinación segmentaria CS Trabajo motriz centrado en los segmentos corporales. 
motrices Coordinación en equilibrio 

dinámico 
CED Trabajo motriz en que la coordinación tanto 

segmentaria como global del cuerpo se realiza a la vez 
con trabajo específico de equilibrio corporal. 
 

Capacidades  Resistencia aeróbica RA Requerimiento de esfuerzo cardiovascular aeróbico. 
físico- Velocidad de reacción VR Requerimiento de rapidez y reacción a estímulos. 
motrices Flexibilidad FLE Requerimiento de movilidad articular y elasticidad 

muscular. 
 Fuerza FU Requerimiento de potencia muscular y diversos tipos 

de fuerza muscular. 
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Sistema d’observació de la Comunicació Proxèmica –SOPROX- 

Un altre instrument que hem adaptat, de manera complementària, és el Sistema 

d'Observació de la Comunicació Proxèmica (SOPROX) (Castañer, Camerino, 2013)8 

que es va generar arran d’investigacions prèvies (Castañer, 1996; 1999; 2009) i ha 

generat diverses investigacions (Alves, Rodrigues, Castañer, Camerino, Sequeira, 

Carvalhinho, Simões, & Franco, 2014; Castañer, Miguel, Jonsson & Anguera, 2011; 

Castañer, Franco, Rodrigues & Miguel, 2012; Castañer et al., 2013). Nosaltres l’hem 

adaptat per tal d’observar la intervenció pedagògica que fan els educadors-animadors 

que dirigeixen les classes d’activitat física.  

L'estructura que hem utilitzat pel SOPROX consta de 6 dimensions i 20 categories 

(vegeu taula 3):  

 Dimensió de grup que es refereix al nombre de participants: macrogup (mac) 

relativa a tot el grup classe, microgrup (mic) relatiu a petits grups i díade (dia) 

quan la relació és de docent-discent.  

 Dimensió de topologia que permet diferenciar les categories de: ubicació 

perifèrica (p) quan el docent se situa en els extrems o laterals de l'escenari educatiu 

i la ubicació central (c) quan el docent se situa en zones centrals de l'escenari 

educatiu.  

 Dimensió d'interacció que contempla el tipus d'intervenció que el docent 

estableix amb els discents tot diferenciant entre les categories de: una intervenció 

distanciada (dis) quan el docent no incideix de manera directa sobre els discents, 

una intervenció integrada (int) quan incideix de manera directa, i l’ús del contacte 

tàctil (ct) amb els discents.  

                                                 
8 La revista Quality &Quantity va publicar aquest paper en versió on line el 2011 i en versió paper el 2013 
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 Dimensió d'orientació i direcció espacial que el docent utilitza en relació amb el 

grup i que inclou cinc categories: frontal (fr) quan el discent se situa en front al 

grup; darrere (da) quan el discent se situa darrera del grup; entre (en) quan se situa 

entre els participants; als seus laterals (la) quan se situa en algun dels costats del 

grup, i d’esquena (es) quan se situa d’esquena al grup.  

 Dimensió de transició i de postura que usa el docent per a traslladar-se i situar-se 

en l'escenari educatiu. Inclou les categories de: romandre fix en bipedestació (bi) 

sense desplaçar-se; romandre fix en posició asseguda (as); desplaçar-se per l’espai 

(des) i en suport (su) quan es recolza sobre algun objecte, estructura de l'aula o 

persona.  

 

 

  

 
 
Taula 3. Sistema d'observació de la comunicació proxèmica SOPROX (Castañer, Camerino, Saüch: 172) 

 Topologia Interacció Orientació Transició Funcions 

MAC  

Macrogrup 

P 

Perifèrica 

DIS 

Distanciada 

FR- 

En front 

BI 

Bipedestació 

EX 

Explicació 

MIC  

Microgrup 

C 

 Central 

INT 

 Integrada 

EN  

Entre 

AS 

Assegut 

ORG 

Organizació 

DIA  

Díada 
 

CT  

Contacte tàctil 

DA  

Darrera   

DES 

Desplaçament 

OB 

Observació 

   
LA 

 Lateral 

SU 

Suport 

RE 

Regulació 

   
ES 

Esquena 
 

CO 
Combinació de 
les anteriors 
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L’entrevista de percepció de beneficis 

L’entrevista constitueix una manera de donar sentit a les opinions i vivències personals 

expressades pels participants.  

Per aquest motiu vam realitzar una entrevista semiestructurada (Elliott, 1993) als 

participants dels programes d’activitat física per constatar la percepció de beneficis que 

aporta l’activitat física. 

L’entrevista va ser validada per un panell de tres experts en metodologia qualitativa i 

elaborada a partir dels objectius plantejats a la tesi amb la finalitat d’obtenir el màxim 

d’informació i quant als beneficis que perceben que els aporta l’activitat física en 

relació amb el tipus de treball motriu general i específic que es desenvolupa a les 

sessions. Aspectes com l’orientació espacial, la millora en la condició física,  les 

patologies, i la imatge corporal han resultat d’interès. (Vegeu figura 5) 



 

 

           
 

      Figura 5. EEntrevista de peercepció de ben
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neficis (Saüch && Castañer, 2014: 184). 
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Els instruments de codificació i d’anàlisi 

LINCE V.1 I THEME V.6 

En relació als instruments de registre i d’anàlisis de dades diverses són les 

investigacions dels grups de recerca als quals estem vinculats, que han utilitzat el 

software Lince (Gabín et al., 2012), generat en el sí del laboratori. Aquest software ens 

ha permès enregistrar i analitzar les accions motrius generades en els programes 

d’activitat física adreçats a gent gran mitjançant l’observació no participant, també ha 

estat dissenyat per facilitar l’observació sistemàtica de l’esport (Camerino, Jonsson, 

Sánchez-Algarra, Anguera, López, & Chaverri, 2012; Camerino, Iglesias, Gutiérrez, 

Prieto, Campaniço, Carvalhinho, Simoes, & Franco, 2014; Camerino, Prieto, Lapresa, 

Gutiérrez-Santiago, & Hileno, 2014) en qualsevol situació o context natural. És un 

programa que integra una amplia gamma de funcions necessàries per portar a terme 

l’observació: la codificació, la filmació, el càlcul de la qualitat de la dada i l’anàlisi de la 

informació en formats específics que permeten ser exportats directament a altres 

aplicacions que també s’utilitzen per analitzar les dades (EXCEL, THEME, GSEQ i el 

format SAS). Amb aquestes dades podem calcular el percentatge d’intervals i de 

distribucions de freqüència per detectar patrons temporals i patrons temporals ocults (T-

Patterns) per tal de portar a terme l’anàlisi seqüencial de les conductes analitzades. La 

versatilitat del software LINCE es converteix en una eina molt útil pels investigadors.  

Amb la finalitat de conèixer amb més profunditat els patrons motrius que generen els 

programes d’activitat física hem portat a terme l’anàlisi seqüencial de patrons temporals 

de dades (Magnusson, 1996, 2000, 2006) mitjançant el software Theme v.6, que ens 

permet obtenir i representar els dendrogrames corresponents a les accions compostes de 

codis que se succeeixen al llarg de la sessió i que representen estructures regulars de 
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L’enfocament Mixed Methods Research 

A mesura que avançàvem amb la recerca vam incorporar altres instruments que ens 

permetessin complementar la MO i així poder enriquir la recerca. Atès que la dinàmica 

del grup de recerca va consolidar l’enfocament mixed Methods Research amb les 

publicacions internacionals Camerino, Castañer & Anguera, 2012; Anguera, Camerino, 

Castañer & Sánchez Algarra, 2014, vam considerar seguir aquesta línia. 

En un dels articles es recull un estudi en el que hem utilitzat un disseny mixt en la línia 

innovadora que s’està obrint en l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i el Esport 

que cada vegada més s’està expandint.  El nostre disseny mixt, concretament de 

triangulació multinivell, (Creswell & Plano Clark, 2007)  és entès com una tècnica de 

confrontació i comparació de diferents tipus d’anàlisi de dades.  

Les dades obtingudes s’identifiquen amb les nomenclatures que empren els Mixed 

Method de “QUAN/quan”, quan fem referència a dades quantitatives i “QUAL/qual” 

per fer referència a dades qualitatives; la nomenclatura en majúscula o minúscula indica 

el nivell de rellevància de les dades. En un primer nivell hem utilitzat la MO (Anguera, 

2003) que ens aporta dades de tall “QUAN y qual” de la varietat de patrons motrius que 

executen els participants en els programes d’activitat física i en un segon nivell hem 

obtingut dades  “QUAL y quan”, a partir de l’anàlisi de contingut de les entrevistes, i en 

un tercer nivell dades “QUAN y qual” del registre de la monitorització continua de la 

freqüència cardíaca dels participants, malgrat aquest últim nivell no ha estat publicat en 

cap article però si ho hem fet amb dos proceedings (vegeu annex 3) 

Aquest procedir queda il·lustrat a la figura 8. 
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DISCUSSIÓ 

Per procedir a la discussió farem un recorregut per cadascun dels articles que composen 

la tesi arran de l’anàlisi de cinc apartats: el context, l’objectiu, el mètode, els 

instruments i les aportacions. D’aquesta manera es podrà obtenir una visió no 

necessàriament correlativa sinó basada en el desenvolupament metodològic i substantiu 

que hem anat aconseguint en cadascuna de les publicacions. 

Article 1. 

Saüch, G; Castañer, M y Hileno, R. (2012). Valorar la capacidad de equilibrio en 

la tercera edad. Retos, nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 

23, 48-50. Indexada a IN-RECS. Índice de impacto, revistas españolas en ciencias 

sociales. Factor impacte 0,250, quartil: 1er Educació. 

 

Context 

Aquest és el primer article que vam elaborar arran de la revisió bibliogràfica i d’alguna 

manera també va servir per aproximar l’objectiu del projecte de recerca amb la meva 

formació acadèmica en l’àmbit de la infermeria. Dins del context de l’activitat física 

dirigida a la gent gran vam constatar que la majoria de recerques se centren en la mesura 

de capacitats només de tipus condicionals com la força, la resistència i la flexibilitat i les 

poques que se centren en les capacitats perceptivo motrius ho fan principalment en la 

valoració de l’equilibri. Així doncs vam veure oportú valorar l’equilibri motriu dels 

participants que assistien als programes d’activitat física tot conectant-ho a com es fa en 

l’àmbit de la infermeria geriàtrica. El camp d’observació se situa en els programes 
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d’activitat física de titularitat Municipal i la recollida de dades s’obtenen en el propi 

context natural. 

 

Objectiu  

L’objectiu d’aquest article és valorar la capacitat d’equilibri motriu dels participants que 

acudeixen als diversos programes d’activitat física de titularitat municipal tot aplicant 

un instrument propi d’una disciplina diferent a la de les Ciències de l’Activitat Física i 

l’Esport.  

 

Mètode 

Estudi descriptiu de tres grups de participants de programes d’activitat física diferents 

d’activitat física (AF1, AF2 i TX) durant el curs 2011-2012 que promociona 

l’Ajuntament de Lleida. En total vam observar 65 sessions d’activitat física i es va 

valorar l’equilibri a un total de 90 participants. 

 

Instrument  

Es va administrar l’escala de Tinetti Movement Scale (TMS) (Tinetti, Williams & 

Mayewski, 1986) que avalua l’equilibri motriu estàtic i dinàmic. És un instrument poc 

utilitzat en l’àmbit de l’activitat física i l’esport però molt comú en l’àmbit de la 

geriatria i de les Ciències de la Salut. Aquest instrument avalua dues dimensions: la 

marxa i l’equilibri. La suma de les puntuacions totals obtingudes de les dues dimensions 

ens aporta informació sobre el risc de caiguda, que és l’epicentre de moltes recerques 

centrades en la valoració de l’equilibri en la vellesa (Shumway-Cook, Ganber, Baldwin 

& Liao, 1997). D’aquestes dues dimensions vam avaluar la dimensió de l’equilibri ja 

que era el principal objectiu del nostre estudi. 
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Aportacions 

A mesura que anem envellint el nostre cos va patint una sèrie de modificacions tot 

esdevenint un declivi del bagatge motor que afecta a les habilitats i les capacitats tant 

físic motrius com perceptiu motrius (Da Fonseca, 1984). 

L’equilibri motriu és una de les capacitats que anem perdent de manera gradual, en gran 

part per una disminució de la funció dels òrgans propioceptors, dels reflexes posturals i 

de la força muscular (Millán, 2006). En les etapes evolutives de les persones té un paper 

fonamental en la motricitat, ja que un cop comencem a caminar, aquest es manté fins a 

la vellesa, etapa en la que comença a involucionar i mostrar clares dificultats. A tot això 

l’equilibri motriu el considerem com una capacitat essencial per realitzar qualsevol tipus 

d’activitat física (Cabedo, 2004). 

En aquest sentit, estudis realitzats Cabedo (2004) i Zaragoza (2004) coincideixen en què 

l’edat d’involució de l’equilibri es produeix passats els 30 anys i fins als 53 anys,  

després d’aquesta edat es torna a produir un declivi al final del cicle de la vida. És doncs 

del nostre interès esbrinar quin és l’equilibri motriu que mantenen els participants, 

objecte de l’estudi, donat que l’edat mitjana supera el punt en què es produeix el declivi 

de l’equilibri (Cabedo, 2004; Zaragoza, 2004).  

Els resultats de la nostra investigació han evidenciat que les persones que acudeixen als 

programes d’activitat física mantenen un estat òptim de l’equilibri motriu dins dels 

estàndards que aporta l’Escala de Tinetti Movement Scale (TMS). A més a més, estudis 

de dissenys experimentals també han demostrat l’efectivitat de l’activitat física per a un 

millor manteniment de les capacitats perceptiu motrius i així evitar les caigudes en gent 

gran. (Campbell y Roberston, 2007; Huang, Liu, Huang y Kernohan, 2010).  

Com a darrera aportació cal esmentar que hem rebut bastant interès d’especialistes de 

l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per incloure l’escala de Tinetti 
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com un instrument més a tenir en compte en la valoració de l’equilibri en la gent gran. 

Ho vam constatar en el congrés ”VII Congreso Internacional de la Asociación de 

Ciencias del Deporte”  en que vam presentar aquesta cerca (vegeu comunicació en 

l’annex 3). D’aquesta manera podem dir que hem coadjuvat un xic a l’apropament 

interdisciplinari en recerca, tant necessari avui. 
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Article 2  

Saüch, G y Castañer, M. (2013) La proyección de la imagen corporal en jóvenes 

adultos y en la tercera edad. Una aplicación específica de expresión de la 

corporalidad. Retos, nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación,   

24, 113-116. Indexada a IN-RECS. Índice de impacto, revistas españolas en ciencias 

sociales. Factor impacte 0,250, quartil: 1er Educació. 

 

 

Context 

Dins la dinàmica dels programes d’activitat física adreçats a la gent gran, un dels grups, 

distint dels estudiats en la cerca anterior, va ser escollit, degut al seu baix nombre de 

participants, per realitzar una pràctica d’esquema, d’imatge i de consciència corporal 

que requereix molt desplegament de material i un grup reduït.  

La somatognòsia o coneixement del propi cos inclou la percepció de la imatge i la 

consciència corporal que cadascun anem adquirint de nosaltres mateixos en el decurs 

del temps (Castañer y Camerino, 2006). Aquest és un aspecte fonamental en la 

construcció i l’afiançament de la corporalitat que afecta a qualsevol pràctica d’activitat 

física. Tant per l’article anterior com per aquest, que se centren en la importància de les 

capacitats perceptivo-motrius en els adults, ens basem en les aportacions de Da Fonseca 

(1987) qui va fer coincidents aquestes amb les unitats funcionals de cervell, segons el 

neurofisiòleg Luria i que hem il.lustrat en la figura 1. Les capacitats perceptivo-motrius 

que mostra la figura es van afiançant, una a una des de la primera unitat funcional, de 

manera creixent en les edats evolutives i decreixen en ordre invers en les edats 

involutives, període de la retrogènesi humana. 
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Objectiu  

En aquest article vam aplicar un tipus de pràctica singular a fi de constatar la percepció 

de la pròpia imatge corporal dels participants d’edat avançada y comparar-los amb els 

resultats obtinguts de l’aplicació de la mateixa pràctica amb joves adults. 

 

Mètode i instruments 

No ens vam basar en cap instrument estandarditzat per avaluar la percepció del propi 

cos com el MBSRQ Multidimensional Body Self Relations Questionnaire (Cash, 1990), 

sinó que vam voler aplicar un instrument no estandarditzat9 que s’aplica mitjançant una 

sessió pràctica divertida i desenfadada de percepció corporal anomenada “Mi lindo 

adefesio”. És un tipus de pràctica que una recercadora del nostre grup porta aplicant en 

els darrers 20 anys en diferents col·lectius i que et permet obtenir dades qualitatives de 

percepció de la pròpia imatge corporal, mitjançant una situació pràctica, de manera més 

fàcil i exhaustiva que si s’administrés una entrevista o un qüestionari.  

És una pràctica que permet que els participants projectin sobre una silueta de paper 

qüestions relatives al seu esquema i imatge corporal. Això permet que després expressin 

verbalment les seves impressions i d’aquí obtenim una font alternativa a una entrevista 

formalitzada, de dades qualitatives per fer-ne anàlisi de contingut. 

 

  

                                                 
9 Un encàrrec de publicació per part del Instituto de Juventud, INJUVE, Adscrit al  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, va permetre publicar l’esmentada pràctica i instrument no estandarditzat (Castañer y Camerino, 2012). 
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Aportacions 

La imatge corporal és el coneixement i la representació del nostre cos, la manera en que 

ens veiem i també la imatge creada a partir del que nosaltres veiem. Segons Pruzinsky 

(1992) la imatge és constituïda per tres components:  perceptiu, cognitiu i conductual i 

aquests s’interrelacionen entre sí. En la pràctica administrada de “Mi Lindo adefesio” 

els canvis físics propis de l’envelliment situen a cada participant a una modificació de la 

seva pròpia imatge ja que la vellesa és una etapa de canvis lents a la qual les persones 

hem d’adaptar-nos, aquests canvis bàsicament estan relacionats amb la involució física 

del cos i per tant amb l’autopercepció de la imatge corporal. Totes les participants van 

identificar els adefesios, resultants de la projecció caricaturitzada de la seva pròpia 

imatge amb estereotips de la seva joventut al contrari dels adults joves que projecten als 

adefesios amb imatges joves i inclús més infantils. Aquests resultats podrien ser 

explicats per la Teoria de la Identitat, segons la qual la identitat de l’adult està formada 

per l’autopercepció del seu funcionament físic, psicològic i social; aquesta teoria postula 

la idea que la gent gran manté un sentit de sí mateix realista durant l’envelliment 

(Montaño, 2008).                                                     
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Article 3 

Castañer, M. & Saüch, G. (2014). Patterns of motor behaviour in the elderly. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116; 2074-2077. Indexat a ISI Web of 

Science.  

 

Context 

Aquest article respon a un dels objectius principals del projecte de recerca: el de generar 

un sistema d’observació ad hoc per estudiar quin tipus de motricitat generen els 

programes d’activitat física adreçats al col.lectiu de la gent gran. Ens hem basat amb el 

Observational System of Motor Skills OSMOS (Castañer et al., 2009) per poder elaborar 

el sistema d’observació OSMOS_ in context que recull aquest article. 

	

Objectius	

L’objectiu d’aquest article és l’explicació del procés de construcció d’un nou sistema 

d’observació per a la motricitat (OSMOS_ in context) que permet l’anàlisi de les 

respostes motrius generades en diversos programes d’activitat física. 

 

Mètode 

Ens hem basat en un disseny propi de la amb la MO (Anguera., et al 2001) de tipus  

I/P/M (Idiogràfic/puntual/multidimensional). 12 sessions al llarg de l’any 2012 van ser 

enregistrades en diferents grups. El sistema OSMOS_in context va quedar establer en 10 

dimensions i 31 categories tot respectant els criteris d’exhaustivitat i mútua exclusivitat. 

Per tal de controlar el biaix de reactivitat, considerat com un error a causa d’una situació 

de registre o per la presència d’un observador (Riba, 1991), es van filmar sessions 
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prèvies que no van ser utilitzades per portar a terme l’estudi a fi d’evitar el biaix de 

reactivitat dels participants. 

 

Instrument	

Com hem comentat, l’objectiu principal d’aquest article se centra en generar un 

instrument d’observació ad hoc que combinés el format de camp amb el sistema de 

categories per analitzar la varietat de factors motrius que generen aquests programes 

d’activitat física. Les dimensions del sistema d’observació de la motricitat OSMOS_in 

context són: el rol motriu, perfil motor, el material, la organització espacial, 

l’organització del grup, la interacció, estructura espacial, les habilitats motrius, les 

capacitats perceptiu motrius i les capacitats físic motrius.  

El programa que vam utilizar per codificar i analitzar les filmacions va ser el software 

Lince v1 (Gabín, Camerino, Anguera y Castañer, 2012). 

 

Aportacions	

Amb la publicació d’aquest article hem pogut demostrar que aquest instrument ofereix 

un sistema d’observació adequat per combinar les diferents habilitats i capacitats 

motrius especifiques que es treballen en el context d’activitat física amb la gent gran. 

Aportem, a mode d’exemplificació, un dels patrons obtinguts arran de la detecció de T-

patterns (Magnusson, 2002, 2005) de les codificacions categòriques resultants de les 

combinacions de les conductes motrius observades dintre de les 10 dimensions que 

inclou el sistema d’observació. 

Ens aporta la possibilitat d’investigar de manera exhaustiva diverses dimensions 

d’anàlisi a tenir en compte en el desenvolupament d’un programa d’activitat física. 
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També permet identificar de manera específica les habilitats motrius i les capacitats 

motrius treballades, com codificar-les i extreure’n patrons motrius en forma de T-

patterns. 

Considerem que els sistema OSMOS_in context és un bon instrument d’observació per 

estudiar com es treballa la motricitat en diferents programes, no solament per a la gent 

gran, sinó que pot resultar d’interès per als monitors, educadors i diversos professionals 

que intervinguin en el món de l’activitat física, l’esport i el de la salut en el seus 

contextos naturals (Anguera, 1999b). 
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Article 4 

Saüch, G y Castañer, M. (2014). Observación de patrones motrices generados por 

los programas de actividad física para la tercera edad y la percepción de sus 

usuarios. Revista de Psicología del Deporte, 23(1), 181-190. Índex d’impacte Journal 

Citation Report (JCR): 0,9 Quartil: 3er. 

 

Context	

El context segueix essent el desenvolupament dels programes de titularitat municipal  

d’activitat física per al col·lectiu de la gent gran i els participants que ja tenen un 

bagatge motriu arran del seguiment continuat en aquestes activitats dirigides.	

 

Objectiu	

El primer objectiu se centra en l’observació i l’anàlisi dels patrons motrius generats en 

els programes d’activitat física i el segon objectiu en la creació d’una entrevista 

estructurada per conèixer la percepció dels beneficis que els raporta l’activitat física als 

diferents participants.	

Mètode	

Per portar a terme l’objecte d’estudi d’aquest article va ser necessari l’obtenció de dades 

complementàries i de diferent naturalesa per la qual cosa vam recórrer a un enfocament 

Mixed Methods (Creswell y Plano Clark, 2007;Tashakkori y Creswell, 2008; O’Cathain, 

2009)10.  

                                                 
10 En els darrers anys aquests enfocaments el hem treballat en el sí del laboratori i en els grups de recerca I+D+I i SGR en que estem vinculats tot generant publicacions 

específiques (Camerino, Castañer & Anguera, 2012; Anguera, Camerino & Castañer, 2012; Castañer, Andueza, Sánchez-Algarra & Anguera, 2012; Castañer, Torrents, Morey 

& Jofre, 2012; Castañer, Franco, Rodrigues & Miguel, 2012; Camerino, Castañer & Anguera, 2013; Camerino, Castañer & Fraile, 2013; Anguera, Camerino, Castañer & 

Sánchez-Algarra, 2014;). 
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El disseny que vam utilitzar va ser un disseny mixt de triangulació multinivell que 

permet complementar les dades de tall qualitatiu i les de tall quantitatiu. En aquest sentit 

la triangulació es entesa com una tècnica de confrontació i com a un instrument que 

serveix per comparar diferents anàlisis amb un mateix objectiu. 

 

Instruments 

 Vam utilitzar el sistema d’observació d’habilitats motrius OSMOS_in context, adaptat 

del Observational System of Motor Skills, OSMOS que recull l’article prèviament 

exposat. Per constatar els beneficis que aporta l’activitat física vam elaborar una 

entrevista semiestructurada, validada per un panell d’experts, per captar les opinions i 

les actituds dels participants a través de l’anàlisi de les seves interpretacions. Es va 

procedir a fer una anàlisi de continguts mitjançant el programa NVIVOv8 i vam 

extreure un clúster jeràrquic amb el programa SSPS Versió 18.0 per Windows, SPSS, 

Inc., Chicago, IL. 

	

Aportacions	

Com ja hem dit anteriorment l’envelliment condiciona la debilitat física i, en aquestes 

circumstàncies, l’activitat física és un complement eficient en la prevenció funcional del 

procés d’envellir. La flexibilitat es una capacitat perceptivo motriu que va disminuint 

amb la edat, la importància del seu manteniment s’ha destacat en alguns estudis 

(Chakravarty y Webble, 1993). El declivi d’aquesta flexibilitat sobretot al les 

extremitats superiors ve determinada per una reducció de l’amplitud del moviment 

(Doriot y Wang, 2006). De manera similar que amb l’equilibri i a partir dels 55 anys hi 

ha una important reducció del moviment (ACSM, 2000). Els resultats ens han constatat 

que la flexibilitat es la capacitat físico motriu que més es treballa (ASCM, 2000) i que 
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els participants de l’estudi ho expressen a partir dels resultats obtinguts de l’anàlisi de 

l’entrevista. 

Amb l’envelliment perdem força muscular però, aquesta no és irreversible ja que amb 

l’entrenament adequat a l’edat en podem recuperar gran part (Rogers y Evans, 1993). 

Els programes d’activitat física no tracten el treball de la força com a prioritària, però sí 

de manera transversal, els exercicis estan més dirigits al treball de la coordinació 

segmentària. “L’entrenament de la coordinació compren l’execució de patrons de 

moviment complexes” (Häfelinger, Schuba, 2010: 17) i és considerada com a “una 

capacitat multifactorial implicada de manera constant en el moviment humà” (Castañer, 

Camerino, 2006:117). 

L’anàlisi del clúster constata una forta associació en l’aprenentatge de noves habilitats 

motrius per part dels participants que acudeixen a les sessions en no presentar dificultats 

per caminar i conservar l’equilibri motriu segons hem recollit en el primer article 

(Saüch, Castañer y Hileno, 2012). 

L’activitat física no tan sols ens aporta beneficis en l’esfera física sinó també en l’esfera 

social. Participar de manera activa als programes ajuda a les persones a desenvolupar un 

rol més actiu dins la societat, emprendre noves amistats i millorar la interacció amb els 

demés (Lima, 2002). Són aspectes que coincideixen amb els nostres resultats, els 

participants tenen més beneficis generals i específics i incrementen i optimitzen les 

relacions socials des que practiquen activitat física. 
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Article 5 

Castañer, M., Camerino, O. y Saüch, G. (2014). La comunicación proxèmica en la 

acción docente de los pedagogos animadores de las actividades físicas para la 

tercera edad. Temps d’educació, 46, 167-184. Altres indicis de qualitat: CARHUS 

PLUS B. Àrea: 1ª Educació.	

 

Context 

El darrer article que composa aquest compendi aporta un enfocament diferent dels 

articles anteriors però dins el mateix context, els programes d’activitat física adreçades a 

la gent gran. És un estudi on, a més a més, d’estar relacionat amb l’activitat física 

explica la comunicació proxèmica que utilitzen els monitors que dirigeixen l’activitat 

física. Amb aquest article hem volgut atendre també el vessant pedagògic dels 

professionals que vehiculen aquestes sessions ja que, després d’un bienni d’observació 

continuada d’aquests programes en que hem pogut aprofundir en la motricitat i la salut 

que generen i haver dissenyat instruments ad hoc i aplicat la complementarietat 

metodològica, vam considerar que tancàvem de manera més enriquidora la nostra 

recerca si contemplàvem el fer comunicatiu inherent a tot procés d’intervenció. Aquesta 

decisió va ser pressa, de manera similar a com hem justificat en l’aplicació de Mixed 

Methods en l’article anterior, pel bagatge de recerca en la comunicació no-verbal que el 

laboratori ha anat generant (Castañer, 1996, 1999, 2009, 2012; Castañer, Camerino, 

Anguera, & Jonsson, 2010, 2013; Castañer, Miguel, Anguera, & Jonsson, 2011;  

Castañer, Franco, Rodrigues, & Miguel, 2012;  Alves, Rodrigues, Castañer, Camerino, 

Sequeira, Carvalhinho, Simoes, & Franco, 2014).  
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Objectiu 

L’objectiu que presenta aquest article se centra en comparar els patrons de comunicació 

proxèmica de l’actuació docent dels pedagogs-animadors que condueixen cadascun dels 

programes dirigits a la gent gran. 

 

Mètode 

Ens hem basat en la MO pel seu rigor i flexibilitat (Anguera, 2003) i el tipus de disseny 

metodològic continua essent I/P/M (idiogràfic/puntual/multidimensional). Els criteris de 

les categories són d’exhaustivitat i mútua exclusivitat. En aquest estudi vam observar la 

comunicació proxèmica dels dos animadors pedagogs. En total vam filmar i analitzar 10 

sessions de 50’ cadascuna (a raó de 5 sessions d’un animador; 5 sessions de l’altre), i es 

va analitzar un total de 12.500 frames de filmació. 

 

Instrument 

L’article mostra una explicació detallada de l’instrument d’observació que s’ha utilitzat 

per observar la comunicació proxèmica. L’instrument, que combina format de camp i 

sistema de categories, es va construir de manera ad hoc a partir del Sistema 

d’Observació de la Comunicació Proxèmica (SOPROX) (Castañer, 2009, Castañer et 

al., 2013). Es va realitzar la codificació mitjançant el programa LINCEv1 (Gabín et al., 

2011) i vam dur a terme una anàlisi de detecció de T-patterns arran del programa 

THEMEv6 (Magnusson, 2005). 

 

Aportacions 

Considerem que una bona comunicació és essencial per dirigir els programes d’activitat 

física de la mateixa manera que es tracta en diferents àmbits educatius (Rejeski & 
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Brawley, 2006). En aquest estudi hem pogut constatar la individualitat de cada monitor-

pedagog per comunicar, tot mostrant-nos que, en algun dels casos, caldria enriquir més 

la comunicació proxèmica per aconseguir una millora amb la interacció del grup (Poon i 

Fung, 2008) tot aprofitant l’organització i l’ús de l’espai on es condueixen les sessions. 

A més a més de la comunicació, en el contingut de l’article també aportem una sèrie de 

millores pedagògiques, creiem que aquestes propostes ajudarien a enriquir aquests 

programes que, tal i com hem pogut veure mitjançant la metodologia observacional 

sistemàtica, tendeixen molt a reproduir-se de manera estàndard (Imeroni, Troletti & 

Vione, 1984). Tot i que els col·lectius de la gent gran solen mostrar costums molt 

tendents a la rutina i es mantenen resistents als canvis d’organització de les sessions, 

nosaltres creiem convenient la voluntat d’incloure canvis en la comunicació dels 

educadors per una millora de la interacció amb els grups de participants.	
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CONCLUSIONS 

Són diverses les aportacions extretes al llarg d’aquest estudi les quals ens han, permès 

investigar i aprofundir en les següents direccions:  

 a partir de l’observació sistemàtica dels programes d’activitat física;  

 a partir de l’aplicació de diversos instruments per copsar la percepció de 

beneficis. 

Passem a sintetitzar les principals conclusions derivades de cadascun d’aquests apartats: 

 

Derivades de l’observació sistemàtica dels programes d’activitat física: 

 

 A partir de la metodologia observacional sistemàtica hem creat un instrument 

d’observació que combina format de camp amb sistema de categories que ens ha 

permès constatar que els programes d’activitat física adreçats a la gent gran 

promouen fonamentalment un perfil motriu utilitari i  diversitat d’habilitats i 

capacitats motrius.  

 

 Quant als perfils motrius, l’observació sistemàtica de seguiment d’aquests 

programes durant un bienni ens ha mostrat que es basen en sessions de tipus 

utilitari. El tipus d’exercicis són majoritàriament estandarditzats que se solen 

administrar mitjançant la repetició, orientats bàsicament a la millora de la 

condició física i poc a la motricitat creativa i cognitiva. 

 

  Quant a les habilitats motrius, les de tipus locomotor són les que més es 

reprodueixen en les diferents sessions. Les habilitats de manipulació són bastant 
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escasses i solen enfocar-se només al treball de la mobilitat articular i no a la 

força i la tonicitat muscular. Les habilitats d’estabilitat que reforcen l’equilibri 

corporal s’administren de manera molt puntual.  

 

 Quant a les capacitats físico-motrius, la flexibilitat és la capacitat físico motriu 

més treballada però aquesta, només en mobilitat articular i no tant en elasticitat i 

tonicitat muscular. Es treballa mitjançant exercicis de coordinació que se solen 

repetir sessió rere sessió, la qual cosa només activa uns mateixos patrons de 

coordinació general i segmentària. 

 

 Quant a les capacitats perceptivo-motrius constatem un bon treball de l’equilibri 

i de la coordinació tant global com segmentària però també es fa evident un 

inexistent treball orientat a la imatge i l’esquema corporal. 

 

 Els patrons seqüencials motrius (T-patterns) detectats mostren que aquests 

programes, en la seva majoria, són de tipus utilitari, inclús, un tant terapèutics i 

gairebé sempre d’execució individual i poc interactiva entre els participants.  

 

 Els patrons comunicatius proxèmics són diversos quant a ús de l’espai però 

quant a la interacció dels pedagogs-animadors són de poques tasques de 

cooperació i d’interacció individual.  
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Derivades de l’aplicació de diversos instruments per copsar la percepció de beneficis. 

 

 Els participants que acudeixen als programes d’activitat física gaudeixen d’un 

acceptable estat de salut essent algunes de les malalties pròpies de l’envelliment 

les més prevalents i sobre les quals manifesten haver notat milloria des que 

acudeixen als programes d’activitat física, sobretot pel que fa la condició física.  

 

 La majoria dels participants, tot i tenir un bagatge motriu continuat, manifesten 

haver aprés moviments nous a partir de les classes dels programes d’activitat 

física, la qual cosa ens reforça la pertinença del instrument d’observació generat 

quant a identificar els diversos tipus d’habilitats i capacitats motrius. 

 

 Els participants perceben una milloria en el manteniment de l’estat d’ànim, la 

qual cosa els ajuda a tenir una vida social més activa; fins i tot, molt d’ells, 

manifesten haver reforçat l’hàbit de sortir de casa. 

 

 Els participants perceben una milloria de la patologia en la simptomatologia del 

dolor i aquesta la relacionen amb una aportació positiva dels beneficis generals 

que els hi aporta l’activitat física.  
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PROSPECTIVA 

El sedentarisme és un hàbit de vida que no es considera positiu per al benestar de les 

persones i molt menys en les etapes de la vellesa. La pràctica d’activitat física és una de 

les pràctiques que s’han relacionat de manera més positiva amb la consecució d’aquest 

benestar, per això cada vegada són més els programes d'activitat física que diferents 

institucions públiques i privades ofereixen a les persones d’edat avançada. En general 

són programes que segueixen una metodologia específica i van dirigits, partint d'un 

coneixement de les característiques pròpies de la vellesa, a dinamitzar els grups de 

persones d'edat avançada, tot evitant possibles riscos i afavorint tots aquells aspectes 

requerits per aquest col·lectiu. Arran de tot el que hem treballat i exposat, considerem 

que aquests programes poden ser optimitzats si s’inclouen pràctiques d’activitat motriu 

perceptiva que reforcin les capacitats perceptivo-motrius del cos en procés 

d’envelliment. Aquesta pràctica s’ha relacionat directament amb aspectes importants de 

l’autoconcepte de la pròpia imatge corporal, l’estat de salut i la satisfacció amb el propi 

cos i les seves capacitats. (Jiménez, Martínez, Miró & Sánchez, 2008) i de l’autoestima 

en general (Echavarri, 2000). L’augment de l’esperança de vida de les persones ens 

obliga a continuar investigant en aquesta línia però, com seria afegir vida als anys sense 

tenir qualitat de vida?   Un dels objectius que ens podem plantejar a partir d’aquesta tesi 

és relacionar els beneficis que constatem amb la qualitat de vida percebuda pels 

participants. Treballar amb aspectes, físics psíquics i socials per a què els participants 

reforcin la pròpia percepció del seu cos, la qual cosa repercutirà en la consecució d’un 

major nivell d’autoestima física i psicològica, la millora de la capacitat d’adaptació a 

situacions noves així com potenciar la sociabilitat per oferir una nova via d’envelliment 

saludable i actiu. 
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A més a més, com a treball transversal hem portat a terme una petita prova pilot en la 

qual vam monitoritzar la freqüència cardíaca de manera continuada als participants 

simultàniament a la pràctica desenvolupada. Aquest tipus de cerca obra dues 

possibilitats que considerem interessants:  

a) una certa innovació pel fet de dur-ho a terme en el propi context natural (Anguera, 

2001) i no en altres moments o en situacions de laboratori;  

b) per incloure-ho com una mesura més de control de l’activitat física en aquest 

col·lectiu i així obtenir dades precises tals com la intensitat de l’exercici, experiència 

que vam fer i va resultar positiva i va despertar un cert interès als participants de la 

darrera edició del congrés European College of Sport Science, ECCSS, celebrat a 

l’INEFC de Barcelona, en el què vam presentar-ho en format de comunicació (vegeu 

annex 3). D’altra banda, ens hem presentat, conjuntament amb el grup Nutren 

Nutrigenòmics de l’Institut de Recerca biomèdica de Lleida a la convocatòria d’un 

projecte del Consell Català de l’Esport. Proposem un projecte de tipus Mixed Methods 

en el qual, a més a més de registrar la freqüència cardíaca dels participants i d’altres 

dades fisiològiques com la tensió arterial i l’índex de massa corporal, es duria a terme 

un seguiment de dieta mitjançant el qüestionari de recordatori de 24 hores. A més a 

més, aportaríem el valor afegit, des de l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i 

l’Esport d’endegar un programa d’activitat física recreativa i interactiva que vagi més 

enllà de la repetició i l’automatització d’exercicis en que se solen basar els programes 

d’activitat física estàndards. Per tant, cercaríem la finalitat de potenciar el benestar, que 

hem indicat de bon principi, però de manera que es treballi les diverses capacitats i 

habilitats motrius arran d’activitats dirigides a partir d’un perfil motriu més lúdic-

recreatiu (Castañer y Camerino, 2006; 2013). A l’annex incloem l’acceptació de 
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l’article en procés: “Mixed Method a partir de datos observacionales. Un ejemplo en la 

percepción de beneficios y de fatiga de la actividad física en la tercera edad” per formar 

part del monogràfic: “Análisis de datos en estudios observacionales en las Ciencias del 

Deporte” en la revista indexada JCR Cuadernos de psicologia del deporte. Aquest 

estudi s’ha portat a terme a partir de les dades que hem obtingut de la percepció de la 

fatiga mitjançant l’escala de Borg (Borg, 1970) conjuntament a la percepció de 

beneficis de l’activitat física, tot relacionant-ho amb la detecció de patrons motrius (T-

patterns) arran de l’instrument d’observació que hem generat com a epicentre de la 

nostra recerca. D’aquesta manera hem obtingut dades subjectivo-objectives que 

considerem importants a l’hora de planificar els programes d’activitat física. Existeixen 

estudis i revisions que utilitzen l’escala de Borg com a instrument de percepció de fatiga 

però no relacionats amb la detecció dels patrons motrius que generen els programes 

d’activitat física implementats. 
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														Fall	risk	and	laterality	in	the	elderly	
                              Marta Castañer, Gloria Sauch & Juan Andueza 

 Laboratory of Human Motor Observation. http//lom.observesport.com/   INEFC, University of 
Lleida, Spain. 
 

 

Abstract 

Elderly people often show impairment in several motor skills, such as balance and coordination, and their 
laterality may also be affected. This study sought to analyse the relationship between fall risk and 
laterality in an elderly population. Thirty-three elders who were participating in exercise programs were 
studied using two instruments: the Tinetti Mobility Test (TMT), as a clinical balance and gait test that 
predicts fall risk in the elderly, and the Dynamic-LATMO, a tool for observing the use of laterality in 
motor skills execution. Results showed a significant association between the standing balance score on 
the TMT and the task of standing on one leg in the laterality test, regardless of whether this was the right 
or left leg. 
 
Keywords: Motor	Balance;	Body	Laterality;	Elderly;Physical	activity	program	

IntroductionThe laterality of human body is a key factor in understanding motor skills. It is an essential 
feature of our bodily experience and depends on inherited, socio-cultural and functional factors along the 
evolutionary stages of the person. Laterality is not merely a question of handedness, foot preference or 
sensory dominance (visual vs. auditory, etc.), but an important factor that develops in conjunction with 
the way in which our body uses and orients itself in space. The performance of all kinds of motor skills 
also implies knowing the spatial variables that influence the development of motor behaviour.  

Methods 

The sample comprised 90 elderly people who regularly attended supervised exercise programs. The tests 
were administered to each participant individually during the sessions that formed part of the exercise 
programmes. Referred to the motor skills that Dynamic-LATMO we adapted the stations five and six. 
Station five was applied from a normal chair instead from a gym bench and station six was applied only 
by touching an upper ball instead and without jumping. 

Instruments 

We used two instruments: the Tinetti Mobility Test (TMT), as a clinical balance and gait test that predicts 
fall risk in the elderly, and the Dynamic-LATMO, a tool for observing the use of laterality in motor skills 
execution (figure 1). 

Results 

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction was applied for the 8 first stations of 
LATMO, because we considered that throwing and kicking a ball was not the interest for value the 
balance of the body. Results showed only one significant association between the standing balance score 
on the TMT and the task of standing on one leg in the laterality test, regardless of whether this was the 
right or left leg (table 1) 

Interpretation 

The balance section of TMT focuses on several types of balance: sitting balance; rises from chair; 
attemps to rise; inmediate standing balance; standing balance; nudget; eyes closed; turning 360 degrees; 
sitting down. Only standing balance showed a significant association with the action of balance from 
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Dynamic.LATMO: standing on one leg on one gym bench. It shows to us that the lower limb laterality of 
the body  influences on satnding balance and the limb laterality of the others motor actions of LATMO 
have no association in balance performance.  

Discussion 

The precision of every movement has its basis in stability (Warren 2006). Indeed, if the body is not stable 
then motor behaviour becomes less precise. The performance of basic and specific motor skills requires 
an optimum contra lateral combination between the postural support offered by the non-dominant body 
segment and the gestural precision of the dominant one (Castañer et al., 2012). If in the context of 
physical education and sport there is a need for an exhaustive analysis of motor laterality it is also 
important to be maintained in the elderly in order to prevent fall risks due to problems in the balance of 
the body. This should seek to address the following objectives: 
- To identify correctly the way in which postural support and gestural precision are combined in the 

motor laterality of each individual. 
- To maintain optimum lateralization when performing each motor skill. 
- To achieve the maximum degree of motor efficacy in the dominant segments. 
- To avoid favouring mimetic or stereotypical forms of laterality. 
The programs of Physical Activity promote the physical exercise in the elderly. We think that the use of 
TNT scale combined with other tools as the Dynamic-LATMO, in the case of our study, enriches the 
instrumentation for the evaluation of motor balance in the elderly. 
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Diseños Mixed Methods de datos observacionales. La percepción de beneficios y de 
fatiga de la actividad física en la tercera edad. 
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Abstract 

Los enfoques Mixed Methods están obteniendo cada vez mayor resonancia en la 

comunidad científica. Introducir estos enfoques en los diseños y el tratamiento de datos 

propios de la metodología observacional permite ampliar sus posibilidades. En este 

artículo presentamos una ejemplificación de diseño y de combinación de los datos a 

partir de un estudio de programas de actividad física dirigidos a la tercera edad. La 

mayor parte de estudios de estos programas se centran en la valoración funcional del 

ejercicio físico en las personas de edad sin tener en cuenta las tipologías de los 

ejercicios físicos administrados y pocas veces tomando en cuenta otros parámetros. 

Nuestro estudio analiza, mediante la metodología observacional sistematizada y la 

detección de T-patterns, la diversidad de patrones motrices que desarrollan en los 

programas de actividad física de titularidad municipal a lo largo de 19 sesiones. Se ha 

utilizado el sistema de observación OSMOS_in context, codificado mediante LINCEv1 

y la subsiguiente detección de T-Patterns mediante THEMEv.6. La configuración de un 

enfoque Mixed Method de tipo embedded design la hemos realizado constatando 

simultáneamente a los T-patterns la percepción de fatiga de los 45 participantes de los 

programas, administrando la escala de BORG y la percepción de beneficios a partir del 

análisis de contenido de los resultados de una entrevista semiestructurada  mediante 

NVIVOv8.  

 

Palabras clave: Aging, Sport and Exercise, Emotional Health  
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VII Congreso Internacional de la Asociación de Ciencias del Deporte 

 Granada, 2012 

 
Introducción y objetivos: 
 Si los programas de Actividad física de titularidad municipal promueven el ejercicio físico en la 
tercera edad, se verá el equilibrio motriz  optimizado? El objetivo de esta comunicación se 
centra en valorar el equilibrio y el riesgo de caídas en la tercera edad mediante la escala 
estandarizada de Tinetti y la observación sistemática.    
 
Método: 
 la muestra la conforman 90 participantes que acuden de manera continuada a programas 
municipales de actividad física para la tercera edad. Se ha aplicado la escala de Tinetti 
complementada con la observación sistemática, a lo largo de tres meses, de un total de 65 
sesiones de tres grupos: dos grupos de actividad física y uno de tai -chi.   
 
Resultados:  
El tratamiento de los datos extraídos se ha efectuado mediante el paquete estadístico SPSS 15 de 
los distintos grupos, las  variables edad  y  la dimensión equilibrio en la escala de Tinetti fueron 
tratadas como medias. La distribución de la variable edad y equilibrio se ha examinado 
mediante el test de normalidad kolmogorov-smirnov para uno de los grupos de actividad física 
(n=44) y el test de shapiro-wilk para el otro grupo de actividad física (n=20) y el grupo de tai 
chi (n=26).  
En relación con la variable edad no se evidenciaron diferencias significativas entre los tres 
grupo. En cambio sí hallamos diferencias entre el segundo grupo de actividad física y el grupo 
de tai chi en la variable equilibrio. Referente a esa misma variable la escala de tinetti evidencia 
que es en el equilibrio motriz sin ayuda visual y rotación de 360º dónde encontramos la 
puntuación más baja. 
 
Conclusiones: Los resultados confirman que el equilibrio motriz se mantiene en las personas 
mayores que acuden a los programas de actividad física y que para evitar el potencial de riesgo 
de caídas se debería reforzar las variables de equilibrio motriz sin ayuda visual y rotaciones de 
360º. Con esta combinación de instrumentos de análisis pretendemos interdisciplinar más las 
ciencias de la salud y la actividad física dentro del programa de la OMS en su reto de promover 
el envejecimiento activo y saludable. 
 
Bibliografia: 
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move 
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Real-time analysis of heart rate and motor T-patterns in exercise programmes for 
the elderly: A multilevel mixed methods design 

 
Saüch, G., Castañer, M., Prat, Q., Hileno, R., Camerino, O. 
Human Behaviour Laboratory. INEFC-University of Lleida (Lleida, Spain) 
 
Introduction 
People in Western society are living longer and this raises the need to reconsider the content of 
exercise programmes for the elderly. With the aim of obtaining information that would help 
optimize these programmes we used a mixed methods design to analyse heart rate and patterns 
of motor behaviour, simultaneously and in context. 
 
Methods 
Eight female participants (age: 81±4.02 years) were studied over a period of 50 min each. Using 
the mixed methods design known as Multilevel Triangulation (Camerino et al., 2012) we 
collected and triangulated: a) quantitative data obtained from heart rate monitors (Polar RS800), 
tabulated according to the Classification of Exercise Intensity of the American College of Sports 
Medicine (ACSM, 2011); b) qualitative data on patterns of motor behaviour, organized 
according to the category system set out in OSMOS (Castañer et al., 2009) and sequentialized 
(into T-patterns) by means of THEME 6.0; and c) qualitative data derived from a content 
analysis (using NVIVO 0.8) of participants’ answers to open-ended questions about their levels 
of fatigue. 
 
Results 
Regarding the relationship between motor skills (locomotion [LOC], stability [ST]) and HR 
categories (light [LIG], moderate/vigorous [MV]) the chi-squared test yielded a value of 1.68 
(p>0.05). In the analysis of adjusted residuals there were no Z scores >1.96 (p<0.05), although 
values close to this (Z=1.3, p>0.05) were detected between LOC and LIG, and between ST and 
MV. Analysis of the T-patterns detected by THEME showed that stability skills are used when 
HR shifts to MV, after having made use of locomotion skills. The qualitative data derived from 
the open-ended questions corroborated these findings. 
 
Discussion 
Heart rate was directly related to the pattern of motor behaviour, namely locomotion, 
manipulation and stability (Castañer et al., 2009), as well as to the capacities of resistance, 
strength and speed. The study confirms the utility of mixed methods designs for evaluating, in 
context, the heart rate associated both with specific patterns of motor behaviour and with 
perceived fatigue among participants. We believe that research of this kind can help to ensure 
that exercise programmes for the elderly are physiologically tailored to the heart rate intensities 
recommended by the ACSM.   
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MOTOR T-PATTERNS IN PROGRAMS OF PHISICAL ACTIVITY FOR ELDERLY1,2 

Saüch, G,. & Castañer, M. (2013)  
 
 
Abstract 
 
Nowadays there are varied programs of physical activity of municipal entitlement that promote 
the physical exercise in the elderly. In order to answer which kind of pattern movements these 
programs focuses to elderly people, we identify the variety of singularized responses produced 
with respect to the specific motor skills (Gallahue & Cleland-Donnelly, 2003) the specific ones 
(Castañer y Camerino, 2006) joint to perceptive and physical capabilities into a taxonomy of 
motor roles and profiles (Castañer et al., 2012), as natural contexts (Anguera, 2003). 
The present study aims to identify t-patterns from the motor skills and perceptive capabilities 
that physical activity programs promote in the elderly. Nineteen physical activity sessions were 
studied using the ad hoc system OSMOS_in context (Castañer & Saüch, in press) that is based 
on the Observational System of Motor Skills (OSMOS) (Castañer, Torrents, Anguera, 
Dinusova & Jonsson, 2009), an instrument that provides a clear analysis of how essential 
elements related to motor skills behaviours can be observed. Behaviours from the sessions were 
recorded using LINCE software (Gabín et al., 2012). A subsequent analysis based on the 
detection of T-patterns by means of Theme v.6 enabled us to obtain sequential analyses of the 
motor behaviours used in elderly physical activities. 
We have obtained several T-patterns that show that continuous sequential actions exist in 
physical activity practice and that the varied programs of physical activity of municipal 
entitlement promote physical activity in elderly people. There certainly appear continuous motor 
skills, several of them, we consider, being very repetitive due to the logic of the physical 
activity programs. However, the diversity of tasks and material uses allows participants to use 
not only a diverse range of motor skillsof locomotion, manipulation and stability (Gallahue and 
Cleland-Donnelly, 2003) if not specific motor capabilities and motor roles and profiles.      
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Sauch., Castañer., Hileno., & Prat. (2013) 

 

Resumen 
 
El incremento en la esperanza de vida de la población en nuestra civilización occidental ha 
potenciado en las últimas décadas los programas de actividad física para la tercera edad. 
Nuestro interés se centra en ampliar las investigaciones existentes sobre los beneficios que estos 
programas ofrecen al colectivo de la tercera edad puesto que consideramos que la mayoría 
adolecen de dos limitaciones: a) se centran de manera exclusiva bien sobre los beneficios de 
salud y condición física, bien sobre los beneficios psicológicos y sociales; b) los datos nunca se 
obtienen en el propio contexto natural en el que se realizan las actividades. Las pruebas de 
condición física se realizan en laboratorios y las de tipo psicológico y social en momentos y 
lugares distintos de  los de la actividad.  
 
Aportamos aquí una manera de integrar el estudio de beneficios tanto de condición física como 
sociales mediante un estudio Mixed Methods de triangulación multinivel (Camerino, Anguera 
& Castañer, 2012) que permite analizar la frecuencia cardíaca con los comportamientos 
motrices y la percepción de los mismos por parte de los usuarios en el propio contexto natural. 
40 participantes de edades comprendidas entre 60 y 82 años fueron objeto de estudio y un total 
de 8 sesiones de los programas municipales para la tercera edad de la ciudad de Lleida fueron 
analizadas.  
 
En el primer nivel se recogieron, de manera sincronizada, la frecuencia cardíaca mediante 
pulsómetros de cada participante (5 por sesión) y la filmación de las sesiones. En un segundo 
nivel, al acabar la actividad, se realizan las entrevistas semisistematizadas a los cinco 
participantes que han usado el pulsómetro. Los resultados de tipo cuantitativo de las 
observaciones sistemáticas se obtuvieron mediante el sistema de observación OSMOS_in 
context (Castañer et al., in press). La codificación con el programa LINCE (Gabín et al., 2012) 
y análisis de T-patterns mediante Theme v.6 (Magnusson 2000). De manera simultánea, los 
datos cuantitativos de frecuencia cardíaca se obtuvieron bolcando los datos de los pulsómetros y 
categorizándolos en los T-patterns.  
 
Posteriormente se incrustaron los datos cualitativos obtenidos mediante el análisis de contenido 
realizado con Nvivo v8. Los resultados evidencian una relación directa de la modificación de la 
frecuencia cardíaca según el patrón motriz ejecutado (Castañer et al., 2009), aspecto que aparece 
corroborado por la percepción de los particpantes. 
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Palabras clave: Programas de actividad fisica, tercera edad, triangulación de 
datos 
 
1Este trabajo forma parte de la investigación Observación de la interacción en deporte y 
actividad física: Avances técnicos y metodológicos en registros automatizados cualitativos-
cuantitativos, que ha sido subvencionado por la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad [DEP2012-32124], 
durante el trienio 2012-2015. 
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