
Motricitat i des del model La necesshria educació de la temporali- 
de camp funcional tatpel que fa al criteri d18xit de l'acció o de 

la interacció motriu diferencia níticinrnent 

Josep Soli i Santesmases l1aPreiZentatge rnOtOr reSPecte de 1'aprene~- 
tatge cognoscitiz4 lingiiístic. A més, el donzi- 
ni temporal del conzportament nzotor hum& 
determina la intel.lig8ncia de l'esportista 
en les seves actzlacions. Aquest article pre- 
tén, d k n a  banda, emfatitzar aquests dos 
aspectes rellevants de la motricita-t hz~vnaria 
i, de I'altra, qiiestionar-se la natllralesa de 
la temporalitat des del model tebric de 
camp funcional sense desvinczdar-se de la 
praxi aplicadora. 

1. Model de camp psicologic funcional 

L'explicació de la temporalitat en la motricitat humana es bastira damunt del 
marc psicologic del Model de Camp Funcional proposat per J. Roca (1999), el qual 
es presenta com una evolució del concepte de camp iniciat anteriorment per La 
Gestalt i K. Lewin (1988), i repres, amb posterioritat, per la Psicologia Intercon- 
ductual de J.R. Kantor (1978) i per la Psicologia de la Relació d'E. Ribes (1990). Una 
lectura atenta de les bases tebriques del Model de Camp Funcional el presenten 
com a fonament valid en la recerca &explicacions naturalistes de línia aristotelica, 
allunyades del biologisme i dels models conceptuals organocentrics (Roca, 2002), 
per a la comprensió d'un comportament funcionalment diferenciat, el psiquisme 
hum& construi't durant l'ontogenesi particular de cada subjecte. En essencia, el 
model de camp psicolbgic funcional vol explicar els fenomens amb un criteri de 
comportament que es contraposa a la descripció habitual dels fen6mens basada 
en un criteri d'extensió que incorpora el dualisme cartesia en el concepte del cos i 
del moviment. 

El model de camp funcional explica la "psique" per l'associació: la conducta 5 
psíquica es representa com un camp d'interdependencies associatives dels ele- 3 
ments reactius participants, construi'des en la vida de cada organisme particular. Si 
el funcionalisme que explica la conducta biolbgica és la "reacció" vital, el fun- S 

cionalisme explicatiu del comportament psíquic és l'associació". L'associació és 



con5istencia dlocurr&ncia, o relacional, de caracter ontogenPtic entre elements 
reactius biolbgics. h'o s'ha de confondre aquest concepte d'associació amb les seves 
interpretacions mentalistes o neurofisiologiques. Així, un fenomen psicologic 3'es- 
devé sempre per la relació consistent entre els elements participants. Tampoc cal 
confondre-la amb l'associació conductista, que estableix aparellaments contin- 
gents d'estímuls i respostes en una logica dualista que manté els criteris d'extensió. 

Hi ha dues possibilitats d'establir associacions psicolbgiques (nivells fun- 
cionals) en funció de la presencia inequívoca dels elements reactius o en funció de 
valors canviants d'aquests. Aquesta possibilitat de relació psíquica no la presenta 
exclusivament el Model de Camp Funcional. Castelló (2001), en parlar de la 
intel.ligencia, tambir n'assumeix la flexibilitat en els ajustaments a l'entorn: 
"..aquests tipus d'ajustaments es desenvolllpen a partir de dues grans modalitats: cijusta- 
ment,$ rkids referits als aspectes més estables de l'entorn, i ajztstanrents plristics, orientats 
als aspectcs més variables de l'entom". (Castelló, 2001, p. 236). 

2. Seqiiencia de moviment huma (Forma) 

3 D'antuvi, cal remarcar l'existencia de dos funcionalismes diferenciats en l'ésser 
o hum5 que poden explicar el seu comportament motor: el biologic i el psicologic. Hi 
3 

ha comportaments motors de tipus reactiu, innats filogeneticament, que defineix- Z 
en la funcionalitat biologica motora (reflexos motors caducs i permanents) i com- 

3 portaments motors de tipus associatiu, construits per l'individu ontogeneticament 
i que defineixen tota la funcionalitat psicologica motora (accions i interaccions). 
Malgrat perthnyer a funcionalismes diferenciats, ambdós coincideixen en el con- 
cepte generic de comportament motor entes, en primer lloc, com l'aplicació d'una 

I c forsa o tensió muscular per contracció, que provoca despla~ament o b6 equilibri 
2 postura1 i, en segon lloc, com la relació (reactiva o associativa) que es manté amb 
c. 

l'entorn. La reacció biolbgica estereotipada ja porta incorporada la relaci6 unívoca 

$ amb el medi, en funcionalisme reactiu, i ilassociaciÓ motora psicologica pot pre- 
sentar relacions d'ocurrencia tant amb lkntorn físic com amb l'entorn social. 

2 - 
c Temporalment també es distingeixen ambdós funcionalismes motors: el reflex 
cg s biologic és un comportament reactiu, que respon a un esquema e r, en que hi 

ha sempre un cert temps de demora o de latencia entre l'estímul i la resposta * biolhgica. En canvi, el comportament psicologic respon a una dintimica anticipa- 
d 
s tiva de les conductes que s'han de produir en el futur, i desapareix el concepte de 

temps de latencia. El comportament psicolbgic sol ser un continuum anticipatiu 
respecte de l'entorn si no hi ha desorientacions en la construcció de les associa- .- 
~ions.  Meinel i Schnabel escriuen: "La acción humana no tiene lugar en forma pre- 

VI 

donlinanternente reactiva, sino que, por su esencia, se coordiria en base a ferzhnenos pre- - vistos, calc~~lados previamente (anticipacidn)". (Meinel i Schnabel, 1988, p.80). 



Pel comportament motor psicolbgic, s'anomena Seqii6ncia de Moviment a 
I'encadenament funcional (cadena formada per baules que representen associa- 
cions rígides o canviants) amb finalitat física o social. Dels elements reactius que 
formen l'associació, necessariament un és de modalitat sensorial propioceptiva 
(Ep) pel seu lligam amb el moviment humi. Per altra banda, la seqügncia de movi- 
ment huma estableix la relació dlocurr¿?ncia tant pel que fa a la modalitat reactiva 
com a la temporal: la motricitat humana exigeix un saber fer i un saber quan fer. 

Sinteticament, s'entén el Temps com aquell factor físic que explica la durada 
fixa o variable de les diverses baules associatives &una seqüencia de moviment, 
segons els intervals o velocitats de presentació dels elements reactius i el Mode, 
com la predncia, en valors absoluts, dels esmentats elements reactius que confor- 
men cada associació psíquica, de cada modalitat d'estimulació específica que hi 
participa, o la seva variació de valor. 

- E - E - E E E C F... P P P 
Ass.1 Ass.2 Ass.3 Ass.4 ... 

t 1 t2 t3 t4 

Durada= t l +  t2 + t3 + t4 .... 

E: Element Reactiu Exteroceptiu 
Ep: Element Reactiu Propioceptiu 

Seqüencia de Moviment 

Aquesta definició permet la comprensió funcional del comportament motor 
basant-se a: 

- Explicar el comportament motor segons la funcionalitat associativa que supera 
l'esquema reactiu mecanic del condicionament operant aplicat a l'explicació 
psicolbgica. 

- Distingir dues tipologies diferenciades de comportaments motors en els 
humans, atenent als nivells funcionals de l'associació: Rígid o Canviant. 

- Emfasitzar la sensorialitat reactiva propioceptiva com a basament material 
específic i necessari per a la construcci6 ontogen&tica del comportament motor 
associatiu. 

- Remetre al parametre temporal com a diferenciador de les seqü6ncies motores 
respecte de les seqüGncies cognoscitives. La seqüencia de moviment humi 
queda definida per aquesta associació particular i diferenciada que és Ep - E, que 
ens parla de la coincidtncia temporal necessaris de certs compostos d'estim- 
zrlació propioceptiva amb certs compostos d'estinzulació exteroceptiva. Coin- 
cidgncia temporal entre valors d'estimulació que signifiquen la particularitat del 
moviment hum2 respecte del llenguatge o del comportament cognoscitiu. 



S'anomena Repetició l'acció de reproduir una seqüencia de moviment; i 
s'anomena SPrie els conjunts agrupats de repeticions. El concepte clau per a la 
definició tearica de les seqüsncies de moviment és el de Repetició, ates q~ie  el con- 
cepte de Serie, com a conjunt de repeticions, adquireix la seva importkncia vincu- 
lada a l'aplicació tecnolbgica i educativa, segons diversos interessos pedagogics o 
d'entrenament. El concepte Repetició permetrh distingir els dos nivells fun- 
cionals d'una seqüPncia de moviment: en la constancia, si les seqÜSncies es 
poden repetir amb associacions rígides identiques; en canvi, la seqüPncia seri con- 
figurativa davant la impossibilitat de reconstruir-la amb associacions identiques, 
en el que s'anomena associació canviant. De fet, aquest criteri senzill de la repeti- 
ció (reconstrucció), també es lliga amb la idea que la constancia realment només 
es pot apreciar en una perspectiva historia de practica tant rígida com canviant. 

Seqii2ncia de  Movirrrent Rígida: Consistencia relacional rígida entre els ele- 
ments reactius, en els parimetres modal i temporal. En cada repetició consecutiva 
de la seqüencia, aquesta es pot reproduir identica per la constancia de la relació 
d'ocurrencia entre els elements participants. Temporalment, la durada fixa de les 
baules associatives de la sequ6ncia de moviment significa una durada total fixa en 
cada repetició: : t l  + t2 + t3 + tq ... 

Seqiitncia de Moviment Canviant: Variabilitat temporal i modal de serie o 
consistencia relacional variant entre els elements reactius. En cada repetició con- 
secutiva de la seqüencia, aquesta no es pot reproduir identica per la variabilitat que 
manifesta la relació dlocurr&ncia entre els elements participants. Temporalment, la 
durada canviant de les baules associatives de la seqüencia de moviment sig- 
nifiquen una durada total variable en cada repetició: t l  ? + t2 ? + t3 ? + t4 ?... 

L'estudi de les baules associatives de la seqüencia de moviment en permet la 
classificació segons el criteri de ciclicitat del rnovirnent i de repetició. Així, es 
poden classificar les seqüencies en: 

C~CLIQUES: Quan es donen periodicament agrupacions identiques de baules 
associatives en una repetició de la seqüencia de moviment. Ex: córrer, remar. 
AC~CLIQUES: Quan mai es donen agrupacions identiques de baules associatives 
en una repetició de la seqüencia de moviment. Aquestes poden ser de dues 
tipologies diferenciades: 
-Acícliques intrarepeticions: La seqüencia de moviment és acíclica en una mateixa 
repetició, per6 susceptible de reproduir-se identicament en repeticions difer- 
ents. Ex: balls de saló, patinatge. 
- Acícliqlles interrepeticions: La seqüencia de moviment sempre és acíclica, tant en 
una mateixa repetició, com en possibles repeticions diferents. Ex: una lluita de 
judo, una jugada en esports d'equip. 



3. Motricitat i cognició (Finalitat i Materialitat) 

L'explicació del Comportament Motor Associatiu, des del punt de vista quali- 
tatiu, ha de diferenciar el comportament biolbgic del psicolt~gic en parlar de la 
Materialitat i de la Forma, i ha justificar els parametres modal i temporal que car- 
acteritzen la construcció ontogenittica de seqiiitncies motores. Aquesta dimensió 
d'estudi qualitativa restaria incompleta si no s'atengués a l'explicació de la Finali- 
tat adaptativa (causa final en un plantejament de camp), entesa com l'ajustament 
o adaptació al medi en virtut del qual es dóna l'associació psicologica. 

Entenent que l'kmbit ajustatiu biolbgic s'allunya de l'objectiu del present arti- 
cle, no es fara referitncia als condicionaments que es donen paral.lels al mateix 
comportament motor, tal com l'emocionalitat que pot acompanyar el joc, les rela- 
cions afectives o la por a errar algun moviment (Goleman, 1997). Malgrat que l'ele- 
ment bisic de I'associaciÓ, de forma esquematica, sigui la relació d'ocurritncia entre 
dos elements reactius, cal pensar que aquesta representació simplifica necesdria- 
ment la realitat en virtut de la millor comprensió del model. Cal pensar que la 
realitat és wmltiestiwiulativa i que cada situació motriu pot estar regida per diver- 
sos elements reactius que s'afegeixen als que, en l'esquema grific de la seqiiitncia, 
es destaquen. 

Un resum esquematic de les categories comportamentals descrites pel Model 
de Camp Funcional, especialment adrelada a la comprensió del comportament 
motor i del comportament cognoscitiu, permet diferenciar ambdues finalitats 
adaptatives i, de manera rellevant, la presitncia necessiria del parametre temporal 
com a distintiu de la motricitat humana. 

Tipologies de 
les Finalitats 
Ajustatives 

I Parimetres I Temps i Mode I Mode I 

Relacions I No lnterpersonals 

Sensorialitat Manifesta: E (Exeroceptiva) E i En (No Manifesta en 
Reactiva i Ep (Propioceptiva) les Cognicions) 

PERCEBRE 
ACCIO 

Necessaries I 

L'AcciÓ és el comportament motor d'ajustament físic que realitza un subjecte 
isolat; un subjecte isolat, en el sentit de no haver de construir el seu comportament 
motor en relació amb altres subjectes, que hagués d'implicar l'aparició de les con- 

ENTENDRE 

Aprenentatge 
Comportament 

INTERACCIO 
MOTRIU COGNOSCITIVA 

COCNICIO 

Aprenentatge Motor 
Moviment 

Aprenentatge Cognoscitiu 
Llenguatge 



vencionalitats socials per entendre's. No en el sentit que diversos subjectes puguin 
desenvolupar diverses accions motrius, perd independents entre elles, inserides en 
un entorn social i en companyia d'altres subjectes: llansar, saltar, córrer. 

En l1Acci6, l'associació psicolbgica es representa per E-Ep, entenent E com els 
elements reactius que provenen exclusivament del comportament i de l'entorn 
físic. L'estimulació que provoca la resposta exteroceptiva pertany al món físic, i 
aquest ha de mantenir relació d'ocurrencia amb l'estimulació propioceptiva prhpia 
de la seqiikncia de moviment humh. Certament també es poden definir seqiicncies 
de moviment humi molt específiques en l'associació Ep-Ep, en les quals els ele- 
ments que mantenen relació d'ocurrencia pertanyen exclusivament a la sensorial- 
itat propioceptiva. Per6 no són accions, ja que el moviment no es dóna per la final- 
itat física ni tampoc hi ha temporalitat criteri d'exit. 

La Interacció Motriu és el comportament motor d'ajustament convencional 
social d'un subjecte en actuació coordinada amb altres subjectes. F,S necessari que, 
en la constmcció del comportament motor del subjecte, s'impliquin les relacions 
motrius amb d'altres subjectes; aixb és, l'aparició de convencionalitats socials que 
relacionin el comportament motor del subjecte en la xarxa d'enteniment motor 
que es desenvolupi: esports d'equip, esports de lluita, curses. 

L'associació psicolbgica es representa també per F,-E , per6 entenent E com P 
elements reactius que provenen necessariament del comportament convencional 
social. I!estimulaciÓ que provoca la resposta exteroceptiva pertany al món social 
que lliga els comportaments motors dels individus en unes coordinacions deter- 
minades no redu'ibles només a lleis i comportaments de caracter físic. Són aquests 
elements E vinculats a la cultura i a les xarxes de relacions humanes, les que han 
de mantenir relació d'ocurrencia amb l'estimulació propioceptiva prbpia de la 
seqiiencia de moviment. 

Aquestes dues tipologies de finalitats ajustatives que impliquen el comporta- 
ment motor, configuren el que en la psicologia clissica s'anomena APREXEN- 
TATGE ,VOTOR, que implica: 

1. La presencia d'una construcció associativa en el doble parimetre de les carac- 
terístiques d'estimulació i la temporalitat criteri d'kxit, en que es diferencia 
exclusivament la finalitat ajustativa: hi ha tempomodalitat en l'ajustament 
físic i també en l'ajustament social. 

2. La presencia necessaris d'elements reactius propioceptius en l'associació. 

S'entén per Interacció Cognoscitiva aquell comportament linguistic d'ajusta- 
nient convencional i entenimentat d'un subjecte en actuació coordinada amb 
altres subjectes: parlar interactiu, llenguatge gestual, ambdós fonamentals en la 
construcció de l'estrategia esportiva. La baula associativa psicolbgica es representa 
per E-E, entenent novament E com elements reactius exteroceptius que provenen 
exclusivament del comportament social, arbitrari i convingut que esdevé necessari 



per permetre la relació coordinada entre subjectes. Aquests elements reactius són 
els que evidencien el llenguatge com a comportament basic de la interacció, i es 
manifesten com un so, en l'exemple més genuí del parlar interactiu, o en la ges- 
ticulació (elements propioceptius), en el llenguatge per a deficients auditius. Cal 
entendre que l'associació psicolbgica es construeix en la relació d'ocurrencia dels 
elements reactius emesos pels subjectes que es coordinen lingiiísticament amb els 
elements reactius emesos pel mateix subjecte i que no s'ha de concebre el llen- 
guatge com l'afrontament d'un jo amb els altres. Només així es pot concebre la 
necessitat que la base sensorial d'aquests elements reactius hagi de ser manifesta 
per tal de fer-10s evidents als subjectes que s'entenen i que en aquesta particular 
interacció social amb els altres la temporalitat en sigui essencial. 

La Cognició representa el comportament lingüístic d'ajustament conven- 
cional d'un subjecte isolat d'actuació coordinada amb els altres: aprendre i referir 
sabers, pensar, parlar o llegir. 

Contrariament a la Interacció cognoscitiva, els elements reactius que config- 
uren les cognicions no sempre són manifestos, com ho són la sensorialitat extero- 
ceptiva (E) i la sensorialitat propioceptiva (E ) En les cognicions, sovint, els ele- P ' 
ments reactius que construeixen llassociaciÓ psicolbgica són no manifestos (E,). El 
llenguatge s'entén com un comportament psicolbgic amb finalitat social que per- 3 met als subjectes parlar i pensar la realitat sense tenir-la present. El llenguatge entes o 
en la Funció Substitutiva a que feia referencia Ribes (1990). G 

2 
P 

Si hom observa l'evolució en la construcció del llenguatge en els infants, 
2 
9 

s'adonari que, en les primeres nominacions de la parla incipient, la realitat hi esta 2 
en contacte. Els elements reactius d'aquesta parla incipient són ambdós exterocep- i 
tius i, per tant, totalment manifestos (E-E). De fet, el mateix dibuix ja és un llen- 
guatge que també serveix per substituir la realitat, com els grifics i esquemes de les 
representacions tictiques en els esports col.lectius. Quan s'evoluciona en l'adquisi- s 
ció del llenguatge, l'individu l1aprPn a utilitzar sense necessitat de referir-10 a la f 
realitat immediata. 1,'individu parla o llegeix o escriu desvinculant-se dels elements 
exteroceptius que la realitat de l'entorn físic li proporciona; l'individu, aleshores, 2 
només necessita els elements reactius del mateix llenguatge per construir les asso- 
ciacions psicologiques (el so de la parla, els fonemes impresos de la lectura o de l'e- 

f scriptura). Finalment, el llenguatge es fon en el pensar. Pensar com a llenguatge 2 
absent de competPncies vocals, sense elements sensorials exteroceptius manifestos. 
Pensar entes com a parla no manifesta. Així es justifica que les cognicions pre- 
sentin elements reactius no manifestos (En) en la seva construcció associativa, que 
no vol dir absencia de sensorialitat reactiva. Tant quan es pensa com quan es parla E 
hi ha activitat neurofisiolbgica i aquesta és la base de la construcció associativa 5 .- 
lingüística malgrat que no es faci evident sensorialment (En-En). Els elements s 
reactius de les cognicions, desvinculats de la realitat mitjangant el llenguatge, no " 

8 
presenten el parimetre temporal com a criteri dlPxit: no es fa necessiria la coin- - 
cidencia temporal en relació amb l'exteroceptivitat de l'entorn físic ni en relació 



amb la coordinació social amb altres subjectes. Les cogriicions possibiliten l'indi- 
vidu a fer comportaments tecnics o tactics sense fer-10s motriument, i obre l'imbit 
d'aprenentatge al que es coneix com a Practica o Entrenartlent .Mental i Prhcticrr 
Imaginada. 

Aquestes dues tipologies de finalitats adaptatives que impliquen el comporta- 
ment lingüístic humi configuren el que en la psicologia s'anomena APRENEX- 
TATGE COGXOSCITIU, que implica: 

1. Dues maneres diferenciades d'entendre's, ja que el que diferencia la Interacci6 
de la Cognició és llabsPncia, en aquesta ultima, del parametre temporal com a 
criteri d'exit. 

2. L1absPncia d'elements reactius propioceptius en l'associació. Si no es corisid- 
eren els comportaments motors posturals, sempre presents en lkctivitat 
humana, i la motilitat especifica dels brgans de fonació o de la musculatura 
lingual que permeten l'emissió de sons i la parla, les cognicions s6n indepen- 
dents del comportament motor. 

4. Temporalitait condició d'execució o criteri d'sxit de l'execució I 
El parimetre temporal distingeix el comportament motor hum& de l'acció o de ' la interaccib amb els altres respecte del comportament cognoscitiu. f s  el parime- 8 

tre que distingeix l'aprenentatge motor i esportiu de l'aprenentatge lingüístic i a 
tradicionalment academic. Per6 és prou difícil definir que és el temps. Sant Agustí 

3 (2002) deia que, si ningú no li ho preguntava, ell sabia q d  era el temps i l'entenia; 
pero que, si havia d'explicar-ho a qui li ho preguntés, aleshores no ho sabria fer 

2 entendre. Explicar qu6 és el temps genera dubtes potser lligats a la seva prbpia nat- 
uralesa existencial: el temps present en que actuem és practicament instantani. Un 

2 sospir. Recordant la fletxa del temps de Hawking (1988, 2001), tota la nostra activ- 
itat actual passa incessantment cap al passat que ja no és, o es projecta sobre el 

C 
futur que encara no ha estat. El passat s'allunya i el futur s'esdevé aprimant l'ex- 
istitncia del present, i el converteix en fugag. El converteix en el moment actual 
d'acció i d'itxit. 

C - 
c El temps es percep sense tenir un sentit específic que l'analitzi; el temps no es s 
2 percep igual com es percep la sensibilitat exteroceptiva visual, tLtil, olfactiva o la 

sensibilitat propioceptiva, que hi presenten analitzadors sensorials específics. 
Almenys, no es percep el temps com es percep una olor o un so. L'ésser humi no 

$ t6 un analitzador fisiologic del temps. El temps fuig de la sensibilitat humana 
habitual, que pretén mesurar-10 amb m~ltiples artefactes i rellotges enginyats per 
la cultura per atrapar aquest factor fisic immaterial. Tot i que els models explicatius ... 

2 neurofisiolbgics apunten l'existencia d'un "rellotge intern", parlant en llenguatge 
V) 

metaforic, la realitat és que el que percebem no és el temps en si, sinó els canvis 
5 que succeeixen entre dos esdeveniments diferenciats en un lapse temporal deter- 

minat (Roca, 1990, 1998). Així, si percebre el temps és percebre el canvi en les 



coses que succeeixen, percebre el temps és com percebre diverses baules associa- 
tives seriades seqüencialment, talment com succeeix en les seqüPncies motores i 
cognoscitives. 

Aquesta concepció comportamental de la temporalitat es diferencia de l'enfo- 
cament disposicional i organocPntric que es troba en aquells autors que cerquen 
dins del cos unes anomenades capacitats de percepció tewzporal, que explicarien aque- 
sta percepció absent de sensorialitat. 

Es diferencien dos tipus de temporalitats en l'aprenentatge ontogenetic psi- 
colbgic: 

Temporalitat Condició dlExecuciÓ: Hi ha un temps que acompanya l'indi- 
vidu des que neix; compta els anys que passen, marca l'edat d'anar a votar, quan 
es pot sortir de nit, quan dura un programa de TV, el timming horari habitual, la 
durada d'una confrontació esportiva i les seves parts. Aquest temps s'anomena 
Condició d'Execuci6, per6 se'n situa al marge. Els esdeveniments humans, els 
objectes o els fenomens físics estan subjectes, com tota la resta de fenbmens de la 
naturalesa, al temps com a Condició dlExecuciÓ. De forma explícita o ticita, sem- 
pre es disposa d'un temps per fer les coses; tots els successos comencen i s'acaben, 
tenen un principi i un final. Aquest temps que acompanya l'esdevenir de les 4 

accions esta marcat des dels tres entorns adaptatius, i provoca les diferencies indi- 3 
viduals de condicionament temporal a la vida, de percepció de durades i velocitats, 

8 
2 
Z o de coneixement de les regulacions horaries culturalment convingudes. s 
3 

Biolbgicament, hom s'ha d'ajustar a les regularitats temporals de la vida, els 2 
diferents intervals dJinf8ncia, adolesci.ncia, maduresa i gent gran; la latencia de 
resposta del sistema nerviós després de llaparició d'un estímul, o els canvis del 
desenvolupament i creixement corporal. Físicament, la vivencia quotidiana del s 
temps ens ensenya la limitació de la durada d'un salt per l'atracció gravitatbria, el 5 

C fregament diferencial dels peus en el sbl que permet avancar amb major o menor 2 
rapidesa, el calcul de la velocitat i la distancia dels cotxes que s'apropen abans de 2 
creuar el carrer, els ritmes musicals o les inclinacions del terreny que exempli- P 
fiquen, en definitiva, la vivencia de la durada i la velocitat. Tot i que els físics 2 
tebrics parlin d'un temps dúctil que es pot corbar i estirar, la vida quotidiana allun- I- 

E yada de la velocitat de la llum no permet ni tan sols imaginar aquestes situacions. 
Finalment, el temps pot estar marcat socialment, per la convencionalitat grupal- 
ment acceptada en totes les distribucions horaries imaginables que crea la cultura, 2 
com són les distribucions temporals de joc dels diversos esports. El vessant social 

2 del temps acorda múltiples intervals arbitraris d'acció i d'interacció com a Condi- g 
cions dlExecucions acceptades pel grup. El temps que "acompanya" tots els arnbits $ .- 
de la vida cultural de l'ésser hum& imposant pautes i habits. s 

d 
Criteri df&xit de 1'ExecuciÓ: Hi ha un altre tipus de temporalitat qualitativa- 3 

ment diferenciada de l'anterior. A vegades, el temps no es conforma a acompanyar k 
la travessa vital dels humans, determinant lapses, períodes o cicles. A vegades el 



temps no es conforma a ser una condició de l'execució humana, sinó que s'hi infil- 
tra intensament quan aquesta necesdriament es presenta vinculada a orígens 
estimulatius diferenciats en la construcció psicolbgica. La motricitat humana és el 
cas paradigmktic. 6s així que el temps dóna especificitat a la seqüencia de movi- 
ment humana generica o esportiva. El temps esdevé Criteri d'gxit del comporta- 
ment motor quan es troba en el lloc i en el moment oportú no per atzar, sinó per 
la fina lectura de la situacionalitat present i en qualsevol finalitat adaptativa: tant 
per percebre com per entendre's en el moviment. No és un temps que acompanya, 
és el temps que conforma essencialment; el temps que apren el jugador o l'atleta 
esportivament intel.ligent. Temporalitat, aquesta, necessariament lligada al movi- 
ment, que es manifesta en la resolució d'un bloqueig, en la paret futbolística o en 
la intercepció d'una passada. També en els moviments que genera l'individu per 
relacionar-se amb l'entorn físic, les més variades tecniques esportives i habilitats 
quotidianes. 

L'atleta es converteix en un autentic rellotge que mesura el criteri dlGxit tem- 
poral, que aporta el tirnrning adequat a cada acció. Un rellotge humi bastit en la 
construcciÓ psicolbgica ontogenetica. El temps que permet anticipar el futur, i 
establir l'exit de les seqüPncies de moviment en ell constr~iides. Aquest és el temps 
que descriu el parametre temporal de la Seqüencia Motriu entes com la durada de 
les diferents baules associatives que la conformen. La motricitat humana destaca la 
presencia temporal de les associacions, i exigeix un saber fer i un saber quan fer. 

5. Criteri d16xit temporal 

Hi ha sempre un criteri d'exit en la construcció psicol6gica quan l'origen dels 
estímuls que coriformen els elements reactius de l'associació no pertanyen a un 
mateix medi. fis el cas de les Accions i Interaccions motrius, en que els elements exte- 
roceptius que es generen en el medi, independentment del seu comportament exclu- 
sivament fisic o manipulat socialment per convencions, s'han d'associar amb els ele- 
ments reactius propioceptius generats en el moviment del propi subjecte. Cal cercar 
la coincidkncia ternporal entre la generaci6 dels estimuls exteroceptius del medi i la 
generació dels estlmuls propioceptius orginics lligats al moviment del subjecte. 

Igual que succeeix amb les interaccions merament cognoscitives, que també 
presenten la temporalitat criteri d'exit en la seva construcció. En aquest cas, esti- 
muls exteroceptius del medi s'han de fer coincidir amb estimuls exteroceptius gen- 
erats pel mateix subjecte. Talment, sempre que hi ha la necessitat de fer coincidir 
temporalnlent estimuls dels elements reactius del subjecte amb estimuls del medi, 
cal parlar de temporalitat criteri d'exit psicol6gic. 

En canvi, quan ambdós elements reactius pertanyen al mateix medi, la tem- 
poralitat que lliga l'acció es converteix exclusivament en condició d'execució. &s el 
cas exposat de la temporalitat en el saber cognoscitiu que s'ha de referir lingüísti- 
cament. Tal com s'ha presentat anteriorment, aquestes cognicions poden constru- 



ir-se mitjangant elements sensorials exteroceptius (E), o bé sobre elements sensori- 
als no manifestos (E,), per6 en les quals tots els estímuls s'originen en el mateix I 

subjecte. Pertanyen a un mateix medi orgknic i, per tant, s'esvaeix la necessitat de 
coincidilncia temporal amb estimuls generats en un altre medi diferenciat. Aquest 
raonament permet afirmar: 

Adaptatives 

CRITERI INTERACCIO 

D'EXIT MOTRIU 

Origen Estimulatiu Associació 

de I'Elernent Reactiu Psicolbgica 

E (físic) 

(moviment) I I Ep-E 

EP E (social) Ep-E 
(moviment) 

E (social) 

(parlar interactiu) 

E-E (parlar) 

En En-En (pensar) 3 
z 
P 
2 

Els elements reactius de la seqiiilncia cognoscitiva es presenten independent- 8 
ment de la necessitat de coincidir temporalment amb res. No hi ha quelcom físic s 

¡i 
que hagi de marcar una coincidencia temporal necesskria, per6 tampoc hi ha Q 

relació amb els altres que converteixin la condició en criteri d'exit pel fet de ser O 
interacció convencional. En canvi, la coincidilncia temporal necesskria dels estí- 

P 
muls propioceptius propis del moviment amb els elements exteroceptius de l'en- 2 
torn són generalitzables per a tot comportament motor. g 

4 

Tant per 1'AcciÓ com per la Cognició es poden descriure diferents velocitats s 
d'execució del comportament. La temporalitat criteri dt6xit de 1'AcciÓ pot donar- 
se, lbgicament, en diferents ritmes d'execució. Per6, independentment de la veloc- F 
itat d'execució o ritme en quil es realitzi el moviment, cal apuntar la necessitat de 
mantenir la proporcionalitat temporal de les diferents fases del moviment per a no 2 

E modificar-10 en la seva estructura. El manteniment de la proporcionalitat de les O 
P 

fases o baules de la seqii6ncia independentment de la velocitat o ritme d'execució s garanteix que sempre es tracti del mateix comportament motor i no s'alterin les 
durades de les associacions que la conformen. Només les seqiiencies cícliques i ací- $ 
cliques intrarepetició poden temporalitzar de manera exacta aquesta propor- 3 
cionalitat; la incertesa de les seqiiencies acícliques interrepeticions construides en 5 
la sincronització temporal no permeten un treball específic de proporcionalitat O 
temporal. En definitiva, cada seqiiencia de moviment en sincronia temporal són ' 
sempre nous comportaments motors. 



El lligam temporal de les accions, cognicions i, per extensió, de les interaccions 
amb els condicionants d'execució determina els llindars temporals de les seqii2.n- 
cies. La condició d'execució marca fronteres precises on encabir l'associació psi- 
colbgica, per damunt o per sota de les quals no és possible realitzar segons quins 
comportaments. Llindars en l'ordre biolbgic (velocitat reactiva), físic (no poder 
córrer 100 m. en 5'7, i també en l'ordre social (llegir de forma comprensiva alta 
velocitat). 

El criteri d'exit és el parametre temporal que dóna especificitat a la (inter)acció 
motriu humana: quan es troba en el lloc i el moment oportil no per atzar, sinó per 
la fina lectura de la situacionalitat present que exigeix saber respondre no nomes 
al "que fer", sinó també al "quan fer-ho". Referent a la vinculació ineludible de 
l'ajustament temporal amb el comportament motor, Roca (1998), escriu: 

" ... se porle de manifiesto que tcznto la acciórz perceptiva-motriz como la ncciBn intcr- 
activa con !os otros tienen el parhrnetro tiernpo como criteri0 de ejecucirin" (Roca, 
1998, p. 10). 

6 .  Temporalitat critari d'exit: temporalització i sincronització 

Hi ha dos tipus diferenciats de Criteri d '~xi t  Temporal en funció dels nivells 
funcionals que defineixen el comportament motor associatiu: 

Temporalització. Ajustament del moviment a la durada constant i regular 
dels elements reactius per cada repeticib. Així, doncs, hi ha Temporalització en la 
Seyiiencia Rígida de moviment, conformada pels Moviments Cíclics i Acíclics 
intra-repetició. Perrrleten la programació temporízl pr2via de la seqiih~cia de 
moviment; l'anticipació temporal del moviment, preveure'l. Per cada repeticib suc- 
cessiva es compleix: 

I Temps Criteri d ' ~ x i t  = Ternps Condició d'Execució : 
El temps criteri d'exit condiciona totalment el temps condició d'execució. De 

fet, no existiria el temps condició d'execució si no existís el temps criteri d'exit, ja 
que la temporalitat de la seqii6ncia esta garantida pel moviment necessari del sub- 
jecte en un entorn físic constant i regular tant modal com temporal, o pel seu ajust 
a durades totalment fixes i regulars, com succeeix en el seguiment d'un ritme niusi- 
cal. Repeticions consecutives de la mateixa seqii6ncia permeten un iínic temps 
condició d'execució i sempre id6ntic. 

Aixa fa que la condició d'execució temporal, independentment que aquesta 
respongui a criteris de maxim rendiment (el mínim temps possible) o a criteris 
d'adaptació personalitzada a diferents ritmes d'execució, sigui practicament con- 
stant Interrepetició, o només sotmesa a variacions de condicionament físic o d'es- 



tat fisiologic de l'organisme. Aixi, en córrer 100 m. en atletisme, sota un criteri de 
rendiment, en un determinat moment de forma de l'organisme, o en aixecar els 
pesos de l'halterofília o en seguir el temps total de durada d'una composició musi- 
cal a la qual ajustem diferents moviments (gimnastica esportiva al terra, aerbbic). 
En seguiment de Ritmes Musicals, la durada de l'interval temporal sempre és iden- 
tica i preveu la realització del comportament motor. 

No té cap sentit que el temps condició d'execució pugui posar límits al criteri 
d'exit, ja que el primer no existiria en absencia del moviment del subjecte. De fet, 
és evident que no es fa rellevant que el criteri d'exit depengui exclusivament del 
comportament motor del subjecte (entorns físics sense moviment o estitics) o de 
l'ajustament d'aquest comportament a ritmes aliens externs, ja que sempre resul- 
tari que la suma total de les diferents temporalitats que conformen la durada del 
criteri d'exit de la seqüencia (parametre temporal) sera identica a la suma total tem- 
poral que conformara la Condició dlExecuciÓ. 

Sincronització. S'entén per SINCRONITZACIO l'ajustament del moviment a 
la durada canviant moment a moment dels elements reactius en cada nova repeti- 
ció. La Sincronització pertany a la construcció temporal de la Seqüencia Canviant, 
conformada pels Moviments Acíclics interrepeticio. No pemieteri la progra- 
mació ter?ipora2 prhia  de la seqüitncia perque és impossible anticipar en el temps 

C 
el moviment que és variable. No es pot fer una previsió motora en el temps: 

Diferents Temps Criteri d ' ~ x i t  x &zic Temps Condició d'Execirci6 
s 
9 
B 

El temps criteri d'exit i el temps condició d'execució es presenten deslligats i 2 
totalment independents. En aquests casos, es tracta de trobar l'ajustament motriu s 
necessari en l'entorn físic que canvia; trobar el moment oportú de fer una deter- 5 
minada seqiiencia motora en la variació moment a moment de l'entorn físic. La 3 
idea és en quin moment de la condició d'execució es dóna el moment precís de cri- $ 
teri d'exit ajustatiu motor. Per tant, repeticions consecutives de la mateixa 2 
seqiiencia (una jugada de basquetbol, un  atac de judo ...) presenten diferents P 
temps criteri d'exit de cada acci6 per a un  mateix temps condició d'execució C - 
establert pel reglament (durada del joc, de l'atac ...). c 

I? a 
Aixi, pot ser que, en la realització d'un bloqueig dins d'un determinada juga- E 

da, o en la realització d'un sistema de joc grupal, el descobriment del moment s 
oportú per a realitzar I'acció propicia vari? molt entre repeticions. De fet, fins i tot 

E pot succeir, com en el cas dels esports d'equip, que es doni l'oportunitat d'execu- g 
cio exitosa del moviment i que aquesta no sigui llegida o interpretada pels 5 .- 
jugadors, i ~'allargui innecessariament la condició d'execució. Un exemple relle- % 

VI 

vant és pensar que, quan s'efectua una passada, la velocitat inicial i I'angle de la 
pilota, depenent de la nostra posició en el camp i de la dels oponents, mai és la 4 

mateixa. I, malgrat que en cada repetició s'efectui'n diferents passades, l'individu 

103 ) 



sempre pot anticipar la recepció de la pilota. No obstant la variació, hi ha una con- 
stincia, una constincia sobre un entorn canviant. 

El deslligament entre el temps criteri d16xit i el temps condició d'execució 
propicia que es puguin posar límits temporals com a condicionants d1execuci6 per 
tal de trobar el criteri d'exit en aquella franja temporal que marqui el reglament: 
24" en basquetbol, passivitat en handbol ... La suma total de les diferents tenipo- 
ralitats que conformen la durada del criteri d'exit de la seqüPncia (parimetre tern- 
poral) variari en cada repetició, dins d'una Única Condició d'ExecuciÓ. 

7 .  Educació temporal i comportament motor 

D'acord am.b la presencia del parimetre temporal en la construcció de la 
relació dlocurrPncia que enllaca les baules, es presenta una doble possibilitat 
d'aprenentatge. La primera explica la construcció seriada de la seqüiincia motriu, 
deslligant-la, al principi, de la temporalitat real que han de presentar les baules del 
moviment per, en una segona fase, ensenyar la seqüPncia motriu en la seva tern- 
poralitat adient. Aquesta possibilitat d'aprenentatge temporal només és possible en 
seclü~ncies d'associació rígida. En aquestes seqüitncies motrius, l'esportista que en 
plena actuació equivoca la reproducció de l'acció temporalitzada té la possibilitat i de reconstruir-la ajustant-se novament a les exigencies de constincia de l'entorn. 

3 
La gimnasta que balla seguint un ritme musical anticipa temporalment el moment B 
en que ha de construir cada figura. 

3 
u, 

4 
La segona possibilitat d'aprenentatge temporal defensa la construcció siri- 

cronica de la seqiiencia de moviment d'acord amb les exigencies canviants i reals 
de l'entorn. Aquesta modalitat d'aprenentatge temporal 6s l'unica possibilitat d'in- 
tervenció pedagogica justificada en les seqüencies d'associació canviant. En aque- 
sts casos d'incertesa relacional, l'individu ha d'anticipar la seva construcció motriu 

C 

f en funció dels indicis, o la relació que s'estableix entre valors d'estimulació actu- - 
als amb valors d'estimulació futurs. Només així, per exemple, pot moure's qui prac- 

8 tica el tir al plat: observant l'angle i la velocitat de sortida de l'objecte, anticipa la 
seva posició en l'espai on I'ha de trobar. Situació similar als porters que han d'atu- - 

t- rar un llangament proper; cal que es moguin en funció d'indicis encara més llun- 
f 
E yans que la sortida de la pilota de la m i  del llanpdor per poder aturar-la. Evident- 
E ment, en aquestes situacions motores canviants, l'anticipació en funció dels indi- ' cis no garanteix 116ait de la seqüencia motora amb la mateixa efectivitat que en les 
d e associacions rígides. 
8 
O ul .- Pedagogicament és molt interessant comentar les relacions temporals que es 

produeixen en les modalitats esportives tictiques, que esdevenen situacions d'una 
ul 

riquesa motriu extraordinaria. Sovint, en els esports tictics, les associacions psi- 
3 colbgiques es "mouen temporalment" en funció dels diversos indicis interpretats 

per l'esportista. En aquestes interaccions tictiques, la iniciativa temporal la sol 



portar l'atac respecte de la defensa; és per aixb que el concepte d'atac i defensa, 
en molts esports, no es defineix per la possessió de la pilota, sinó per manar la 
interacció temporal del joc. Aquesta relació comporta acceptar que l'atac es mou 
anticipant-se a la defensa per tal d'assolir els seus objectius. 

Perb no sempre és així. Hi ha situacions en les quals la defensa no es confor- 
ma a construir el seu moviment en funció de la iniciativa temporal que porta l'at- 
ac (com qui segueix una "musica" visual), i aquesta s'atreveix a anticipar-se 
respecte dels indicis que l'atac li pugui oferir. Així, la defensa s'anticipa quan ofer- 
eix un camí determinat al driblador sense esperar que aquest esculli, quan inter- 
cepta una passada perqui. llegeix els indicis que li permeten arribar a la pilota abans 
que el receptor, quan crea situacions de trap (2x1 defensiu) en espais que li són 
favorables. Pero aquestes anticipacions defensives tenen un risc: quedar en eviden- 
cia davant dels participants si els indicis que la mouen en el temps habitual de la 
relació són erronis o mal interpretats. Aquest és i'atractiu en la dialkctica del joc. 

L'educació temporal és el nucli de la intel.ligencia esportiva dels atletes i 
jugadors, aquella que és prbpia del comportament motor hum& i que la diferencia 
dels sabers cognoscitius. 

BIBLIOGRAFIA 5 
- Aristotil. Metafisica. (1988). Madrid: Espasa Calpe. 

2 
- Castelló, A. (2001) Inteligencias. Una integración multidisciplinaria. Barcelona: Masson 
- Fraisse, P. (1957), Psychologie du temps. Paris: P.U.F 

2 
J 

- Goleman, D. (1997). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós. 2 
- Hawking, S.W. (2001). L'Univers és una closca de nou. Barcelona: Columna Crítica. a it 
- Kantor, J.R. (196711978) Psicologia Interconductual. Un ejemplo de constnicción cien- 2 

tífica sisternhtica. México: Trillas. it 
Q 

- Lewin, K. (1988). La Teoria del Campo en la ciencia social. Barcelona: Paidós Ibérica. g 
- Meinel, K. I Schnabel, G. (1988). Teoria del Movimiento. Motricidad deportiva. s 

Buenos Aires: Stadium. s s 
- Ribes. E. (1990). Psicologia General. México: Trillas. 2 
- Rigal, R. (1987). Motricidad Humana. Fundamentos y aplicaciones pedagógicas. 

S 
2 - 

Madrid: A. Pila Teleña. c 

- Roca, J.  (1990). L'activitat I llEducació psicofísica. Apunts. EdllcaciB Física i Esports 
(ZO), 7-12. E 

- Roca, J. (1998). L' ajust temporal: criteri d'execució distintiu de la intel.ligtncia 
esportiva. Apunts. Educació Física i Esports (53), 10-1 7. 5 

- Roca, J. (1999). Psicologia: una introducció teorica. Volztrn I-II. Barcelona: Edimac. E 
B 

- Roca, J. (2002). El mite de ['innatisme. Barcelona: Edimac. -, O 
- San Agustín (2002). Confesiones. Madrid: Alianza. 



ABSTRACT 

La necesana educación de la temporalidad en cuanto que criteri0 de éxito de 
la acci611 o de la interacción motriz d~ferencia nítidamente el aprendizaje motor 
respecto del aprendizaje cognoscitivo linguístico. Ademas, el dominio temporal del 
comportamiento motor humano determina la inteligencia del deportista en sus 
actuaciones. Esfe articulo pretende hacer hincapié en estos dos relevantes dspectos 
de la niotricidaci humana y cuestionarse la naturaleza de la temporalidad desde el 
modelo teórico de campo funcional sin desvincularse de la praxis aplicativa. 

The essential teaching of timing as a criterion for success in the action or in 
the niotor interaction clearly distinguishes between motor learning and lin&~iistic 
cogriitive learning. Moreover, the timing control in human motor behaviour 
determines the intelligence of athletes in their performances. This article aims at 
eniphasising these two relevant aspects of human motor functions, and at dis- 
cussing the nature of timing from the theoretical model of functional field with- 
out overlooking the applicable praxis. 

L'éducation nécessaire de la temporalité en tant que crit6re de réussite de l'ac- 
tion ou de I'interaction motrice différencie nettement l'apprentissage moteur de 
l'apprentissage cognitif linguistique. Par ailleurs, le domaine temporel du com- 
porternent moteur humain détermine l'intelligence du sportif dans ses actions. Cet 
article insiste sur des deux éléments importants de la motricité humaine et incite 
ii se poser des questions sur la nature de la temporalité i partir du modelc 
theoriyue du chatnp fonctionnel sans oublier la pratiyue d'application. 


