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Prefaci 

Gran part de la literatura científica centrada en estudiar el desenvolupament de la 

carrera esportiva s’emmarca en l’enfocament holístic (Wylleman, Reints i De Knop, 

2013), considerant a la persona esportista de forma integral i multidimensional (e.g., en 

l’àmbit psicològic, psicosocial, acadèmic-vocacional i financer). Des d’aquesta 

aproximació teòrica s’identifiquen totes les etapes i transicions de carrera, tant en l’àmbit 

esportiu (e.g., la transició de júnior a sènior) com en l’àmbit acadèmic (e.g., la transició 

del batxillerat a la universitat). Les demandes associades a aquestes transicions de carrera, 

ja siguin estrictament de l’àmbit esportiu (e.g., una lesió i el canvi d’entrenador) o dels 

altres nivells que envolten la vida de l’esportista (e.g., canvi de lloc de residència i 

l’increment de les exigències acadèmiques) poden fer trontollar l’equilibri de la vida de 

l’esportista. L’equilibri de la carrera dual (i.e., compaginar la carrera esportiva amb la 

formació acadèmica-vocacional) s’entén com l’assoliment dels objectius esportius i dels 

objectius acadèmics, integrant la vida privada i social de forma satisfactòria. Partint de la 

base científica dels beneficis associats a compaginar l’esport d’alt rendiment amb la 

formació integral, cal esbrinar els recursos i les competències necessàries per poder-la 

portar a terme de forma equilibrada durant tota la carrera esportiva. Per tant, identificar 

els recursos i les competències més importants per poder dur a terme la carrera dual en 

l’alt rendiment durant l’ESO, el batxillerat i la universitat es converteix en l’objectiu 

principal d’aquest treball. Per donar resposta a aquest objectiu, aquesta tesi es compon de 

dos estudis. 

L’estudi titulat “La transició a la universitat d’esportistes d’alt rendiment”, es 

centra en explorar, des d’una aproximació qualitativa-longitudinal, els facilitadors que 

permeten compaginar l’esport amb els estudis i les barreres que forcen a abandonar la 

carrera esportiva o els estudis universitaris. D’aquest estudi es va realitzar un article i dos 
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pòsters (veure Annex 1 i 2). Per una altre banda, l’estudi anomenat “Les competències 

d’esportistes d’alt rendiment de l’institut a la universitat” es tracta d’un treball quantitatiu 

en el que s’identifiquen les competències percebudes com més importants per gestionar 

satisfactòriament diferents escenaris de la carrera dual. En aquest estudi s’integren les 

competències dels esportistes en diferents etapes de la seva formació acadèmica (i.e., 

ESO, batxillerat i universitat) amb les competències dels assessors de carrera dual. Amb 

les dades d’aquest estudi s’han elaborat dos articles de la tesi.  

Una altra motivació per iniciar i dur a terme aquesta tesi doctoral neix de 

l’experiència personal. Després de dur a terme una carrera dual en l’alt rendiment fins 

acabar el batxillerat en un Centre de Tecnificació Esportiva, vaig decidir fer la carrera de 

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, únicament centrat en la carrera acadèmica, 

sense entrenar ni competir. Alguns companys havien optat, com jo, per dedicar-se 

únicament a l’àmbit acadèmic i deixar el món de la competició. Altres, havien apostat per 

entrenar i no continuar la seva formació acadèmica. La resta de companys havien 

continuat compaginant l’esport d’alt rendiment amb els estudis universitaris. Aquests fets 

em van portar a qüestionar-me algunes coses. Què havia passat en aquell període tant curt 

de temps perquè canviessin tant les nostres vides? Que havíem fet, o deixat de fer, aquells 

que vam haver de sacrificar l’esport o els estudis?  

La present tesi doctoral s’ha estructurat de la següent manera: (a) “Introducció 

general”, que inclou el marc teòric centrat en la carrera dual d’esportistes d’alt rendiment, 

(b) “Mètode”, on s’explica l’enfocament metodològic de la tesi i els participants, 

instruments, procediment i anàlisis de dades de cada estudi, (c) “Articles”, compost pels 

articles originals que conformen la tesi, (d) “Discussió general”, on s’exposen les 

fortaleses, limitacions, futures línies del nostre treball i conclusions i, (e) Referències. 
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Glossari d’abreviatures 

ACD Assessors de carrera dual 

CAR Centre d’Alt Rendiment 

CD Carrera dual 

CSD Consejo Superior de Deportes 

CTE Centre de Tecnificació Esportiva 

DCCQ-A Sc Qüestionari de competències de la carrera dual per esportistes 

amb l’extensió dels escenaris 

DCCQ-SP Sc Qüestionari de competències de la carrera dual per assessors amb 

l’extensió dels escenaris 

ESO Educació Secundària Obligatòria 

EU European Union  

PAE Programa d’Assessorament a l’Esportista 

TBU Transició del batxillerat a la universitat 

TJS Transició de júnior a sènior 
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Introducció general 

El model holístic de carrera esportiva: transicions, nivells i etapes 

Durant la carrera esportiva s’experimenten un conjunt de demandes, algunes 

associades a les transicions de carrera. En el model d’adaptació de les transicions 

humanes, Schlossberg (1981) defineix les transicions com “un esdeveniment o no 

esdeveniment que produeix un canvi en les percepcions d’un mateix i del món, la qual 

cosa requereix un canvi corresponent en els seus comportaments i relacions” (p.5). En 

l’àmbit esportiu, una transició fa referència a una fase de canvi en el desenvolupament de 

la carrera esportiva que comporta un conjunt de demandes (generalment percebudes com 

estressants) i requereix processos d’afrontament adequats (Alfermann i Stambulova, 

2007; Stambulova i Wylleman, 2014). Aquest concepte més ampli de transició contempla 

que existeix risc de crisi en qualsevol transició però no totes les transicions poden 

esdevenir en una crisi. 

Stambulova (2000) va classificar les transicions de carrera esportiva en 

normatives i no normatives. D’una banda, les transicions normatives són aquelles que són 

previsibles i inclouen, per exemple, la transició de júnior a sènior (TJS) o la retirada 

esportiva. La predictibilitat de les transicions normatives crea una oportunitat per preparar 

als esportistes per afrontar-les satisfactòriament. D’una altra banda, les transicions no 

normatives estan relacionades amb el context i són poc predictibles (e.g., una lesió o un 

canvi de club/entrenador). La baixa predictibilitat de les transicions no normatives explica 

per què els esportistes poden percebre més dificultats per gestionar-les de forma 

satisfactòria i es puguin converir en crisi. Aquests exemples il·lustren únicament les 

transicions que han d’afrontar els esportistes en el context esportiu. No obstant, cada 

vegada més es tenen en consideració les transicions dels esportistes en contextos fora de 
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l’àmbit esportiu, com per exemple en el seu desenvolupament psicològic o en la carrera 

acadèmica-vocacional.  

L’enfocament holístic de carrera esportiva proposat per Wylleman i Lavallee 

(2004) i més tard ampliat per Wylleman, Reints i De Knop (2013) permet tenir una visió 

integral de l’esportista i identificar les pròpies transicions de carrera amb les demandes 

específiques associades a cada etapa de cada nivell. Des del model holístic de carrera 

esportiva, la persona esportista no es considera únicament esportista, sinó que es planteja 

una visió de la persona en tots els seus nivells de desenvolupament: (a) esportiu, (b) 

psicològic, (c) psicosocial, (d) acadèmic-vocacional i (e) econòmic. A més, aquest model 

contempla les transicions de la carrera esportiva com un procés i no com un esdeveniment 

puntual. 

EDAT 10                 15                   20                 25                    30                    35 

Nivell 
esportiu Iniciació Desenvolu-

pament Mestratge Discontinuació 

Nivell 
psicològic Infantesa Pubertat 

Adolescència Joventut Adultesa 

Nivell 
psicosocial 

Pares 
Germanes 
Companys 

Companys 
Entrenador 

Pares 

Companys (entrenament, 
classe) Entrenador            

Equip tècnic 

Família (entrenador) 
Companys 

Nivell 
acadèmic/ 
vocacional 

Educació 
primària 

Educació 
secundaria 

Esportista (semi-) professional 

Carrera post-esportiva 
Educació superior 

Esportista 
(semi-) 

professional 

Nivell 
econòmic Família Família         

Beques 
Beques              

Patrocinadors Família Treball 

 

Figura 1. Model holístic de carrera esportiva (Wylleman, Reints i De Knop, 2013) 

A nivell esportiu es presenten quatre etapes, començant per la fase d’iniciació fins 

la retirada esportiva, passant per la transició a la competició (i.e., desenvolupament) i per 

la transició a l’alt rendiment (i.e., mestratge). En el nivell psicològic es contempla 

l’esportista en totes les fases del desenvolupament individual, començant per la infantesa 

i l’adolescència i arribant a la joventut i l’edat adulta. El nivell psicosocial senyala els 



Recursos i competències dels esportistes de carrera dual 
  

15 
 

agents socials més significatius per a la persona esportista, ja siguin de l’àmbit esportiu 

(e.g., entrenadors) com de fora d’aquest (e.g., germans, pares o parella). En el nivell 

acadèmic-vocacional es contemplen les experiències de la persona en l’entorn acadèmic-

vocacional (e.g., educació secundària obligatòria i superior) fins la integració a l’àmbit 

laboral. Finalment, el nivell econòmic contempla les principals fonts d’ingressos de la 

persona esportista, des de la família fins al contracte professional i a la vida laboral post 

retirada.  

El model holístic de carrera esportiva es pot entendre des d’una visió horitzontal 

o vertical. La visió horitzontal del model permet identificar les diferents etapes i 

transicions de carrera esportiva del cadascun dels nivells esportiu, psicològic, psicosocial, 

acadèmic-vocacional i econòmic de forma aïllada. La visió vertical permet entendre com 

interactuen les etapes i les transicions entre elles en moments concrets de la carrera. Per 

tant, aquest enfocament teòric permet veure com les quatre etapes i les tres transicions 

del nivell esportiu estan coordinades i, en alguns casos concorren amb transicions d’altres 

nivells de la vida de l’esportista.  

La concurrència de les transicions 

Fent-se ressò del gran nombre de demandes i les seves conseqüències, una de les 

transicions de carrera esportiva que ha rebut més atenció en els darrers anys ha estat la 

transició de júnior a sènior (Chamorro, Torregrosa, Sánchez-Miguel i Sánchez-Oliva, 

2015; MacNamara i Collins, 2010; Perez-Rivases, Torregrosa, Pallarès, Viladrich i 

Regüela, 2017; Pummell, Harwood i Lavallee, 2008; Torregrosa, Chamorro i Ramis, 

2016; Wylleman, Rosier, De Brandt i De Knop, 2016). Per exemple, en l’estudi de 

seguiment realitzat per Vanden Auweele, De Martelaer, Rzewnicki, De Knop i Wylleman 

(2004) amb 167 joves esportistes talentosos es mostrà que, al cap de 5 anys des de la 

primera avaluació, només 41 esportistes s’havien consolidat com esportistes sènior. En 
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aquest mateix sentit, Grossmann i Lames (2015) destaquen que, d’un grup d’esportistes 

prometedors en la categoria júnior, només el 10% acaben signant un contracte 

professional desprès de la TJS. A més, la literatura sobre transicions de carrera revela que 

aproximadament un 80% d’esportistes experimenten la TJS com una crisi. Relacionat 

amb aquesta dificultat d’accés a l’elit, molts autors destaquen la possible concurrència de 

la TJS amb la transició del batxillerat a la universitat (TBU), fet que dificulta, encara més, 

la gestió satisfactòria d’ambdues transicions (Guidotti, Cortis i Capranica, 2015; Knowles 

i Lorimer, 2010; Ryan, 2015; Torregrosa et al., 2016; Wylleman i Reints, 2010).  

Per entendre les demandes que es donen durant la TJS, nombrosos estudis han 

optat per tenir una aproximació holística (Wylleman et al., 2013), permetent explorar les 

possibles demandes en la resta de nivells de la vida de l’esportista. En l’àmbit esportiu, 

les demandes que han de gestionar els esportistes durant la TJS són, entre d’altres, 

l’increment de les expectatives esportives, l’augment de la intensitat de l’entrenament, 

canvis d’equip o d’entrenador, la sobrecàrrega, el sobre-entrenament, l’increment del risc 

de lesió o, fins i tot, l’abandonament de la carrera esportiva de forma prematura (Brown 

et al., 2015; Chamorro et al., 2015; Cosh i Tully, 2015; Giacobbi et al., 2004; MacNamara 

i Collins, 2010; Stambulova et al., 2009; Wylleman i Reints, 2010). En relació a l’àmbit 

acadèmic, els esportistes que realitzen la TBU perceben un increment de les exigències 

acadèmiques, la rigidesa en els plans d’estudis universitaris, la incompatibilitat amb 

entrenaments o canvi de prioritat (Cosh i Tully, 2015; MacNamara i Collins, 2010). Pel 

que fa a l’àmbit psicològic, durant aquest període també es pot donar la transició de 

l’adolescència a la joventut, associada al desenvolupament de la identitat personal, la 

identificació de les motivacions personals i l’increment en l’autonomia personal; Brown 

et al., 2015; Chamorro et al., 2015; Tekavk, Wylleman i Cecić Erpič, 2015; Torregrosa, 

Sánchez i Cruz, 2004). Durant la TJS, a més, els esportistes poden experimentar 
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demandes en el nivell psicosocial, relacionades amb un canvi potencial en el lloc de 

residència, decreixement del suport parental o la falta d’estratègies d’adaptació (Giacobbi 

et al., 2004; Pummell et al., 2008). Per últim, en l’àmbit econòmic, les demandes 

principals que esdevenen durant aquesta transició se centren en el canvi de les fonts 

d’ingressos (i.e., dels pares a patrocinadors o contractes professionals), les obligacions 

contractuals esportives o el pagament de la matrícula de la universitat (Bengtsson i 

Johnson, 2012; Regüela, 2011; Torregrosa, Perez-Rivases, Ramis i Pallarès, 2015).  

 Davant les demandes experimentades durant la TJS en l’àmbit esportiu i afegint 

la possible concurrència amb la TBU i la resta de transicions dels diferents nivells de la 

vida de l’esportista, l’estabilitat de la carrera esportiva es pot veure compromesa. Durant 

aquesta etapa d’inestabilitat, els esportistes avaluaran i prendran decisions estratègiques 

per afrontar aquests esdeveniments. Una vegada presa la decisió d’acceptar el canvi, els 

esportistes abordaran l’esdeveniment amb els recursos disponibles, implementant 

estratègies per tornar a recuperar l’estabilitat relativa de les seves carreres (Samuel et al., 

2017). Depenent de les decisions que es prenguin durant aquesta transició, els esportistes 

desenvoluparan diferents models de trajectòria de carrera.  

Models de trajectòria esportiva: carrera dual i carrera lineal 

Els primers treballs en transicions de carrera esportiva es van centrar en l’estudi 

dels factors relacionats amb la qualitat de la retirada esportiva (e.g., identitat esportiva, 

nivell acadèmic i suport social, veure en Park, Lavallee i Tod, 2012 per a una revisió). 

Més recentment, el treball de Pallarès, Azócar, Torregrosa, Selva i Ramis (2011) descriu, 

des d’una aproximació qualitativa, els diferents models de trajectòria esportiva de 20 

jugadors de waterpolo. Aquest treball planteja que, durant la carrera esportiva, es poden 

seguir tres models de trajectòria esportiva diferents: (a) model lineal, (b) convergent i, (c) 

paral·lel. En el model lineal, l’esportista viu exclusivament del seu esport i, per tant, 
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percep que no cal compaginar-ho amb cap altre activitat (e.g., estudis). El model de 

trajectòria convergent és aquell en que l’esportista prioritza l’esport però el compagina 

amb altres activitats. En aquest model, els esportistes no solen seguir estudis superiors i 

les feines que fan estan relacionades amb l’entorn esportiu (e.g., entrenador d’equip de 

formació del club pel que competeixen). Els esportistes que segueixen un model de 

trajectòria paral·lel no tenen com a única prioritat l’esport, sinó que ho compaginen amb 

els estudis superiors. Tant el model convergent i paral·lel s’han  considerat en alguns 

estudis com diferents formes de CD (e.g., Torregrosa, Ramis, Pallarès, Azócar i Selva, 

2015; Torregrosa et al., 2016). A la Taula 1 es mostren els determinants que influeixen 

en la transició cap a la retirada en base als tres models de trajectòria esportiva.  

Taula 1. Determinants de la transició de la retirada esportiva segons el model de 

trajectòria esportiva. Taula extreta de l’article de Pallarès et al., (2011). 

Determinants Model de trajectòria 

Lineal Convergent Paral·lel 

Decisió de la retirada Alta-involuntària Media-voluntària Alta-voluntària 

Planificació Baixa o inexistent Mitjana Alta 

Identitat esportiva Alta Alta Mitjana 

Recursos personals 

socials 

Baixos Alts Alts 

En aquesta línia, en l’estudi de Torregrosa et al. (2015), s’explora la transició cap 

a la retirada esportiva a partir dels determinants proposats per Stambulova, Alfermann, 

Statler i Côté, (2009). Torregrosa et al. (2015) corroboren les propostes de l’estudi de 

Pallarès et al. (2011) a partir d’un estudi longitudinal amb 15 esportistes d’elit agrupats 

en base als models de trajectòria seguits durant la carrera esportiva (i.e., model lineal i 

carrera dual). D’una banda, els esportistes que havien desenvolupat un model de 

trajectòria lineal, durant la transició a la retirada esportiva van mostrar estratègies 

d’afrontament i problemes adaptatius greus (e.g., addicció a les drogues). D’altra banda, 
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els esportistes que van seguir una CD percebien suport social i un alt grau d’autonomia 

en les seves decisions, fet que va facilitar la transició cap a la retirada esportiva sense 

problemes significatius. 

Portar a terme una CD pot aportar múltiples beneficis de cara a la vida post-carrera 

i, per això, cal desenvolupar-la de manera preventiva durant la carrera esportiva (EU 

Guideline on Dual Career of Athletes). En aquesta línia, també s’han identificat 

nombrosos beneficis associats a compaginar l’esport amb els estudis durant la carrera 

esportiva. Aquests beneficis estan relacionats amb un estil de vida equilibrat, una major 

durada de la carrera esportiva, millor planificació de carrera, el desenvolupament d’una 

identitat personal multidimensional, major percepció de suport social i millor auto-

regulació (Aquilina, 2013; Chamorro et al., 2015; López de Subijana, Barriopedro i 

Conde, 2015; Puig i Vilanova, 2006; Pummell et al., 2008; Stambulova, Engström, 

Franck, Linnér i Lindahl, 2015; Torregrosa et al., 2015, Vilanova i Puig, 2013).  

Tot i els beneficis de la CD, els esportistes poden experimentar escenaris 

demandants que poden fer balandrejar l’equilibri de la mateixa. Aquests escenaris poden 

estar directament relacionats tant amb l’àmbit esportiu, com amb els altres nivells que 

envolten la vida de l’esportista o la combinació d’ells. En l’estudi de De Brandt (2017) 

es plategen un seguit d’escenaris demandants que han de gestionar els esportistes que 

compaginen la carrera esportiva amb la formació acadèmica. Aquestes demandes estan 

relacionades amb el nivell esportiu i acadèmic-vocacional (e,g., solapament de 

competicions i exàmens), a nivell psicosocial (e.g., integrar la vida social amb la CD) i a 

nivell econòmic (e.g., necessitat de trobar recursos econòmics). Aquestes exigències de 

la CD es van incrementant de forma significativa durant la progressió en les diferents 

etapes de la carrera esportiva (De Brandt, 2017). Davant aquestes evidències, en els 

darreres anys s’encoratja des de les institucions nacionals (e.g., Consejo Superior de 
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Deportes) i des de les organitzacions internacionals (e.g., Unió Europea), a la creació i 

aplicació de recursos que afavoreixin la formació acadèmica-vocacional durant les 

diferents etapes de la carrera esportiva. 

Recursos i competències per a la gestió de la carrera dual 

Els recursos i les competències que posseeixin i utilitzin els esportistes pot facilitar 

l’afrontament de les demandes associades a les transicions de la carrera esportiva. El 

model de transicions de la carrera esportiva (Stambulova, 2003) planteja que, per poder 

realitzar un afrontament eficaç de les transicions de carrera, hi ha d’haver un equilibri 

dinàmic entre els recursos que té l’esportista i les demandes que ha de gestionar. En aquest 

model es contemplen els factors interns i externs que poden facilitar (e.g., coneixements, 

habilitats, disponibilitat de suport social i econòmic) o dificultar (e.g., falta de 

coneixements o habilitats, conflictes interpersonals, falta de suport social o econòmic) 

l’afrontament de les transicions de la carrera esportiva. Després de realitzar l’afrontament 

de cada transició, el model planteja dos possibles resultats (i.e., transició exitosa o 

transició de crisi). La transició exitosa s’associa amb un afrontament eficaç, on 

l’esportista desenvolupa un seguit de recursos necessaris per superar les barreres de la 

transició. D’una altra banda, en una transició de crisi, l’esportista no és capaç de gestionar 

les demandes per sí mateix i percep la necessitat d’assistència (e.g., suport extern). 

Aquesta gestió ineficaç pot venir donada per la baixa consciència de l’esportista de les 

demandes de la transició, la manca de capacitat per analitzar la situació o per la falta de 

recursos. Per tal que es minimitzin les transicions de crisi i els esportistes puguin gestionar 

de forma eficaç les demandes en tots els nivells de la seva vida, cal dotar o posar a l’abast 

de l’esportista un conjunt de recursos i competències.  

Les competències de la CD fan referència a un conjunt de coneixements, actituds, 

habilitats i experiències que permeten als esportistes compaginar d’una forma òptima els 
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seus estudis amb la carrera esportiva (Wylleman, De Brandt i Defruyt, 2017). El fet de 

portar a terme una CD pot ajudar als esportistes a desenvolupar un conjunt d’habilitats 

transferibles a tots els àmbits de la seva vida (Gould i Carson, 2008). En concret, aquests 

autors destaquen que portar a terme una CD comporta una millora en les habilitats 

comunicatives, gestió del temps, establiment d’objectius, treball en equip, lideratge i 

gestió de l’estrès, entre d’altres. Aquestes competències s’han estudiat prèviament en la 

literatura, ja sigui per millorar la gestió de la CD en diferents etapes o amb el propòsit 

d’afrontar les pròpies transicions de carrera (Cosh i Tully, 2015; De Brandt, 2017; 

Giacobbi et al., 2004; Jonker, Elferink-Gemser i Visscher, 2009; MacNamara i Collins, 

2010; Pallarès et al., 2011; Stambulova et al., 2009; Torregrosa et al., 2015). En aquest 

sentit, les competències més identificades en aquests estudis fan referència a la gestió del 

temps, planificació de carrera, establiment d’objectius, visualització, percepció de suport 

social, identitat multidimensional equilibrada, dedicació, capacitat de priorització i la 

disposició de fer sacrificis entre d’altres. 

No obstant, la manca d’instruments validats per identificar les competències dels 

esportistes per gestionar la CD va motivar l’estudi de De Brandt et al. (2017). Basant-se 

amb les esmentades en els treballs anteriors, aquest estudi té com objectiu desenvolupar 

un instrument que permeti mesurar específicament aquestes competències per a la gestió 

de la CD, identificant quatre factors per agrupar-les: (a) gestió de la CD, (b) planificació 

de carrera, (c) consciència emocional, i (d) intel·ligència social i adaptabilitat. Les 

competències que s’inclouen en el factor de la gestió de la CD són l’autodisciplina, la 

gestió eficaç del temps, la dedicació, la priorització i la capacitat de crear rutines 

individualitzades. El factor de planificació de carrera engloba competències relacionades 

amb tenir plans de carrera alternatius, coneixement sobre les opcions de carrera i la visió 

de la vida després de la carrera esportiva. En relació a la consciència emocional, les 
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competències són l’assertivitat, capacitat de gestionar les situacions estressants, capacitat 

per regular les emocions i la capacitat per estar centrat en el present. Finalment, el factor 

d’intel·ligència social i adaptabilitat integra les competències relacionades amb la 

capacitat d’escoltar i aprendre dels altres, resoldre conflictes, fer noves relacions socials 

i demanar consells a les persones adients. Aquestes competències es centren en els 

recursos interns que, si l’esportista les posseeix i les utilitza de forma adequada, poden 

ajudar a gestionar la CD. No obstant, existeixen un seguit de recursos externs que es posen 

a l’abast dels esportistes (e.g., instal·lacions esportives i agents socials) que poden 

facilitar la gestió de la CD durant la carrera esportiva.   

Els recursos fan referència tant als agents socials com institucions que donen 

suport a l’esportista durant el desenvolupament de la seva CD. Lin (1986) va 

conceptualitzar el suport social com un conjunt de provisions expressives o instrumentals, 

percebudes o rebudes, proporcionades per la comunitat, les xarxes socials i les persones 

de confiança, que es poden produir tant en situacions quotidianes com de crisi. Centrat en 

l’àmbit esportiu, Schaefer, Coyne i Lazarus, (1982) proposaren tres tipus de suport social 

depenent de la seva funció: suport tangible, suport emocional i suport informatiu. El 

suport tangible implica ajudes directes a partir de beques,  patrocini o material. El suport 

emocional és aquell a partir del qual el receptor es sent estimat i cuidat. El suport 

informatiu fa referència al fet d’assessorar i donar feedback a l’esportista. Pel bon 

desenvolupament de la CD, els esportistes, i especialment els esportistes adolescents han 

d’identificar i utilitzar els recursos socials que tenen disponibles.  

Pel que fa al suport organitzacional de carrera esportiva a Espanya, es poden 

destacar els Centres de Tecnificació Esportiva (CTE) i els Centres d’Alt Rendiment 

(CAR). D’acord amb el Boletín Oficial del Estado (2014), a Espanya existeixen 50 

instal·lacions d’aquest tipus amb l’objectiu de posar a l’abast els recursos adients per 
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assolir el millor rendiment esportiu (e.g., instal·lacions, professionals i material esportiu) 

i, a la vegada, facilitar la compaginació de la carrera esportiva amb la formació 

acadèmica/vocacional (e.g., beques acadèmiques i zones dedicades a l’estudi).  

Si ens centrem en els agents socials significatius, els més estudiats en la literatura 

prèvia, aquests han estat els pares i els entrenadors (Alcaraz, 2014; Blom, Visek i Harris, 

2013; Cosh i Tully, 2015; Cruz, Mora, Sousa i Alcaraz, 2016;  Gledhill i Harwood, 2015; 

Ramis, Torregrosa, Viladrich i Cruz, 2013; Stambulova et al., 2009; Vanden Auweele et 

al., 2004). D’altra banda i centrant-nos en la perspectiva d’aquesta tesi, en els recents anys 

s’han anat impulsant programes d’assessorament als esportistes (PAE). Els primers PAE 

que es van crear estaven centrats en ajudar a l’esportista durant la retirada esportiva per 

la posterior inserció en el món laboral. Emperò, aquesta visió s’ha anat ampliant fins tenir 

l’objectiu de fer possible la formació integral de la persona durant la carrera esportiva. 

Aquests programes s’han dut a terme tant des d’institucions esportives (e.g., Consejo 

Superior de Deportes amb el Programa de Atención al Deportista i el Centre d’Alt 

Rendiment de Sant Cugat amb el Servei d’Atenció a l’Esportista) com des d’institucions 

acadèmiques (e.g., la Universitat Autònoma de Barcelona amb el programa Tutoresport 

o l’Institut Nacional d’Educació Física de Barcelona amb el programa Esport-estudis). 

És a partir d’aquests programes que comença a desenvolupar-se la figura del tutor o 

assessor de carrera dual (ACD), que de manera presencial o a distància, orienten els 

esportistes en temes educatius.  

L’ACD s’ha definit com “un consultor professional, relacionat amb un centre 

educatiu i/o una organització esportiva que dóna suport als esportistes d'elit per 

optimitzar la compaginació de l’esport d'elit amb la formació acadèmica vocacional” 

(Wylleman et al., 2017). Les avantatges de que els esportistes tinguin assessorament 

centrat en la CD inclou beneficis relacionats amb la salut, avantatges en el 
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desenvolupament, beneficis socials, millors perspectives laborals i millora de l’adaptació 

a la vida després de l’esport (EU Guidelines on Dual Career of Athletes, 2012). No 

obstant, la falta d’assessorament pot portar als esportistes a un abandonament prematur 

de l’esport o dels estudis (Wylleman i Reints, 2010). Si bé és cert que les investigacions 

prèvies s’han centrat en conèixer la qualitat dels programes d’assessorament (De 

Bosscher, Bingham, i Shibli, 2008; Mateu, Vilanova i Andrés, 2017), hi ha una manca 

d’estudis que hagin explorat les competències que requereix l’ACD (Hong i Coffee, 

2018). En el treball de Defruyt, Wylleman, Stambulova, Cecic Erpic i De Brandt (en 

revisió) es valida l’instrument per avaluar les competències dels ACD, agrupant-les en 

sis factors: (a) competències de reflexió i autogestió (e.g., reflexionar sobre la millora de 

la pràctica de l’ACD i la capacitat d’adaptar la forma d’assessorar d’acord al feedback 

dels altres), (b) competències de suport i difusió (e.g., Col·laborar  amb els agents 

principals de la vida de l’esportista i capacitat per construir i coordinar una xarxa de 

treball amb altres ACD), (c) competències organitzacionals (e.g., Capacitat per realitzar 

tasques administratives i la possibilitat de ser flexible en respondre a esdeveniments 

inesperats en la vida de l'esportista), (d) competències d’empoderament (e.g., Capacitat 

per estimular l'autonomia dels esportistes i capacitat per millorar les habilitats de 

comunicació dels esportistes), (e) coneixement de l'entorn de l’esportista (e.g., domini del 

funcionament del sistema educatiu i comprendre les transicions clau de la carrera 

esportiva), i (f) competències de relació (e.g., capacitat per l’escolta activa i capacitat per 

mantenir una relació de confiança amb els esportistes). No obstant, es troben a faltar 

estudis que identifiquin les competències més importants dels ACD per l’òptim 

acompanyament de l’esportista davant les demandes de la CD. 
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Objectius de la tesi doctoral 

Tenint en compte el plantejament anterior, aquesta tesi doctoral té com objectiu 

general explorar els recursos i competències d’esportistes d’alt rendiment per poder 

desenvolupar una CD de forma satisfactòria en diferents etapes del nivell acadèmic-

vocacional. Per assolir aquest objectiu, aquesta tesi s’ha dividit en dos estudis. En el 

primer, l’objectiu se centra en explorar els recursos que permeten continuar o dificulten 

la compaginació de l’esport d’alt rendiment amb els estudis durant la transició del 

batxillerat a la universitat. D’aquest estudi deriva el primer article de la tesi titulat 

“¿Compaginar o elegir?: La transición del bachillerato a la universidad de deportistas 

de alto rendimiento” (Pàgina 39 de la tesi). A més, els recursos percebuts pels esportistes 

per desenvolupar la CD s’exploren a partir de dos pòsters presentats en congressos 

(Pàgina 109 i 111).  D’altra banda, l’estudi de competències dels esportistes d’alt 

rendiment de l’institut a la universitat es centra en identificar les competències més 

importants percebudes pels esportistes i els ACD per gestionar satisfactòriament la CD. 

D’aquest estudi es van publicar el segon i el tercer article de la tesi titulats “Competencias 

para la planificación de la carrera dual de deportistas de alto rendimiento” (Pàgina 59) 

i “Dedicación y apoyo a la autonomia: Competencias de deportistas y asesores de 

carrera dual para gestionar el solapamiento de competiciones y exámenes” (Pàgina 67).   
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Mètode 

Tot i que en l’apartat de Mètode de cadascuna de les publicacions incloses en 

aquesta tesi (i.e., articles i pòsters) s’hi especifica tant el disseny com els participants, el 

procediment i els instruments per a cada objectiu, en aquesta secció es planteja el criteri 

metodològic general que s’ha portat al llarg dels distints estudis. En l’apartat que es 

presenta a continuació s’exposa la metodologia que s’ha seguit per assolir els objectius 

d’aquesta tesi doctoral. En primer lloc s’exposa l’aproximació metodològica que s’ha 

seguit per dur a terme l’estudi de la transició a la universitat d’esportistes d’alt rendiment 

i l’estudi de competències dels esportistes d’alt rendiment de l’institut a la universitat. A 

continuació es presenten breument els participants, instruments,  procediment i anàlisi de 

dades dels estudis que conformen aquesta tesi. Per aprofundir en aspectes més específics, 

es poden consultar en la secció de “Mètode” de l’article 1, 2 i 3 (Veure secció Articles). 

 Gran part dels estudis realitzats en transicions de carrera esportiva i competències 

de la CD han utilitzat una metodologia qualitativa (e.g., Chamorro et al., 2015; Cosh i 

Tully, 2010; Giacobbi et al., 2004; Torregrosa et al., 2015). En aquesta tesi doctoral, 

l’estudi de la transició a la universitat d’esportistes d’alt rendiment s’aborda des d’una 

aproximació qualitativa longitudinal, mentre que l’estudi de competències dels esportistes 

d’alt rendiment de l’institut a la universitat explora les competències de la CD a partir 

d’una aproximació quantitativa. Per tant, aquesta tesi doctoral s’ha abordat des d’una 

aproximació de metodologia mixta. Atenent a la definició proporcionada per Johnson, 

Onwuegbuzie i Turner (2007), la investigació mitjançant mètodes mixtes és el tipus 

d’investigació en el que es combinen elements d’enfoc d’investigació qualitativa i 

quantitativa (e.g., recollida i anàlisi de dades) per ampliar i aprofundir en la comprensió 

i corroboració d’ambdues aproximacions.   
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 D’acord amb Bryman (2007), la integració de la metodologia qualitativa i 

quantitativa pot anar associat a un seguit de barreres (e.g., preferències metodològiques, 

estructura de la recerca i la naturalesa de les dades). No obstant, altres autors destaquen 

un seguit d’avantatges de la investigació mixta (Johnson et al., 2007). Rossman i Wilson 

(1985) identificaren tres motivacions principals per combinar la investigació quantitativa 

i qualitativa: (a) permet la confirmació o la corroboració mútua a través de la triangulació, 

(b) permet desenvolupar anàlisis en profunditat amb la finalitat de proporcionar dades 

més complertes, i (c) pot iniciar noves maneres de pensament atenent a les paradoxes que 

sorgeixen de les dades qualitatives i quantitatives.  

Figura 2: Gràfic dels tres principals paradigmes d’investigació mixte 

 A la Figura 2 s’observa com la investigació mixta es pot interpretar des de tres 

paradigmes diferents. En l’àrea central de la figura trobem representada la forma més 

pura de la metodologia mixta, postulant que les dades i els enfocaments qualitatius i 

quantitatius agregaran informació al considerar que poden integrar les preguntes 

d’investigació. Un altre tipus d’aproximació es la quantitativa mixta, que confia en una 

visió quantitativa post-positivista del procés d’investigació, al mateix temps que reconeix 

que afegir dades i l’enfocament qualitatiu podria beneficiar les investigacions (Johnson 
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et al., 2007). A l’altre extrem de la figura trobem l’aproximació qualitativa dominant, fent 

referència a la confiança de la visió qualitativa constructivista, post-estructuralista i crítica 

del procés d’investigació, reconeixent els beneficis de complementar-la amb dades i 

enfocaments quantitatius (Johnson et al., 2007). Per assolir l’objectiu plantejat en l’estudi 

de la transició a la universitat d’esportistes d’alt rendiment hem optat per utilitzar una 

metodologia qualitativa, buscant assolir majors nivells de validesa ecològica de la mostra. 

D’altra banda, per explorar les competències percebudes més importants pels esportistes 

i pels ACD té més sentit utilitzar la metodologia quantitativa (De Brandt et al., 2017; 

Defruyt et al., en revisió). En conseqüència, hem considerat que el paradigma que 

predomini en aquest treball és el qualitatiu dominant. 

Participants 

Per dur a terme la recollida de dades dels diferents estudis d’aquesta tesi doctoral 

es va utilitzar el sistema de mostreig a propòsit. Aquesta tècnica ens permet seleccionar 

aquells casos que són rics en informació, permetent estudiar-los de forma detallada i 

realitzar una comparació entre ells (Patton, 2002). El criteri d’inclusió era que els 

esportistes havien d’estar desenvolupant la CD en l’ESO, el batxillerat o en la universitat 

en un CTE o en un CAR. El fet de que estiguessin becats en una organització esportiva 

ens garantia que tenien, com a mínim, la categoria d’esportista d’alt rendiment (BOE, 

2014).  

La mostra inicial de l’estudi de la transició a la universitat d’esportistes d’alt 

rendiment estava formada per 14 esportistes (quatre dones i deu homes) que estaven 

cursant segon de batxillerat i preparaven les Proves d´Accés la Universitat (PAU). Tots 

els esportistes estaven becats en un Centre de Tecnificació Esportiva i practicaven esports 

Olímpics (e.g., atletisme i piragüisme) i no olímpics (e.g., motociclisme). A la segona 

recollida de dades, dels 14 esportistes inicials van participar-hi 10, mentre que quatre 
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esportistes van optar voluntàriament per abandonar l’estudi. Després de dur a terme la 

transició a la universitat, els esportistes havien seguit tres trajectòries esportives diferents 

i cap d’ells continuava becat en el Centre de Tecnificació Esportiva.  

L’estudi de competències dels esportistes d’alt rendiment de l’institut a la 

universitat està emmarcat en el projecte europeu Gold in Education and Elite Sport 

(GEES), realitzat amb el suport del programa Erasmus+ de la Unió Europea. En l’estudi 

de competències dels esportistes d’alt rendiment de l’institut a la universitat s’ha utilitzat 

part de la mostra espanyola del projecte GEES. Van participar 203 esportistes que 

desenvolupaven la seva CD en un Centre de Tecnificació Esportiva (CTE) o en un Centre 

d’Alt Rendiment (CAR) i 26 ACD d’institucions esportives o acadèmiques. El criteri 

d’inclusió del primer i segon article de la tesi respon al fet de que els esportistes i els ACD 

haguessin experimentat l’escenari que es volia estudiar en cada article. En el primer 

article es van explorar les competències dels esportistes que havien experimentat 

l’escenari relacionat amb la planificació de la CD. Els esportistes i ACD que es van 

incloure en el segon article havien experimentat el solapament de competicions amb 

exàmens. 

Instruments 

La recollida de dades de l’estudi de la transició a la universitat d’esportistes d’alt 

rendiment es va dur a terme a partir de dues entrevistes semiestructurades amb cada 

esportista, permetent explorar una sèrie de variables comuns en tots els participants i, a la 

vegada, profunditzar en les característiques específiques dels mateixos. El primer guió 

d’entrevista se centrava en examinar la transició del batxillerat a la universitat des d’una 

visió prospectiva (VP), mentre que el segon guió de l’entrevista explorava la transició des 

d’una visió retrospectiva (VR). Abans de dur a terme la primera entrevista es va realitzar 

una entrevista pilot amb un esportista que ja havia experimentat la transició del batxillerat 
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en un CTE a la universitat. Aquesta entrevista pilot va permetre assegurar que els 

esportistes entenguessin el contingut i que les preguntes s’adequaven a l’objectiu de la 

investigació. 

D’altra banda, la recollida de dades de l’estudi de competències dels esportistes 

de l’institut a la universitat es va dur a terme on-line a partir d’un instrument creat ad-

hoc. Pel la recollida de dades dels esportistes es va utilitzar la versió traduïda al castellà i 

al català del Dual Career Competency Questionnaire for Athletes with Scenario 

Extension (DCCQ-Asc; De Brandt et al., 2017). Els ACD van contestar la versió en 

castellà del Dual Career Competencies Questionnaire for Support Providers with 

Scenario Extension (DCCQ-SP Sc; Defruyt et al., en revisió). Ambdós qüestionaris 

presenten un seguit d’escenaris relacionats en les demandes de la CD (e.g., haver de 

planificar un any acadèmic complicat i el solapament de competicions i exàmens). A 

continuació, els esportistes i els ACD que havien experimentat l’escenari, assenyalaven 

les cinc competències que  percebien com les més importants per gestionar l’escenari 

satisfactòriament.  

Procediment 

Per portar a terme la primera recollida de dades de l’estudi de la transició a la 

universitat d’esportistes d’alt rendiment es va contactar amb la coordinadora del CTE i se 

li va explicar l’objectiu de l’estudi. A continuació es va contactar amb els esportistes que 

estaven cursant segon de batxillerat i, de la mateixa manera, també se’ls hi va explicar 

l’objectiu de l’estudi. La primera entrevista es va realitzar durant el més de febrer, quatre 

mesos abans de presentar-se a les PAU. Dotze mesos després de la primera recollida de 

dades es va tornar contactar amb els esportistes per realitzar la segona entrevista. En 

aquesta entrevista van participar 10 esportistes (tres dones i set homes). Totes les 

entrevistes es van transcriure verbatim per realitzar el posterior anàlisi de dades. 
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En el cas de l’estudi de competències dels esportistes de l’institut a la universitat, 

primer es va obtenir l’acceptació de la comissió ètica del projecte europeu GEES i de la 

universitat organitzadora principal. A continuació es va contactar amb la mostra potencial 

i se’ls hi va explicar l’objectiu del projecte. Els esportistes i els ACD que van participar 

voluntàriament van contestar al qüestionari de forma on line. Tots els participants van 

signar un document de consentiment informat, inclòs en el qüestionari, en el que 

s’informava de les qüestions ètiques de l’estudi (e.g., confidencialitat de les dades). En el 

cas dels esportistes menors de edat, van ser els pares o els tutors legals els encarregats de 

donar el vist i plau a la seva participació.  

Anàlisi de dades 

Després d’haver transcrit les entrevistes de l’estudi de la transició a la universitat 

d’esportistes d’alt rendiment, es va realitzar l’anàlisi temàtic (Braun i Clarke, 2006) des 

d’una aproximació inductiva-deductiva. L’aproximació inductiva permet l’aparició de 

nous temes, mentre que la deductiva parteix d’uns temes prefixats a partir de la teoria i 

dels interessos dels investigadors. Tal i com es pot veure a la Taula 3, el procediment 

d’anàlisi temàtic consta de sis passes: (a) familiarització amb les dades, (b) creació dels 

codis inicials, (c) recerca dels temes, (d) revisió dels temes, (e) definició dels temes, i (f) 

elaboració de l’article. Tot i que aquestes fases es presenten de forma seqüencial, durant 

l’anàlisi de dades no es segueixen, necessàriament, en un ordre estrictament lineal en el 

temps. Per validar, ampliar i profunditzar en la informació de les entrevistes es va realitzar 

la triangulació de les dades amb experts investigadors sobre transicions de carrera 

esportiva.  
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Taula 3. Descripció de les passes de l’anàlisi temàtic. 

Passes Descripció 
1. Familiarització amb 

les dades 
Inclou la transcripció, lectura curosa i reiterada del 
material per buscar estructures i idees principals.  

2. Creació dels codis 
inicials 

Organització de la informació en grups d’un mateix 
significat. Es pot dur a terme des d’una visió inductiva i 
deductiva. 

3. Recerca de temes  Recopilació i classificació dels temes a partir de la 
informació extreta dels codis inicials.  

4. Revisió dels temes Re-codificació i descobriment de nous temes.  

5. Definició dels temes Definició i jerarquització de cada tema.  

6. Elaboració de 
l’article 

S’extreuen de les entrevistes cites literals que millor 
representin els temes elegits.  

L’anàlisi de les dades quantitatives de l’estudi de competències dels esportistes de 

l’institut a la universitat es van realitzar amb el paquet estadístic SPSS 19.0. Inicialment 

es va dur a terme un anàlisi preliminar per comptabilitzar el nombre de valors perduts, 

sent menor a l’1%. Amb l’objectiu d’examinar les competències percebudes com més 

important en cada escenari per part dels esportistes i dels ACD es va realitzar un anàlisi 

de resposta múltiple per cada grup d’estudi (i.e., esportistes que cursaven la ESO, el 

batxillerat i la universitat i ACD).
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Discussió general 

En aquest apartat de la tesi es discuteixen i interpreten els resultats principals, tant 

en l’estudi de la transició a la universitat d’esportistes d’alt rendiment com en l’estudi de 

competències dels esportistes d’alt rendiment de l’institut a la universitat. S’ha optat per 

desenvolupar un apartat de discussió conjunta amb l’objectiu d’integrar la interpretació 

tant dels resultats qualitatius com dels resultats quantitatius que s’extreuen d’aquest 

treball.  

L’objectiu de la present tesi doctoral és explorar, des d’una aproximació 

metodològica mixta, els recursos i les competències per gestionar la CD en l’alt 

rendiment. Per explorar els recursos percebuts pels esportistes s’inclouen dos pòsters, un 

presentat en un congrés nacional (Annex 1) i l’altre presentat en un congrés internacional 

(Annex 2). A l’Annex 1 es presenten les barreres i facilitadors de la CD percebudes durant 

el batxillerat i durant la universitat des d’una aproximació qualitativa longitudinal. A 

l’Annex 2 es mostren les pors percebudes dels esportistes durant el batxillerat de perdre 

els recursos proporcionats per el CTE. D’una altra banda, es presenten tres articles. En el 

primer article s’explora la TBU en base als recursos següents: (a) identitat personal, (b) 

planificació de carrera, (c) la gestió del temps i (d) el suport social percebut. En el segon 

article s’exploren les competències percebudes més importants per la planificació de la 

CD en diferents moments de la carrera acadèmica. Per últim, el tercer article inclou les 

competències dels esportistes i dels ACD per gestionar satisfactòriament el solapament 

de competicions i exàmens en diferents etapes acadèmiques. 

Tal i com es pot  veure en l’Annex 1, durant el batxillerat es perceben un conjunt 

de barreres per portar a terme una CD en un CTE. Aquestes barreres se centren en l’alta 

intensitat de l’entrenament, les exigències del batxillerat per preparar les proves d’accés 

a la universitat (PAU) i la limitació de la vida social. Després de realitzar la TBU, els 



Recursos i competències dels esportistes de carrera dual 
 

82 
 

esportistes havien experimentat un increment exponencial de les barreres percebudes. 

Coincidint amb els estudis anteriors, les barreres que van destacar els esportistes després 

de la TBU eren, sobretot, la dificultat implícita de portar a terme una CD per motius 

esportius (e.g., entrenaments i competicions) o per motius acadèmics (e.g., increment de 

treballs i exàmens). A nivell psicosocial cal destacar el fet de no percebre suport social 

en l’àmbit esportiu relatiu a la CD i, a nivell econòmic, l’elevat cost per assistir a 

competicions. A nivell individual, els esportistes destaquen no haver desenvolupat un 

conjunt de recursos interns relacionats amb la gestió eficaç del temps i la manca de 

planificació de carrera esportiva o acadèmica-vocacional abans d’iniciar la TBU.  

D’altra banda, durant el batxillerat en un CTE, els esportistes perceben un conjunt 

de recursos per facilitar la CD en tots els nivells de la seva vida, exceptuant en el nivell 

econòmic. Els recursos que destaquen a nivell esportiu són la professionalització i la bona 

qualificació del personal del CTE (e.g., entrenadors, metges, psicòlegs...etc.). A nivell 

acadèmic, els recursos externs que faciliten la CD fan referència a la flexibilitat d’horaris 

d’exàmens i classes i la facilitat en l’accés a la universitat gràcies a l’acreditació 

d’esportista d’alt rendiment per part dels organisme oficials (e.g., Boletín Oficial del 

Estado, 2009). Pel que fa al nivell psicosocial, els esportistes del CTE percebien el suport 

dels pares, entrenadors i companys en relació a la CD. Finalment, a nivell individual 

destaquen la planificació, la rutina i gestió eficaç del temps que afavoreix el propi entorn 

del CTE.  

La discrepància entre els recursos per facilitar la CD durant el batxillerat i les 

barreres percebudes durant la universitat fa que augmentin les possibilitats 

d’experimentar aquesta transició com una crisi (Alfermann i Stambulova, 2007; 

Stambulova i Wylleman, 2014). A més, la interpretació d’aquests resultats van en línia 

de treballs anteriors, destacant que l’increment de les barreres després de la TBU es 
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perceben en tots els nivells que envolten la vida de l’esportista i no només en l’acadèmic 

(e.g., Cosh i Tully, 2015; Giacobi et al., 2004; MacNamara i Collins, 2010). 

Degut a la possible concurrència de la TBU en el nivell acadèmic i la TJS en el 

nivell esportiu, els esportistes perceben algunes pors de perdre els recursos que els hi 

proporciona el CTE i continuar la CD després d’ambdues transicions. Aquestes pors estan 

relacionades, al nivell esportiu, amb no aconseguir el rendiment esportiu esperat o haver 

d’abandonar l’esport; al nivell acadèmic, a l’increment de les exigències de la universitat 

i la creença d’incompatibilitat dels estudis amb la carrera esportiva d’alt rendiment; al 

nivell psicosocial, al fet d’anar a classe amb companys no esportistes; i a nivell personal, 

a la necessitat d’haver de prendre decisions importants i canviar l’estil de vida que els hi 

proporciona el CTE (a nivell individual). El nivell econòmic no apareix, ja que durant 

l’etapa del batxillerat, les demandes d’aquest nivell solen estar cobertes pels pares com ja 

apuntaven treball anteriors (e.g., Wylleman, et al., 2013). D’acord amb López de Subijana 

et al., 2015, els esportistes experimenten múltiples problemes a l’hora de compaginar 

l’esport d’alt rendiment amb la formació universitària. Estudiar les pors percebudes des 

d’una visió prospectiva pot ser rellevant per contribuir a un millor enteniment de les 

transicions de carrera esportiva i millorar l’assistència durant la mateixa (Torregrosa, 

Boixadós, Valiente i Cruz, 2004). A més, és crucial una detecció precoç i una planificació 

prèvia a la TBU, ja que pot ajudar a reduir l’ansietat i a augmentar la percepció de control 

de la situació (MacNamara i Collins, 2010; Pummell et al., 2008; Stambulova, 2003). 

Després de la TBU, els esportistes van destacar un seguit de recursos per gestionar 

la CD fora del CTE. Aquests recursos estan relacionats amb tenir horaris de classe 

continuats, matricular-se de poques assignatures i tenir suport de pares, entrenadors, 

companys d’entrenament i patrocinadors, entre d’altres (Giaobbi et al., 2004). A més, 

tenir altes expectatives esportives i competències relacionades amb l’autonomia, 
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independència i responsabilitat s’assenyalen com facilitadors per continuar amb la CD 

després de la TBU. En aquest sentit, els resultats van en línia amb les troballes de Gould 

i Carson (2008), destacant el fet de que portar a terme una CD propicia el 

desenvolupament de competències transferibles a tots els nivells.  

El fet de que puguin coincidir la TBU amb la TJS fa que s’incrementin 

notablement les demandes d’aquest moment de carrera i, com a conseqüència, és un punt 

d’inflexió en el model de trajectòria escollit pels esportistes. En aquest treball es mostra 

com, després de la TBU, els esportistes van seguir tres models de trajectòria diferents 

(i.e., continuar compaginant esport i estudis, elegir l’esport i elegir els estudis). Els 

recursos explorats durant la TBU mostren variacions en cada una de les variables 

estudiades, havent influït en aquest procés transicional (i.e., identitat personal, 

planificació de carrera, gestió del temps i suport social). Pel que fa a la identitat esportiva, 

tots els esportistes que feien una CD en l’alt rendiment durant el batxillerat van expressar 

que havien desenvolupat un fort lligam amb l’esport, promogut sobretot per l’alta 

dedicació a l’esport durant edats primerenques (Lally, 2007). D’acord amb Pallarès et al., 

(2011), els esportistes que desenvoluparen una CD després de la TBU mostraren identitat 

personal multidimensional, mentre que l’esportista que desenvolupà un model lineal-

esportiu manifestà tenir identitat personal unidimensional centrada en l’esport. En aquest 

sentit, Hollings, Mallett i Hume (2014), suggereixen que tenir una identitat 

unidimensional centrada en l’esport pot ser un recurs per continuar amb la carrera 

esportiva després de la TBU. No obstant, s’han de tenir en compte els riscs de 

desenvolupar identitat unidimensional durant la carrera esportiva (Torregrosa et al., 2015) 

i els altres recursos que poden influir en la continuïtat en la CD (e.g., planificació de 

carrera, gestió del temps i suport social). 
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En relació a la planificació de carrera, tot i la predictibilitat de la TBU i la 

importància de les recomanacions de dur a terme una planificació de carrera prèvia 

(Regüela, 2011; Stambulova, 2010), alguns esportistes mostraren baixos nivells de 

planificació durant el batxillerat, ja sigui en el nivell esportiu o en el nivell acadèmic. Els 

esportistes que continuaren amb la CD després de la TBU, mostraren alts nivells de 

planificació de carrera esportiva i acadèmica. En aquest sentit, la baixa planificació de 

carrera en alguns dels nivells pot desencadenar en models de trajectòria no desitjats, com 

per exemple haver d’abandonar l’esport, els estudis o ambdós (Wylleman i Reints, 2010). 

Donant suport a aquesta argumentació, en l’estudi de competències d’esportistes d’alt 

rendiment de l’institut a la universitat, una de les competències percebudes com més 

important pels ACD per gestionar la CD fa referència a la “Capacitat de millorar la 

organització i la planificació”. A causa de les característiques organitzacionals del CTE i 

de la universitat, les troballes en relació a la gestió del temps varien de forma significativa 

durant el batxillerat i la universitat. 

Pel que fa a la competència de la gestió del temps, els esportistes que continuaren 

la seva CD desprès de la TBU realitzaren un seguit d’accions en relació a aquesta 

competència, tal i com recomanen Vilanova i Puig (2013). A més, cal destacar que els 

esportistes en el model lineal, ja sigui esportiu o acadèmic, van destacar la gestió ineficaç 

del temps com la barrera principal per portar a terme una CD després de la TBU. Pel que 

fa a la figura dels ACD, van percebre la competència relacionada amb el “Coneixement 

del sistema educatiu” com una de les més importants per gestionar la CD e forma 

satisfactòria. Tenir el coneixement previ en relació a la organització de l’àmbit acadèmic, 

pot ser un recurs útil per fer una gestió eficaç del temps a l’hora d’integrar la carrera 

esportiva amb la carrera acadèmica (Vilanova i Puig, 2013).  
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En la literatura prèvia s’ha destacat la importància de la percepció del suport social 

per desenvolupar una carrera esportiva i gestionar les diferents demandes que es troben 

durant la mateixa (Bloom i Sosniak, 1985; Chamorro et al., 2015; Pearson i Petitpas, 

1990; Robbins i Roselfeld, 2001; Stambulova et al., 2009). Durant el batxillerat en el 

CTE, el suport percebut pels esportistes era per part dels pares, companys i entrenadors 

en tots els nivells de la seva vida. Després de la TBU, els esportistes que van continuar 

compaginant estudis i esport van percebre suport social significatiu en tots els nivells de 

la seva vida en relació a la CD (e.g., esportiu i acadèmic), mantenint el que ja tenien i 

creant noves xarxes en els nous contexts (Cosh i Tully, 2010; Giacobbi et al., 2004; 

Vilanova i Puig, 2013). No obstant, els esportistes que van optar per elegir els estudis 

després de la TBU van percebre la pèrdua sobtada del suport a nivell esportiu, tant per 

part d’entrenadors com dels companys d’entrenament. L’esportista que va seguir un 

model lineal-esportiu destacà la forta percepció de suport en el nivell esportiu durant la 

TBU (i.e., entrenadors i companys d’equip; Chamorro et al., 2015). En aquesta línia, en 

l’estudi de competències dels esportistes d’alt rendiment de l’institut a la universitat, els 

ACD destaquen la capacitat de negociar amb els agents implicats en la CD i la capacitat 

de donar suport emocional davant les adversitats. Destacant aquestes competències, es 

reforça l’argument de la importància de percebre suport social durant la carrera esportiva, 

no únicament en el nivell esportiu sinó en els altres nivells de la vida de l’esportista. 

Davant les demandes que suposa gestionar la CD durant la concurrència de la  

TBU i la TJS,  el segon estudi explora les competències percebudes com més importants 

per gestionar escenaris demandants específics de la CD en cada moment de la formació 

acadèmica (i.e., ESO, batxillerat i universitat). D’acord amb la interpretació dels resultats 

d’aquest estudi, es mostren un conjunt de competències específiques i transversals de 

cada grup en els dos escenaris estudiats. Aquestes divergències en les competències poden 
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anar associades a les demandes de la CD específiques de cada etapa acadèmica (Chamorro 

et al., 2015; MacNamara i Collins, 2010; Wylleman  i Reints, 2010) i al fet d’haver 

gestionat satisfactòriament les diferents transicions de carrera (Wylleman i Lavallee, 

2004).  

Pel que fa a les competències específiques de cada grup estudiat, els esportistes 

durant l’ESO destaquen la “Capacitat per afrontar l’estrès en l’esport i els estudis”. 

Aquest fet pot anar associat a l’etapa primerenca de la CD en la que estan, lligat a les  

demandes pròpies de l’adolescència (Torregrosa et al., 2004). En el cas dels esportistes 

que desenvolupen la CD en el batxillerat, la competència percebuda com més important 

en els dos escenaris estudiats fa referència a la capacitat de prioritzar. D’acord amb la 

definició que fa Stambulova et al. (2015) del concepte d’equilibri de CD, cal prioritzar el 

nivell acadèmic o esportiu, depenent del moment específic en el que estiguin. En el grup 

dels esportistes del batxillerat, el nivell esportiu pot coincidir amb la darrera etapa de 

júnior, mentre que a nivell acadèmic poc coincidir amb les proves d’accés a la universitat. 

Per últim, els esportistes que estudien a la universitat van percebre, en els dos escenaris 

estudiats la “Predisposició de fer sacrificis”. Això pot anar relacionat amb estudis previs 

(Giacobbi et al., 2004; Vilanova i Puig, 2013), mostrant que després de la TBU, els 

esportistes han de realitzar un seguit de sacrificis per poder continuar amb la seva CD 

(e.g., acabar la carrera universitària amb més anys). D’altra banda, cal destacar la 

competència transversal que s’ha percebut com la més important en els dos escenaris. 

Aquesta competència fa referència a la “Dedicació i treball dur en l’esport i els estudis”. 

Això estaria relacionat a l’alta inversió d’hores que s’ha de fer a l’esport d’alt rendiment 

i, a més, poder continuar desenvolupant la seva carrera acadèmica (Aquilina, 2013; López 

de Subijana et al., 2015).  
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Fortaleses, limitacions i línies futures 

Una de les fortaleses d’aquest treball ha sigut abordar-ho des d’una metodologia 

mixta. L’estudi de la transició a la universitat d’esportistes d’alt rendiment s’ha dut a 

terme a partir d’un disseny qualitatiu longitudinal (Guidotti, Cortis i Capranica, 2015; 

Holland, Thomson i Henderson, 2006), permetent tenir una visió completa de la TBU, 

entenent-la com un procés (Stambulova i Alfermann, 2007; Stambulova et al., 2009) i 

veure quin paper juguen alguns recursos depenent dels models de trajectòria seguits pels 

esportistes (Torregrosa et al., 2015). En canvi, l’estudi de competències d’esportistes d’alt 

rendiment de l’institut a la universitat s’ha realitzat a partir d’un enfocament quantitatiu. 

D’aquesta manera s’ha ampliat el coneixement en relació a la utilització d’instruments 

quantitatius per mesurar les competències que requereixen els esportistes per dur a terme 

la CD de forma satisfactòria (De Brandt, 2017; Defruyt et al., en revisió). 

D’altra banda, cal destacar algunes limitacions amb l’objectiu de que futures 

investigacions les puguin evitar seguint l’estela del que aquí s’ha mostrat. Una de les 

limitacions d’aquesta tesi doctoral fa referència a la manca d’aprofundiment en altres 

variables que poden ser rellevants a l’hora d’estudiar la TBU o les competències que 

necessiten els esportistes en cada etapa de la CD (e.g., gènere, tipus d’esport i el rendiment 

esportiu o acadèmic). No obstant, hem considerat representatius els contextos estudiats 

dels esportistes que participaren en ambdós estudis per la generalització de les nostres 

troballes. En aquest sentit, seria interessant que futures investigacions puguin estudiar la 

TBU des d’una visió de gènere o depenent del tipus d’esport (e.g., individual i d’equip).  

Una altra limitació a destacar en l’estudi de la transició a la universitat 

d’esportistes d’alt rendiment, és que únicament es van dur a terme dues recollides de 

dades amb una període de 12 mesos de diferència. En aquest sentit, alguns estudis recents 

plantegen quatre etapes clau durant la TBU (Perez-Rivases et al., 2017) que serien: (1) 
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preparació, (2) immersió, (3) aprenentatge i, (4) adaptació. Per tant, si s’haguessin dut a 

terme altres recollides de dades s’haguessin pogut destacar altres canvis en relació als 

recursos estudiats. En futurs estudis sobre processos transicionals, es recomana 

augmentar el nombre de recollida de dades per poder aprofundir en les variables que es 

vagin a estudiar. 

Conclusions 

Aquesta tesi doctoral mostra els recursos i competències per dur a terme una CD 

en l’alt rendiment. Si bé és cert que aquest treball s’estructura en dos estudis diferents i 

des d’aproximacions metodològiques distintes,  ambdós estudis es complementen a 

explorar quins són els recursos i les competències més importants per poder compaginar 

l’esport d’alt rendiment amb la formació acadèmica-vocacional en etapes específiques de 

carrera. A continuació es detallen les conclusions que s’extreuen de cada treball que 

composa  aquesta tesi doctoral. 

En primer lloc, cal destacar que aquesta tesi mostra com els canvis produïts durant 

la TBU en el nivell acadèmic produeixen canvis en els altres nivells de la vida de 

l’esportista i ser un punt d’inflexió en la carrera esportiva i/o acadèmica (i.e., continuar 

amb la CD, elegir els estudis o elegir l’esport). De la mateixa manera ocorre durant els 

canvis produïts de la TJS en el nivell esportiu, que poden ser responsables dels canvis que 

es donen en altres nivells (Chamorro et al., 2015). A més, és possible que durant la TBU 

en el nivell acadèmic també ocorri la TJS en el nivell esportiu, ambdues transicions 

associades a un seguit de demandes, fent evident la importància de la competència 

relacionada amb la dedicació i el treball dur per tenir èxit en l’esport i els estudis. En 

aquesta línia, cal destacar que en alguns moments de la CD serà una prioritat el nivell 

acadèmic i, en altres moments el nivell esportiu. Per tant, si l’esportista aconsegueix 
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mantenir-se en un model de CD durant la carrera esportiva podrà comptar amb els 

beneficis associats a la mateixa. 

En segon lloc destacar que, durant el batxillerat, els esportistes que desenvolupen 

una CD en un CTE perceben nombrosos recursos per compaginar l’esport amb els estudis. 

El fet de saber que després de la TBU hauran de portar a terme una CD de forma més 

autònoma, els hi genera un seguit de pors (e.g., la creença d’incompatibilitat i haver de 

deixar l’esport). Per tant, aquest estudi suggereix la preparació a consciència de la TBU 

durant el batxillerat, aclarint tots els dubtes que puguin generar pors i incerteses als 

esportistes i poder afrontar la TBU de forma exitosa. En aquest sentit, per millorar els 

processos transicionals de la carrera esportiva en general i de la TBU en particular, seria 

interessant tenir el suport per part d’un ACD durant tot el procés. Seria adient que el 

suport d’aquest professional estigués disponible durant les diferents etapes que 

conformen la TBU (i.e., preparació, immersió, aprenentatge i adaptació; Perez-Rivases et 

al., 2017).  

En tercer lloc, aquesta tesi mostra la pèrdua sobtada de recursos per compaginar 

la CD després de fer TBU des d’un CTE a la universitat. Per tant, es reforça la idea de 

treballar a partir de potenciar l’autonomia dels esportistes durant el batxillerat i les etapes 

prèvies de la formació perquè puguin prendre decisions adients a l’hora de gestionar la 

TBU. A més, les competències percebudes com més importants pels esportistes són 

diferents depenent de l’etapa acadèmica en la que estiguin desenvolupant la CD. Per tant, 

l’ACD podria treballar aquestes competències de forma individualitzada, considerant tots 

els nivells de la vida de l’esportista. Aquesta aproximació d’individualitzar 

l’assessorament afirma que cada persona és única i diferent a la resta, per tant, 

l’assessorament que s’apliqui ha d’adaptar-se a les seves característiques individuals, tant 

internes com externes. Per poder acompanyar als esportistes de forma satisfactòria durant 
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la CD resultarà imprescindible conèixer detalladament les qualitats i potencialitats de 

cada persona mitjançant un profund anàlisi.  

En quart lloc, portar a terme una CD en l’alt rendiment requereix d’un seguit de 

recursos i competències depenent de l’etapa acadèmica en la que l’estiguin 

desenvolupant. Considerant que la present tesi doctoral s’emmarca dintre del model 

holístic de carrera esportiva (Wylleman, Reint i De Knop, 2013), la visió vertical del 

model ens ha permès tenir en consideració les transicions que ocorren en el mateix 

període de temps (i.e., la TBU i la TJS). Per tant, els recursos i competències que es 

desprenen d’aquest treball s’haurien d’aplicar en tots els nivells de la vida de l’esportiva 

per poder desenvolupar una CD satisfactòria. Això implica que no s’han de desenvolupar 

únicament en els nivells directament implicats en la CD (i.e., esportiu i acadèmic), sinó 

també treballar-los atenent la resta de nivells del model holístic de carrera esportiva (i.e., 

individual, psicosocial i econòmic). 
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Diez jóvenes deportistas (siete chicos y tres chicas) fueron entrevistados dos veces en un lapso de 12 meses de diferencia. Durante la primera
entrevista los deportistas estaban concentrados en un Centro de Tecnificación Deportiva cursando segundo de bachillerato; en la segunda entrevista
los deportistas habían realizado la transición a la Universidad. Las entrevistas duraron entre 25 y 40 minutos y fueron transcritas verbatime. El
análisis de los datos se llevó a cabo usando el análisis temático propuesto por Braun y Clarke (2006) con una aproximación inductiva-deductiva.

INTRODUCCIÓN

La Carrera Dual en el bachillerato y en la Universidad: 
Un estudio de seguimiento 
Miro, S., Ramis, Y., y Torregrosa, M. 
Universitat Autònoma de Barcelona

REFERENCIAS

DISCUSIÓN

RESULTADOS

MÉTODO

Llevar a cabo una Carrera Dual (CD) durante la carrera deportiva tiene numerosos beneficios; desarrolla múltiples identidades personales,
mejora la planificación de la carrera y ayuda a afrontar la transición de júnior a sénior (Stambulova, Engström, Frank, Linnér y Lindahl, 2015). Por otro
lado, la mala gestión de la CD puede implicar estrés y/o abandono deportivo o académico (Cosh y Tully, 2015; Pummell, Hadwood y Lavallee, 2008).

De acuerdo con el Consejo Superior de Deportes (2014), los deportistas que compaginan el deporte con el bachillerato en instalaciones para el
desarrollo del deporte de alto nivel (e.g., Centros de Tecnificación Deportiva) disponen de múltiples recursos para llevar a cabo una CD. No obstante,
estudios anteriores con enfoques transversales señalaron que los deportistas se encontraban numerosas barreras para compaginar la carrera
deportiva con los estudios universitarios (Vilanova y Puig, 2013; de Subijana, Barriopedro y Conde, 2015).

Basándonos en el modelo holístico de carrera deportiva (Wylleman, Reints y de Knop, 2013) el objetivo de este estudio fue examinar, con un
estudio de seguimiento, las barreras y los facilitadores percibidos por los deportistas para llevar a cabo una CD en el bachillerato y en la Universidad.

CD en el bachillerato CD en la Universidad

Temas Barrera Facilitadores Barreras Facilitadores

DEPORTIVO Alta intensidad del 
entrenamiento

Profesionalidad
Buenos resultados deportivos
Participación en competiciones 
Calidad de los entrenamientos

Alta intensidad del entrenamiento
Perder horas de entrenamiento

Compatibilizar el deporte con 
los estudios
Expectativas de tener buenos
resultados

ACADÉMICO Exigencia del bachillerato 
(Pruebas de acceso a la 
Universidad)

Flexibilidad de horarios (e.g., clases 
y exámenes)
Facilidad del acceso a la universidad

Alto volumen de clases, trabajos y 
exámenes
Ambiente poco estructurado
Hacer trabajos grupales 
Malos resultados académicos 
Matricularse de muchas asignaturas 
Perder horas de estudio 

Compatibilizar los estudios con 
el deporte
Horarios continuados
Matricularse de pocas 
asignaturas

PSICOSOCIAL Poca vida social Padres
Entrenadores
Amigos
Personal cualificado (e.g., médicos, 
psicólogos, dietistas, fisioterapeutas)

Entrenar sin compañeros
Discontinuidad del entrenador
Poca vida social

Padres
Entrenadores
Compañeros de entrenamiento
Amigos

INDIVIDUAL Cansancio Planificación 
Rutina 
Gestión del tiempo 
Maduración personal 
Independencia 

No planificación de la carrera 
deportiva y/o académica 
Poca información
Falta de rutina 
Mala gestión del tiempo

Independencia
Autonomía
Responsabilidad
Buena gestión del tiempo

ECONÓMICO Necesidades económicas cubiertas Coste elevado del material y de las 
competiciones

Iniciarse en la carrera laboral 
(ingresos propios)
Padres
Equipos
Patrocinadores

Los resultados principales de este estudio se centran en la discrepancia entre los facilitadores percibidos por los deportistas para llevar a cabo
una CD en el bachillerato (Consejo Superior de Deportes, 2014), frente a las barreras encontradas para llevar una CD en la Universidad (de Subijana
et al., 2015). El modelo holístico de carrera deportiva nos permite considerar todos los ámbitos que rodean al deportista, dejando ver la complejidad
de esta transición normativa (Pummell et al., 2008). La pérdida de facilitadores y el aumento de barreras encontradas en la Universidad puede
dificultar la gestión de la CD, pudiendo provocar estrés y/o abandonos deportivos o académicos (Pummell et al., 2008). El estudio de seguimiento
nos permite tener una visión más completa de cómo los deportistas perciben las barreras y los facilitadores en el bachillerato y en la Universidad.

Es fundamental planificar la carrera deportiva y académica en el bachillerato, ya que les puede ayudar a reducir la ansiedad y a percibir mayor
control sobre la transición (Pummell et al., 2008). Las recomendaciones que se extraen de este estudio se centran en preparar a los deportistas
durante el bachillerato (e.g., estrategias individualizadas) para optimizar la gestión de la CD durante la Universidad (Vilanova y Puig, 2013).
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Annex 2: Anticipated fears of losing the resources: the transition from regional elite 

school to university.
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