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CAPÍTOL V: CONCLUSIONS 
 

5.1. Del Capítol I 
 

• El fet d’aclarir els conceptes d’aptitud o diferències individuals i el concepte 

d’aptitud funcional permet comprendre l’essència del constructe que vol 

mesurar el test com a característica personal que afavoreix l’aprenentatge 

de múltiples habilitats, ja que es tracta d’un tret personal integrat que 

s’infereix a partir d’una història personal estretament relacionada amb la 

potencialitat humana amb una base biològica i per l’experiència sistemàtica, 

i dirigida cap a l’assoliment de fites concretes. 

• L’aprenentatge i el rendiment esportiu en els diversos àmbits és un 

problema multifactorial en què els factors tenen diversos graus d’impacte en 

funció de la tipologia de les habilitats que es posen en joc a la pràctica. 

• La concepció de la intel·ligència humana i de les aptituds cognitives ha estat 

abundant i ha generat una forta controvèrsia al llarg de la història. La 

localització de la intel·ligènca en l’individu, en el medi ambient o en la 

interacció dels dos ha estat el punt de partida de moltes definicions. En la 

revisió de teories d’intel·ligències múltiples i de postul·lats sobre aptituds 

cognitives específiques, hi ha una certa evidència de l’existència d’una 

aptitud cognitiva esportiva específica. Aquest constructe es concreta en la 

capacitat per comprendre i per donar respostes cognitives eficaces als 

problemes que generen els elements de l’entorn esportiu. 

• Les teories i taxonomies de les habilitats esportives revisades explicaven la 

realitat esportiva des de punts de vista molt diversos (percepció, dificultat de 

les tasques, estabilitat ambiental, participació d’agents diferenciats). En la 

majoria de teories, la relació amb l’entorn esportiu s’erigeix com a factor 

clau per entendre l’essència de les habilitats; encara que només el model 
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de referència és capaç d’abastar i classificar les habilitats que es 

manifesten durant la pràctica esportiva. 

 

 

5.2. Del Capítol II 
 

• L’àmbit professional de l’activitat física i l’esport gaudeix d’una gran varietat 

d’instruments i recursos per avaluar les aptituds dels esportistes en 

laboratori i en condicions de camp. Les noves tecnologies han permès 

mesures més directes, fiables i vàlides, i aquest fet ha permès afinar millor 

en els diagnòstics predictius sobre l’aprenentatge i el rendiment, d’una 

banda, i millorar ostensiblement els mètodes d’ensenyament/entrenament, 

de l’altra. 

• En el camp de la psicologia de l’esport, s’han desenvolupat nombrosos 

instruments per mesurar constructes relacionats amb la cognició i la 

intel·ligència, que han permès explicar part del comportament que es 

manifesta en la pràctica esportiva. La revisió d’antecedents no aporta cap 

eina que integri la interpretació i resolució de problemes relacionats amb 

habilitats bàsiques, tècniques i tàctiques. 

• Els estudis que han posat en relació les mesures d’aptitud cognitiva general 

o aptituds cognitives específiques amb el domini de les habilitats i el 

rendiment esportiu, no han aportat una evidència consistent sobre la 

capacitat que aquestes mesures tenen d’explicar una part significativa de la 

variància en aquest domini o rendiment. El fet que es tracti d’eines de 

mesura no específiques de les aptituds cognitives i que, com a tals, no 

impliquin la resolució de problemes esportius, pot explicar aquest fet. 
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5.3. Del Capítol III 
 

• El disseny d’un test inèdit per mesurar les aptituds funcionals interpretatives 

sobre problemes bàsics, tècnics i tàctics de l’esport s’ha pogut articular 

mitjançant la utilització d’imatges que han permès representar les situacions 

de forma intel·ligible. S’ha desenvolupat una aplicació informàtica per a la 

seva administració amb un format novedós que ha permès controlar el 

comportament temporal del subjecte i recollir les variables clau per l’estudi 

de forma automàtica.  

• S’ha realitzat una anàlisi dels reactius del test en les diverses fases 

d’aplicació (prova pilot i aplicació a la mostra) que ha consolidat 55 ítems 

que presenten valors de dificultat acceptables (amb índexs entre 0,3 i 0,7), 

amb una capacitat contrastada per discriminar els subjectes amb aptituds 

funcionals interpretatives superiors (amb índexs superiors a 0,30). 

 

 

5.4. Del Capítol IV 
 

• Els indicadors de fiabilitat del test, pel que fa a la consistència interna 

(α=0,772) i a l’estabilitat de les mesures (r=0,72), permeten afirmar que 

l’instrument de mesura és fiable. Els instruments de mesura de constructes 

psicològics relacionats amb l’esport aporten valors similars pel que fa a la 

consistència interna i a l’estabilitat de les mesures.  

• L’anàlisi dels indicadors per determinar la validesa del test per a aquesta 

mostra permeten establir evidències sobre el complex procés per establir la 

validesa d’un constructe teòric en psicologia. Els estudis de comparació de 

mitjanes entre grups permeten establir diferències significatives per raons 

de gènere, de quantitat de pràctica esportiva i de nivell competitiu. D’altra 

banda, els resultats de l’anàlisi factorial no han estat concloents encara que 
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han mostrat indicis sobre la presència de la diferenciació entre les aptituds 

funcionals interpretatives en la resolució de problemes tècnics i la resolució 

de problemes tàctics.  

 

 

 

5.4. Abast de l’estudi i consideracions finals 
 

• L’instrument de mesura que s’ha construït per avaluar les aptituds 

cognitives esportives és una eina novedosa pel que fa a la concreció del 

constructe que pretén avaluar, la concepció del seu contingut i la forma 

d’administració. També és novedós l’objectiu d’avaluar aptituds funcionals 

interpretatives diferenciades en diverses disciplines esportives i que això es 

faci a través d’imatges i informàticament. Els resultats de l’anàlisi de la 

consistència interna i les evidències de validesa aportades permeten fixar 

les bases per consolidar un instrument de mesura d’utilitat per discriminar 

les aptituds funcionals interpretatives dels alumnes/esportistes en l’àmbit de 

l’educació física, en l’entrenament de base i en la selecció de talents.  

 

• No es pot afirmar que les dades obtingudes en la part empírica per 

determinar els paràmetres de fiabilitat i establir els indicis de validesa es 

puguin generalitzar en d’altres poblacions escolars o en poblacions 

esportives d’elit. De tota manera, les característiques dels ítems, els tipus 

de problema que plantegen i el coneixement de les activitats esportives que 

es deriva de la presència de l’educació física al currículum escolar i la 

pràctica esportiva dels adolescents i joves a Catalunya, permetria 

considerar el TACE com una eina de mesura útil per avaluar les aptituds 

cognitives epsortives en l’àmbit de l’educació física i podria contribuir en el 

procés d’elecció d’una pràctica esportiva o de selecció de talents esportius 

en aquestes edats. 
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• El TACE planteja problemes massa simples i interdisciplinars per tal que 

esdevingui una eina vàlida per discriminar esportistes talentosos en fases 

avançades de la seva formació en una disciplina concreta. De la meteixa 

manera, no sembla massa pertinent utilitzar-lo per identificar diferències 

significatives pel que fa a la ubicació dels esportistes en els diversos rols de 

joc en un esport determinat. 

 

• L’eina informàtica d’aplicació és novedosa i es podria utilitzar per realitzar 

nous dissenys per a disciplines esportives específiques, o bé per mesurar 

altres aptituds cognitives no relacionades amb l’activitat física i l’esport. 

Aquesta aplicació pot aportar dades sobre els estils de resposta dels 

subjectes en una anàlisi més detallada dels temps de resposta dels ítems. 

 

• La teoria clàssica dels tests ha estat el marc de referència psicomètric per a 

la construcció del test. En línies de recerca futura, no es descarta 

l’adaptació dels ítems als postulats de la teoria de resposta de l’ítem i a fer 

un test adaptatiu computeritzat per tal de donar un major dinamisme al 

procés de resposta del test (veure apartat 2.2.3.1.4 i 2.2.3.1.5.). 

 

• El TACE està conceptualment vinculat amb el coneixement i amb el 

concepte d’intel·ligència. De tota manera no s’han realitzat estudis de 

validesa concurrent que permetin afirmar que el TACE mesura la 

intel·ligència esportiva. En un futur es podrien realitzar estudis d’aquest 

tipus que permetessin determinar la relació que tenen les puntuacions en el 

test, amb eines de mesura de l’aptitud cognitiva general i altres escales de 

raonament específic. 

 

• En una altra línia de recerca, es podria administrar el test a una població 

escolar més extensa, a diversos grups d’edat per tal de poder realitzar una 
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transformació de puntuacions i establir barems en aptitud cognitiva 

esportiva per als diversos grups en aquest tipus de població. D’aquesta 

manera, podria consolidar-se com a instrument de referència per a 

professors d’educació física i entrenadors de base. 

 

• Les noves tecnologies i la xarxa són eines vàlides per administrar el test de 

forma massiva arreu del món. Actualment ja s’ha iniciat un projecte per 

programar el test en forma de pàgina web. Lliurement, els usuaris d’Internet 

que ho desitgin podran fer el test i saber-ne el resultat. Amb la base de 

dades obtinguda es podran realitzar noves anàlisi d’ítems i es podran 

establir nous valors de fiabilitat i nous indicis de validesa. 

 

• La mesura de les aptituds funcional interpretatives de problemes esportius 

es podria complementar amb la consideració de l’ajust temporal com a 

variable per determinar la intel·ligència esportiva. En aquest sentit es 

podrien integrar aspectes de la metodologia desenvolupada per Bou i Roca 

(1998) en una nova concepció del TACE.  
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ANNEX 
Annex 1: Test d’Aptituds Cognitives Esportives (versió 
pilot de 75 ítems impresa). 
 

Annex 2: Test d’Aptituds Cognitives Esportives (versió 
definitiva de 64 ítems impresa). 
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