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Abstract 

In this article we show the problems that exist in sport teaching in 
relation to the motor learning of specific abilities that we can or 
cannot produce in PE classes, as well as the vision or educative 
philosophy we possess ín this respect when we deal with this 
delicate subject in schools. In the first part we stucJy in depth the 
PE currículum in secondary education (the one in which sport 
appears as a specific block of contents) to see how the 
administration treats the teachers control and the didactic aspects 
towards the teaching of sport. In this analysis of the contents of 
the first level of concretion, we extract orientative conclusions on 
how to act in the class. Later we deal with teaching technique as a 
base for the construction of an adequate intervention in sport 
learning. We make a chronological overhaul of what, for us, has 
been the evolution of this didactic element in the intervention and 
we propose a specific model in accordance with our educational 
philosophy and modern tendencies. Finally, we extract the 
conclusions of the themes we have treated and place the reader in 
the second article where we specifically deal with the 
contributions of the different styles of teaching for the sporting 
apprenticeship of school age. 

Resum 

En aquest article exposem la problemàtica existent en l'en

senyament esportiu quant a l'aprenentatge motor de les habilitats 

especifiques que es pot o no produir a les classes d'Educació Física 

(EF), aixl com a la visió o filosofia educativa que posseïm al respecte 

quan tractem aquest delicat tema dins el centre escolar. En una pri

mera part aprofundim en el currículum d'EF a l'etapa de Secundària 

(ja que l'esport hi apareix com un bloc de continguts especlfic) per 

veure com tracta l'Administració la intervenció del professor i les 

orientacions didàctiques cap a l'ensenyament de l'esport. En aques

ta anàlisi de contingut del primer nivell de concreció treiem conclu

sions orientatives de com actuar a la classe. Posteriorment empre

nem la tècnica d'ensenyament com a base per a la construcció 

d'una intervenció adequada en l'aprenentatge esportiu. Realitzem 

un repàs cronològic del que per a nosaltres ha estat l'evolució 

d'aquest element didàctic a la intervenció i proposem un model es

peclfic d'acord amb la nostra filosofia educativa i les tendències ac

tuals. Per últim, treiem les conclusions dels temes tractats i empla

cem el lector al segon article on tractem especlficament les aporta

cions dels diferents estils d'ensenyament a l'aprenentatge esportiu 

en edat escolar. 

¡ntrodflCdó 

L'aprenentatge esportiu en l'Educació Física ha estat un tema clàssic, 

de continua preocupació per als docents de la nostra àrea, i existeix 

una concepció confusa del seu tractament dins les diferents etapes 

educatives, o si més no, molt variable entre el propi professorat. 

Així han coexistit i romanen vigents visions tan dispars com la 

d'afrontar l'esport a l'escola com si d'un club esportiu es tractés, 

amb objectius de rendiment i on els resultats, gairebé en forma 

d'objectius operatius, són la meta a aconseguir pels alumnes, o per 
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exemple la concepció suavitzada i quasi 

anàrquica de l'esport en aquest sentit, on 

no es té en compte cap aprenentatge mo

tor específic, sinó la simple vivència d'una 

sèrie d'experiències, estructurades en ses

sions en les quals les tasques són mers jocs 

sense intenció de millora de les capacitats 

del joc esportiu. 

En aquest artide, anem a plantejar en pri

mer lloc quina és la filosofia educativa en 

l'aprenentatge esportiu o tractament de 

l'esport a l'escola, és a dir, quines són les di

rectrius que ens marca el currfculum per 

afrontar l'esport escolar dins l'etapa educa

tiva de Secundària. 

Posteriorment, en una segona part, des

criurem com s'ha anat desenvolupant 

aquest plantejament de manera tradicional 

als centres educatius així com la seva evolu

ció fins els plantejaments més innovadors. 

En aquest sentit abordarem un element de 

la intervenció didàctica tan important com 

és la tècnica d'ensenyament, i com l'apli

quem a l'aprenentatge esportiu (I). 

Enfocament de l'esport 
al centre escolar. L'esport 
escolar en l'Educació 
Secundòria Obligatòria 

Ja des de les primeres manifestacions de 

l'esport als centres educatius, les Publish 

Schools angleses al 1820, les finalitats de 

l'esport escolar es van enfocar a una meta 

molt concreta, com va ser suprimir 

l'agressivitat i d'altres valors negatius de les 

manifestacions esportives, així com enfocar 

el tractament adequat de l'oci de l'alumnat, 

quelcom que podrfem anomenar ara els 

"antivalors" educatius de l'esport o de la 

competició-rendiment, és a dir, l'eficien

tisme, l'agressivitat, el joc dur, l'astúcia re

glamentària fins a límits indús no permesos, 

la intimidació a jutges i a contraris, etc., en' 

definitiva el "tot s'hi val per guanyar" O.L. 
Hemru,dez i R. Velazquez, 1996). 

Potser aquestes consignes, que poden ser 

també inculcades per determinats entrena

dors a competicions de rellevància social i/o 

econòmica, tinguin la seva efectivitat per 

aconseguir fins particulars, però evident

ment se separen del paper del docent quan 

aborda aquest contingut tan motivant i im

portant per a l'alumne en qualsevol etapa 

educativa. 

Concretament a l'etapa d'Educació Se

cundària Obligatòria (ESa) hem realitzat 

una anàlisi de contingut del currículum an

dalús per aprofundir en les intencions edu

catives de l'Administració Dunta de Andalu

da OA)] sobre aquest tema, tot obtenint els 

resultats de la taula I (2). 

En aquest cas, tal com observem a la taula 

l , hem analitzat les paraules dau trobades 

al text corresponent a l'apartat 3 de Jocs i 

Esports del currfculum de Secundària, asso-

ciant-les als diferents estils d'ensenyament a 

...... _A,.. IWU .......... _CLAU 
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rll/IÜI 1. AniUIsI de contingut del JnmI3 del CIItY'ÍCII-

1_ de Secundària jocs II1sporl" a.A.) 

Educació Física. jectius generals d'etapa (ESa) i d'àrea 

D'aquí deduïm unes primeres aproxima- (Educació Física) amb el contingut dels es-

cions que es troben en consonància amb 

les directrius exposades al començament 

d'aquest epígraf, és a dir, el major percen

tatge de referències que el currfculum ens 

assenyala al voltant de l'esport escolar estan 

amb relació a la socialització (43,75%), als 

valors que l'esport ofereix com a eina edu

cativa. En segon lloc i amb clara referència a 

la tasca docent. el currículum assenyala la 

necessitat de tractar la diversitat de 

l'alumnat (31 ,25%), és a dir, individualitzar 

l'ensenyament tant amb relació als interes

sos dels alumnes com als nivells d'aptitud fl

sica i habilitats específiques esportives. 

Igualment, encara que en menor propor

ció, apareixen paraules i frases al voltant 

dels estils cognitius i participatius, i no es fa 
esment als estils tradicionals ni als creatius. 

A les taules 2 i 3 respectivament. hem as

senyalat la relació existent entre els ob-

ports en l'àmbit educatiu. En aquesta rela

ció analitzem la distinció entre una relació 

directa o indirecta d'aquests objectius així 

com la paraula clau que els uneix a 

l'esport, ja sigui d'equip, individual o 

l'esport en general. 

En primer lloc podem afirmar que no es 

fa referència directa als esports indivi

duals, sinó a l'esport en general o a uns 

certs atributs de l'esport col'lectiu, cosa 

que ens fa pensar juntament amb les pa

raules clau, que novament el component 

socialitzador en aquesta etapa educativa 

és més important que els propis objec

tius intrínsecs de l'esport. Una mostra 

d'això la tenim en el fet que es fa referèn

cia als "hàbits de salut" a les "relacions de 

grup" i als ·va/ors de l'esport·, argu

ments que reafirmen el que hem co

mentat en línies anteriors. 

(I) Nomenclatura desenvolupada per MA Delgado (1991) a la seva obra Los Estiles de Enseñanza en la Educaci6n Ffsica. ICE Universidad de Granada. 
(2) Ens centrem en l'etapa educativa de l'ESO perquè posseeix especfficament el contingut de 'Jocs i Esports'. a diferència del tractament més globalitzat que en l'Educació 
Primària Obligatòria se li dóna a aquest tema en concret. fonamentalment a través d'habilitats bàsiques. com a inici de les posteriors habilitats especffiques a tractar en les se

güents etapes. 
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ESPORT EN GENERALI1NDMDUAU 
EN EQUIP OBJECTIU 

Esport en general (hàbits de salut) Objectiu a) 

Esport en general (rendlmant) Objectiu b) 

Esport en equip (relació de grup) Objectiu e) 

Esport en general (valors) Objectiu d) 

Esport d'equip (tèclica) Objectiu I) 

Taula 2. Anàlisi de la relaclQ entre els Objectius Gene

rals d'Etapa I l'esport escolar lj.A.). 

ESPORT EN GENERALI1NDMDUAU 
EQUIP OBJECTIU 

Esport en general (qualitats flsi- Objectiu 1) 

quas) 

Esport en general (jocs i esports) Objectiu 2) 

Esport d'equip (relacions) Objectiu 5) 

Esport en general (hàbits de salut) Objectiu 6) 

Taula 3. Anàlisi de la relaclQ entre els Objectius Gene

rals de l'Àrea d'Educació F/sica j l'esport escolar 
lj.A.). 

PRIMER CICLE 
,_delint) 

- Caràcter lúdic 

- Qualitats motrius coordinatives 

- Inici a les habilitats especifiques (generals+bèsiques) 

- Reglamentació 

- Aplicació a la situació real 

- Varietat en tipus d'esports 

· EDUCACJÓ FíSICA I ESPORTS· 

És obvi que amb aquestes dades no pre

tenem justificar l'abandonament de les 

capacitats de joc o de les habilitats especi

fiques en qualsevol modalitat esportiva, 

atès que aquestes formen part dels con

tinguts d'aquesta etapa i s6n les que en 

definitiva proporcionaran a l'alumne la 

possibilitat de seguir practicant amb moti

vaci61'esporten aquesta edat escolar, aixf 

i tot s6n dades que no podem oblidar 

com a docents, 

ci6, CON: contingut, i IDD: intervenció 

didàctica), 

Concretament, tant en primer cicle com en 

segon cicle, i respecte de la motivaci6, es fa 
menci6 al caràcter lúdic i al gaudi de la 

pràctica esportiva, 

En segon lloc es fa referencia als continguts 

de qualitats motores coordinatives com a 

punt de partida a les habilitats especifiques i 

al contingut reglamentari en el primer cicle, 

tot progressant cap al segon mitjançant 

A les taules 4 i 5 hem analitzat els apartats continguts tecnicotàctics i amb els esports 

dW lntroducci6 N en la NSeqüenciaci6 de autòctons, 

continguts N i l'apartat c) dels Criteris de Per últim, en la intervenci6 didàctica del do-

seqüenciaci6 N els continguts de l'ha- cent, en el primer cicle es fa referencia al fet 

bi/itat espedfica associat ols ;ocs i es- que s'han d'encaminar les tasques a la situa-

ports i o l'expressi6 corporal N, respecti- ci6 real i contemplar el principi de varietat a 

vament, les modalitats esportives a impartir, mentre 

Aquesta taula 4 ens mostra l'anàlisi de que en el segon cicle d'ESO s'orienta a ma-

contingut de l'apartat d'introducci6 als nipular les estratègies de decisi6, interes i 

criteris de continguts del currfculum de especialitzaci6 en l'esport, 

secundària, del qual s'extreuen 3 nuclis A la taula 5 observem les claus que el cur-

als quals es fa referència tant en primer 

cicle com en segon cicle (MOT: motiva-

NUCUS PRIMER CICLE 
DE CONTINGUT '_del .... ) 

MOT - Gaudir 

CON - Tècnica i tàctica 

- Esports autòctons 

IOD - Estratègies de dacislO, In-

terés i especialització 

rfculum assenyala com a progressió d'un 

cicle a un altre a l'etapa de Secundària, En 

el primer cicle es refereix al desenvolupa

ment de l'esport a través de jocs, mentre 

que al segon cicle, l'esport s'ha de tractar 

amb un caràcter més especific i en pro

funditat, 

Taula 4. Anàlisi de contingut de l'apariat d"'lntroduccló" en la Seqüenclac/ó de continguts lj.A.). 

A la part inferior de la taula 5 observem di

rectrius que el currfculum assenyala per al 

tractament d'aquest contingut, directrius 

que s6n comunes per a tots dos cicles de 

l'etapa de Secundària, Podem ressaltar com 

importants la motivaci6, que ja hem vist 

que es repeteix durant tot el currículum, 

l'interes dels alumnes com puntualitzaci6 a 

tenir en compte pel docent (individualitza

ci6 de l'ensenyament), aixf com el fet de 

plantejar l'esport en funci6 de problemes 

motrius (i que suposem en detriment de la 

instrucci6 directa), PRIMER CICLE ,_ delint) PRIMER CICLE ,Rm .... c ... delint) 

- Desenvolupament Integrat amb jocs - Caràcter més especlfie i en profunditat 

Directrius comunes als dos cic/as 

- Plantejar en funció de problemes motors 

- Motivació i interès de l'alumne 

- Esports d'equip i individuals (enfocaments ludicorecreatiu, especialitzador i autOcton) 

Taula 5. Anàlisi de contingut dels Criteris de Seqüenclac/ó, concrelament l'epígraf "El 11Wvlment corporal j 

l'habilitat 11Wrora ~ en el seu apariat c) de "Els continguts de l'habilitat especifica associat als Jocs I Esports I a 
l'Expressió Corporal" lj.A.). 
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La tècnica d'ensenyament 
en l'aprenentatge esportiu 

En aquest epfgraf analitzarem un element 

de vital importància en la intervenci6 

didàctica del docent: la tècnica d'en

senyament a utilitzar en l'aprenentatge 



esportiu i la seva evolució en fer-ne ús. 

Aquesta tècnica d'ensenyament està d'a

cord amb els objectius del professor, la 

seva filosofia d'ensenyament, les seves 

característiques personals, etc., i condi

cionarà d'altres aspectes tan importants 

com els diferents estils d'ensenyament 

que es poden utilitzar per desenvolupar 

l'aprenentatge esportiu (tema que per la 

seva extensió tractarem en una altra oca

sió), o fins i tot l'estratègia en la pràctica 

més convenient en cada cas. 

A través de les figures I, 2 i 3 mostrarem 

una progressió en la utilització de la tècni

ca d'ensenyament, des de la perspectiva 

tradicional fins a la proposta que creiem 

més convenient i que en alguna ocasió 

hem plasmat pràcticament en la progres

sió d'una modalitat esportiva concreta 

UA Santos, J. Viciana i MA Delgado, 
1996). 

En aquesta figura I, contemplem la pers

pectiva tradicional utilitzada, respecte a la 

tècnica d'ensenyament, per a l'aprenen

tatge esportiu. 

segur que les coneixem. Fonamentalment 

podem resumir-les en les següents: 

• Un major temps d'aprenentatge per p0-

der arribar al joc real, ja que invertim 

dues vies diferents d'aprenentatge. 

• Un decaïment important de la motiva
ció durant l'aplicació de la instrucció di

recta, fonamentalment motivada per la 

utilització de situacions fora de context i 

les repeticions avorrides d'exercicis, 

normalment analítics. Això pot portar a 

noves conseqüències encara més per

judicials per a l'alumne com l'abando

nament de l'activitat o el simple fet de la 

no continuïtat de l'activitat en horari ex

tracurricular per aquesta falta de moti
vació. 

A la figura 2 observem una evolució de la 

tècnica d'ensenyament emprada per a 

l'aprenentatge esportiu, en la qual s'aposta 

per tres fases diferenciades. 

En un primer moment s'utilitza la tècni

ca mitjançant la indagació, en la qual a 

Com podem observar, durant un primer través de jocs l'alumne va prenent con-
període s'utilitza únicament la instrucció di

recta com a instrument d'aprenentatge de 

les tècniques esportives o habilitats especIfi

ques, generalment aplicada pel docent a 

través d'una estratègia en la pràctica analfti

ca. Malgrat tot, la consecució d'una correc

ta execució tècnica no és equiparable a un 

aprenentatge esportiu (capacitats de joc) 

correcte. Per això cal d'un nou aprenentat

ge per aplicar les tècniques apreses en si

tuacions ai1lades i fora del context de les si

tuacions de joc real. 

Aquest nou aprenentatge ja utilitza la tècni

ca d'ensenyament mitjançant la indagació 

com a complement a la instrucció directa, 

on l'alumne es veu envoltat de situacions 

canviants, en general proposades a través 
d'una estratègia en la pràctica global, pro

ducte dels jocs i competicions en les quals 

participa, i això suposa una trencament amb 
l'aprenentatge anterior. 

Les conseqüències negatives d'aquesta 
perspectiva de l'aprenentatge són clares i 

tacte amb l'esport, tot investigant i des

cobrint les seves possibilitats. En gene

ral aquesta primera fase es dissenya tot 

basant-se en jocs de fàcil execució 

tècnica per a l'alumne, de manera que 

tots poden jugar des del començament, 
sense necessitat de posseir un nivell de

terminat d'aptitud inicial o habilitats es

pecifiques. És precisament aquest as

pecte de descobriment i investigació de 

l'alumnat, el motiu pel qual aquesta pri

mera fase apareix de forma divergent a 

la figura 2. 

Posteriorment, sucèeeix una fase on s'uti

litza la tècnica d'ensenyament d'instrucció 

directa i en la qual l'èmfasi docent se situa 

en les habilitats tècniques, és a dir, hi ha un 
"retrocés" en el joc per atendre al perfec

cionament de les habilitats especifiques es

portives. El fet que les tècniques esportives 

posseeixin una solució única, un model es

tablert d'eficàcia, fa que la representació 

d'aquesta tècnica d'ensenyament per ins-

SITUACIONS ANAÚT1QUES 

INSTRUCCiÓ DIRECTA 

TÈCNIQUES 
ESPORTIVES 

.. APRENENTATGE 
ESPORTIU 

TèCNIQUES ESPORTIVES APLICACiÓ? 

INSTRUCCiÓ DIRECTA 

INDAGACiÓ JOC REAL 

JOCS + COMPETICIONS 

Figura J. l 'ajJre1IenIQtge esportiu: Perspectiva tradl· 

ciona/ de la tècnica d'ensenyament 

JOCS 
(facilitats 

d'exacució 
tècnica) 

APRENENTATGE 
TÈCNIC 

INSTRUCCiÓ 
DIRECTA INDAGACiÓ 

(TÀCTICA) 

Figura 2. l 'aprenenlatge esportiu: Evolució de la 
tècnica d'ensenyament 

trucció directa aparegui a la figura 2 en for
ma convergent. 

En última instància, es retorna a la tècni

ca per indagació on s'inculquen a 

l'alumne les peculiaritats tàctiques del joc 

i on l'aplicació de les tècniques apreses 

en la fase anterior es posa de manifest en 

el joc real. Aquesta fase, de la mateixa 

manera que la primera, posseeix un 

caràcter divergent per la multiplicitat de 

situacions que es donen en el joc, i que 

caracteritzen en aquesta fase a la tècnica 

per indagació (3). 
Com aspectes positius d'aquest planteja

ment podem ressaltar la inclusió de la inda

gació per part de l'alumne en les fases pri

mera i tercera, ja que tant l'exploració de 

l'esport -que es veu afavorida d'aquesta 
manera- com l'ensenyament de la tàctica, 

(3) Hi ha una altra possibilitat d'aplicació de la tècnica d'ensenyament m~jançant la indagació en la qual es guia l'alumne cap a solucions úniques en el plantejament de problemes 
motors, en aquestes situacions (cas de l'estil d'ensenyament del desoobriment guiat) el procés és convergent. 
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ERRORS Tt:CNICS (1.0.) SISTEMA 

CE> JOCS PREESPORTIUS 

INDAGACiÓ 
OflEOUITs: 

SOl·lICITACIÓ 
OECALUMNE 

OEJOC 

ngura 3. L'~ esporIiu: Proposfll d8 fil 
t8cIIkIId'~II/1jJ1ic111'lml'1I/JI6I-'1I8-
portIu. 

requereixen l'aplicació d'aquesta tècnica 
d'ensenyament. 

Malgrat tot, en aquest plantejament, ens 

trobem novament amb situacions negatives 
en l'aprenentatge, encara que se solucio

nen alguns problemes de la primera pro

posta o plantejament analitzat. 

Fonamentalment. els problemes se centren 

en la fase intermèdia d'aprenentatge tècnic, 
doncs trenca l'estructura de l'aprenentatge 

de l'alumne. Aquests problemes es poden 

accentuar si li dediquem massa temps, ja 

que pot decaure la motivació aconseguida 
en la fase anterior de jocs exploratoris. Per 

últim, hem de destacar la inadequada apli

cació d'estratègies analftiques per a aquesta 
fase. 

A la figura 3 observem el procés que pro

posem en aquest article en el qual, a prime
ra vista, percebem una diferència fonamen

tal: la base de l'aprenentatge esportiu és el 

plantejament continuat d'una tècnica 

d'ensenyament per indagació. 

Ara només utilitzem la tècnica d'instrucció 

directa en cas necessari, considerant ne
cessaris els següents: 

I . Quan les habilitats especifiques esporti

ves que l'alumne necessita per comen
çar a jugar requereixen un aprenentatge 

mínim previ dels seus fonaments. AI 

rnarge del fet que el docent pugui co

mençar l'aplicació de la indagació a tra
vés de jocs que facilitin l'execució tècni

ca de les esmentades habilitats. 

. EDUCACIÓ Ffs lCA I ESPORTS, 

En aquests casos la instrucció del profes- Fonamentalment s'utilitzaran en. aquest 

sor és molt efectiva i produeix aprenen

tatges més ràpids (F. Bañuelos, 1992). 

De qualsevol manera, és important re

cordar (en aquest i en qualsevol altre 

plantejament) que la instrucció directa 

no és sinònim de tasques analftiques i 
avorrides, l'assimilació tècnica de les ha

bilitats pot realitzar-se també a través de 

jocs dirigits. 

2. En cas d'errors tècnics importants, el 

docent pot i ha d'eradicar-los a través 

de vies alternatives a la indagació. Cada 
error tindrà per tant el seu tractament 

corresponent, i és aquí on la tècnica per 

instrucció directa guanya la importància 
de ser una eina fonamental. 

3. La motivació cap a la pràctica de 

l'esport que s'aconsegueix a través de 

l'aplicació d'aquest model, fa que 

l'alumne sol, liciti l'ajut extern per mi

llorar les seves destreses i habilitats es

pecífiques o simplement per saber-ne 

més. En aquests casos, el profes
sor-entrenador ha de respondre a 

aquestes sol 'licitacions amb progra

mes o tasques especialitzades i desti
nades a aquest fi, i en aquest cas, la 

tècnica d'ensenyament per instrucció 

directa és també un recurs valuós. 

4. Els diversos sistemes de joc en les dife

rents modalitats esportives requereixen 

una explicació per part del docent-en
trenador, ja que arribar a ells a través de 

la investigació de l'alumne és una tasca 
complexa i duradora que no ens repor
taria tants beneficis. 

Aquest model va a utilitzar de manera con

tinuada i com a base l'adaptació dels jocs, 

tasques o minicompeticions dins la modali

tat esportiva tractada, tasques que tindran 

com a eixos de progressió i funcionament 
les que exposem al final d'aquest article 

com a variables fonamentals en l'aprenen
tatge esportiu. El paper del docent o entre

nador serà per tant el de dissenyar cada tas

ca progressivament, manipulant els factors 

que la componen per aconseguir els objec

tius que es desitgin en cada moment de 
l'aprenentatge. 

model totes les modalitats de l'estratègia en 

la pràctica global ; vegem la seva aplicació en 

el model d'aprenentatge proposat a la fi

gura 3: 

• Global pura: en general al comença

ment i al final del model (també po

dríem dir que, tot establint un paral'le

lisme amb una classe d'Educació Ffsica, 

seria al començament i al final d'una 

sessió, on l'alumnat comença jugant a 

l'esport en concret sense indicacions, 

lliurement i en la seva globalitat, i poste

riorment realitza tasques de la mateixa 

Indole al final de la classe, però tot apli

cant els continguts treballats en la part 

principal). 

• Global tot polaritzant l'atenció: 

aquesta modalitat de l'estratègia en la 

pràctica global s'utilitzarà de forma con

tinuada, al llarg de tot el model que 

hem proposat, atès que l'aprenentatge 

es produirà sempre en el sentit en què 

nosaltres haguem orientat la tasca, tot 

focalitzant l'atenció del subjecte cap a 

un determinat gest o habilitat dintre del 

joc global, o en determinats aspectes 

reglamentaris, etc. D'aquesta forma l'a_ 

lumne sempre estarà jugant global

ment. però encara que sigui de forma 

inconscient, i provocat per les modifi

cacions del professor en els jocs, s'anirà 

canalitzant i polaritzant l'atenció de 

l'alumnat sobre els aspectes principals 

de la sessió que estem tractant, i això 

succeeix sempre, durant tot l'apre

nentatge en aquest model. 

• Global tot modificant la situació real: 

el fet d'emprar l'adaptació de l'esport en 

forma de jocs adequats a les edats esco

lars, amb menor nombre d'alumnes, 

amb modificacions de la mida del camp 

de joc, amb modificacions reglamentà

ries que faciliten el joc, modificacions del 

mòbil, etcètera, fa que estiguem ja im

mergits en l'estratègia en la pràctica glo

bal modificant la situació real, atès que 

sempre tractem l'esport com un esport 

adaptat a les característiques del nostre 

alumnat. 

~-------------- ----------------------------------------------------------------------~ 
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Els avantatges fonamentals d'utilització d'a

quest model o plantejament d'aprenen

tatge esportiu rauen en: 

• La indagació proporciona aprenentatges 
méS significatius per a l'alumne, en què a 

través dels propis jocs tecnicotàctics els 

joves jugadors es van acostant, sense 

adonar-se'n, als principis fonamentals de 

les accions en el joc. 

Segueix per tant un principi constructivista 

de l'aprenentatge en el qual, després de 

descobrir a través de la pràctica, diferents 

principis tècnics i tàctics (fonamentalment), 

l'alumne va conformant un coneixement 

més ampli de l'esport, relacionant accions i 

principis i, al capdavall, van coneixent 

l'esport a la seva manera. 

La funció del docent-entrenador ha d'anar 

encaminada fonamentalment a dues ves

sants: en primer lloc, assegurar-se que els 

descobriments de l'alumne no són erronis i 

si ho són, corregir-los (això s'aconsegueix 

concloent després d'un perlode de pràctica 

de l'alumne els fonaments tècnics i tàctics 

que s'han assimilat durant la sessió o ses

sions. Aquests fonaments paraHelament 

han estat provocats pel docent a través de 

les condicions del joc o tasques que s'han 

anat desenvolupant), i d'altra banda, la 

d'anar incorporant a les seves explicacions i 

sistemes de joc els coneixements de 

l'alumne (per exemple el fet de cobrir es

pais lliures en un I x I en voleibol, pot servir 

al professor-entrenador per explicar a 

l'alumne posteriorment sistemes de defen

sa, és a dir, coHocació de la segona Ifnia res

pecte del bloqueig amb un major nombre 

de jugadors per equips). 

• L'acostament a la realitat del joc és, des 

del començament, quelcom garantit, 

atès que des del primer moment 

l'alumne comença la seva marxa per 

l'esport, tot jugant, essent la competició 

(amb connotacions especials i no entesa 
com a competició-rendiment) la seva 

manera de pràctica. 

En aquesta mateixa línia, Devfs i Peiró 

( 1992) ja van proposar el seu model com-

prens;u, en què el jugador va adquirint des 

del començament l'essència del joc. És a 

dir, la "comprensió" del context del joc es

portiu és el veritable problema del jugador i 

el jugador ha de comprendre aquest con

text tot jugant. 

• Gran part de la motivació de l'activitat físi

ca en general es veu desenvolupada en 

aquest model des del començament, 

atès que els jocs que l'alumne realitza 

posseeixen els components emocionals 

propis de la competició, el gol, el punt. 

guanyar, etcètera. 

Per finalitzar, anem a concretar en breus 
conclusions el que hem tractat en el de

senvolupament d'aquest article: 

I. L'Administració Educativa considera fo

namental la utilització dels estils d'en

senyament socialitzadors i individualit

zadors quan programem la nostra inter

venció didàctica al voltant de l'esport en 

l'Educació Física. 

2. L'esport és un contingut d'especial re

llevància en l'Educació Física escolar 

com ho demostren les contínues re

ferències als objectius de l'etapa (Educa

ció Secundària Obligatòria) i, per supo

sat, de l'àrea d'Educació Física. 

3. AI marge dels continguts que tractem en 
l'esport escolar, la intervenció ha d'en

caminar-se al seu tractament global, 

construir l'aprenentatge des de la inda

gació de l'alumne, a través de proble

mes motors i programant, a través dels 

canals oportuns, la motivació i el gaudi 

que proporciona la mateixa activitat físi

ca esportiva. 
4. Diferents estudis ens han demostrat que 

l'aprenentatge esportiu pot portar-se a 

terme a través d'un context de jocs des 

del començament, tot basant l'apre

nentatge en les experiències pròpies i 
en la recerca de solucions motrius als 

problemes que els propis jocs plante
gen en la seva execució, sense que la 

motivació decaigui a través de planteja

ments analitics i sense que obligatòria

ment s'hagi de perdre nivell d'a-

Educaci6 Física i Esports (56) ( 10- 16) 

prenentatge en les diferents habilitats 

específiques. 

Per últim volem emplaçar-los a la nostra se

güent aportació al voltant de la programació 
i el desenvolupament de l'esport escolar, 

en què els exposem les diferents aplica
cions que els estils d'ensenyament ens ofe

reixen quan programem a través de la seva 

metodologia específica qualsevol contingut 
de l'esport en l'Educació Física. 
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