
L’ E N S E N YA M E N T dels esports en el
context educatiu, es desenvolupa a
diferents àmbits (escoles, escoles es-
portives, clubs…), cada un dels quals
té unes característiques específiques
que condicionen el plantejament di-
dàctic que es duran a terme .

L’aportació de noves concepcions i te-
ories, ha ajudat a definir i delimitar fi-
nalitats educatives comunes, contri-
buint a atracar camps tradicionalment
molt allunyats.

En aquest sentit l’evolució de la di-
dàctica dels esports ha sofert un can-
vi qualitatiu en els darrers temps1. En
molts casos, malgrat encara hi ha
sectors que es desvinculen totalment
del treball basat en criteris pedagò-
gics, podem dir que escoles i escoles
esportives comparteixen una mateixa
filosofia fonamentada en uns objec-
tius assumits des dels dos àmbits.

Són les característiques pròpies que
defineixen cada un d’aquests àmbits
les que delimiten i identifiquen les
funcions i limitacions de cada un
d’ells. Partint de finalitats educatives
compartides, els programes s’estruc-
turen en funció de:

• Tipus d’alumnat (en relació a hàbits
motrius, sexes, motivacions…).

• Continguts a treballar.

• Temporalització. Temps disponible
al llarg del curs per treballar.

• Mecanismes per valorar els progres-
sos dels alumnes.

• …

Com a resultat tenim dues realitats
diferents articulades baix una ma-
teixa concepció educativa. Malgrat
sembli una obvietat, encara són
molts els “educadors” dels dos
àmbits que posarien traves a
aquesta afirmació. Uns per falta de
vocació i cultura pedagògica (basta
pegar un cop d’ull a molts dels sis-
temes i metodologies aplicades a
molts clubs per personal que no té
el perfil ni la formació necessària
per treballar amb nins) i d’altre s
per la dificultat de compartir pro-
postes i projectes amb institucions
que no estan integrades a l’escola .
(Les situacions esportives treballa-
des a classe han de ser un punt de
p a rtida per aquells nins que de-
mostren interès per a dur-les a ter-
me fora de l’horari lectiu. En aquest
sentit la coordinació entre escola i
escoles esportives contribuiria a
paliar aquest dèficit).

El que es proposa en aquest article

és analitzar amb brevetat com
aquestes característiques que són
pròpies de cada àmbit condicionen
i determinen el camp d’actuació
d’escoles i escoles esportives. A
continuació s’explicarà, sense fer
un llistat exhaustiu, algunes d’elles:

Tipus d’alumnat.

En relació a:

Hàbits motrius. A les escoles la va-
rietat d’experiències motrius dels
alumnes és molt àmplia. Hi ha nins
que habitualment realitzen algun
tipus d’activitat, n’hi ha d’altres que
ho fan esporàdicament i d’altre s
que només tenen un contacte di-
recte amb activitats d’aquest tipus
quan són a l’escola.

L’ h e t e rogeneïtat dels grups és un
dels condicionants en els quals se
sustenten els plantejaments curri-
culars. Lluny d’interpre t a r-ho com
un inconvenient els  programes a

Escoles V S Escoles esport i v e s .
Reflexions sobre àmbits d’actuació
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1. Per posar tres exemples prou interessants, aconsell els treballs duts a terme per Devís (jocs esportius modificats, corrent anglesa. Wein (jocs simplificats
aplicats al futbol) i el Centre d’estudis dels Jocs esportius de la Universitat d’Oporto.



desenvolupar han de contemplar
aquesta diversitat com a factor origi-
nal. El respecte a la diferència, el tre-
ball de les relacions grupals, el pro-
grés i valoració del company en fun-
ció de les seves possibilitats… im-
pregnen qualsevol activitat que es du
a terme contribuint a la creació de va-
lors que enriqueixen la formació inte-
gral de l’alumne.

En el camp esportiu el treball se cen-
tra prioritàriament en l’optimització
dels recursos motrius de cada alum-
ne, malgrat no s’exclogui el tre b a l l
dels objectius esmentats amb anterio-
ritat, la funció prioritària és aquesta.
Es disposa del marc adequat per
aconseguir desenvolupar al màxim el
potencial motor de l’alumne.

S e x e s . Bàsicament el treball coedu-
catiu es fa a les escoles. La diferen-
ciació de sexes en les pràctiques es-
p o rt i v e s de clubs i escoles esport i-
v e s és sens dubte encara un fet in-
qüestionable, tot i que ja hi ha expe-
riències adreçades a superar aques-
ta situació. La possibilitat de treballar
la no discriminació entre els dos se-
xes enriqueix qualsevol situació que
es treballa a l’escola.

Motivacions. A les escoles els interes-
sos dels alumnes en relació a les
pràctiques motrius són molt variats i
les programacions han d’aconseguir
de tots els alumnes la motivació ne-
cessària per garantir la qualitat edu-
cativa.

No cal dir que és una tasca molt difí-
cil però al mateix temps engrescado-
ra perquè situa el repte en aconseguir
que aquells nins amb menys interès
per les pràctiques motrius descobrei-
xin el plaer que pot atorgar la motrici-
tat i al mateix temps en no defraudar
les expectatives d’aquells que tenen
com a prioritat posar a prova les seves
habilitats. Als clubs i escoles esporti-
v e s, aquesta motivació, és en teoria
intrínseca, perquè són els propis nins
que realitzen l’activitat per l’atracció
que hi senten, encara que la seva

elecció es vegi en molts casos con-
dicionades per factors que defugen
de les seves preferències.

Temps disponible per dur a terme
practiques motrius i variabilitat
dels continguts.

El treball continuat al club esportiu
afavoreix l’assoliment dels objectius
amb més rapidesa, l’alumne té la
possibilitat de veure amb més cla-
redat l’evolució dels seus pro g re s-
sos perquè disposa de més temps.
Aquest fet crea un plus de motiva-
ció. A l’escola els objectius a des-
envolupar estaran determinats pel
poc temps disponible per dur a ter-
me diferents i variades pràctiques
esportives. El mestre ha de tenir la
capacitat de fer entendre els alum-
nes aquest fet sense que impliqui
una desmotivació per l’escàs temps
disponible per treballar. En contra-
posició l’e s c o l a disposa de l’avan-
tatge d’oferir el màxim número
d’experiències motrius. Es posa a
l’abast de l’alumne diferents pràcti-
ques amb el plus de motivació que
això suposa.

Experiències per valorar el progrés
dels alumnes.

Les competicions, intercanvis, dia-
des són un element motivador molt
important. A les escoles, els contin-
guts esportius treballats són valo-
rats amb uns altres criteris. L’esport
escolar, actualment, està emmarcat
dins un context diferent al tre b a l l
que es fa a les classes d’EF. La con-
nexió entre aquests dos camps és
del tot necessària. Pens que l’es-
tructura i funcionament de les acti-
vitats extraescolars necessiten una
remodelació que ajudi a paliar
aquest dèficit i que interc o n n e c t i
les actuacions duites a terme als
dos àmbits. Altres possibilitats són
l’afavoriment d’intercanvis entre di-
f e rents centres i l’organització de
diades escolars .

A les escoles esportives la competi-

ció (organitzada de formes varia-
des) és un dels eixos bàsics sobre
el qual s’organitza l’activitat. El nin
està en situació de valorar la seva
capacitat en relació als altres. Quan
es treballa amb criteris educatius,
la competició és fonamental dins el
procés d’aprenentatge de l’alumne
perquè és un element que l’ajuda a
descobrir fins on pot arribar la se-
va competència motora.

Valoració que en fa la societat del
treball als diferents àmbits.

Avui en dia és molt freqüent que el
mateix pare que exigeix re s p o n s a-
bilitats al mestre d’EF en relació a
p roblemàtiques sense cap interès
educatiu sigui el qui alabi les con-
ductes poc professionals de l’en-
t renador del seu fill al partit del
dissabte. La desacreditació i poca
valoració que se’n fa de la feina
dels mestres suposa un pro b l e m a
afegit a la tasca docent de l’edu-
c a d o r.

Davant l’inqüestionable qualitat
dels programes curriculars a l’àrea
d’EF existeix un buit conceptual al
món dels clubs que necessària-
ment ha de ser tractat i revisat pels
diferents sectors implicats.•
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