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1. Introducció

L'esport juga un paper ¡mportant en el procés de socialització deis joves. En

aquest sentit, l'esport de nois i noies en edat escolar no sois serveix per millorar la seva

condició física i l'aprenentatge de destreses técniques i estratégies táctiques, sino que

també contribueix a la transmissió de valors, actituds i comportaments que poden facilitar

o dificultar el desenvolupament moral deis joves.

El Grup d'Estudis de Psicología de l'Esport (GEPE) de la UAB ha vingut

desenvolupant durant ('última década una línia de recerca sobre el fairplay i l'esportivitat

en diferents esports i edats (Cruz, 2004; Cruz, Boixadós, Torregrosa y Mimbrera 1996;

Cruz, Boixadós, Valiente y Torregrosa 2001). En aíguns treballs s'han avaluat conceptes

psicológics com els comportaments, les actituds, els valors i les emocions relacionats

amb el joc net . Els métodes emprats en cadascuna de les investigacions han estat

determináis per l'objectiu de cada estudi (Cruz, 2001). Així, per exemple, per avaluar

comportaments relacionats amb el fairplay en partits de fútbol s'han utilitzats les

técniques d'observació i s'ha dissenyat l'ínstrument d'Observació del Fairplay en Fútbol

(IOFF) (Torregrosa, Mimbrera, Boixadós y Cruz, 1996). Per avaluar els valors de diferents

grups participaras en l'esport, les actituds respecte al fairplay i l'esportivitat i les emocions

s'han utilitzat qüestionaris (Boixadós y Cruz, 1995a,b; 1999; Cruz, Boixadós, Valiente y

Capdevila, 1995; Torregrosa y Lee, 2000). Aquests estudis han estat possibles grácies a

la collaboracíó establerta entre la UAB i diferents organismes públics com el Consejo

Superior de Deportes (CSD) i privats com la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

A mes deis valors i les actituds hi ha altres variables psicológiques relacionades

amb el fairplay i l'esportivitat com son el clima motivacional i els objectius d'assoliment.

En un estudi recent del GEPE amb futbolistes joves s'ha comprovat que un clima

motivacional orientat a la tasca implica una actitud mes favorable a la diversió que un

clima motivacional orientat al resultat de la competició (Boixadós, Cruz, Torregrosa y

Valiente, 2004).

L'objectiu del projecte Valors, actituds i comportaments en l'esport: un programa

de formacio va ser l'aplicació práctica deis coneixements teórics i empírics acumulats en

els darrers anys a fi i efecte de dissenyar un programa d'intervenció pels adults implicats

en la práctica físicoesportiva per a joves, dintre del projecte global d'educació emocional

que du a terme el Grup de Desenvolupament Personal i Educació de la UAB.

D'aquesta manera el GEPE pretén;



a) generar productes educatius práctics per a ser utilitzats en l'ámbit de l'esport i de

l'educació física;

b) retornar en forma de producte aplicable la informació que els mateixos esportistes

i altres collectius implicats en l'esport ens han proporcional en els diferents

projectes d'rnvestigació realitzats en els últims anys.

1.1. Objectius

• Elaborar un programa de formado adrecat ais adults implicats en la práctica

esportiva delsjoves.

• Afavorir un clima motivacional orientat a la tasca en la práctica

fisicoesportíva.

• Promoure la transmissió de valors, actituds i comportaments d'esportivitat

mitjancant la práctica físicoesportiva.

En funció d'aquests objectius s'han realitzat les següents activitats, que es

descriuran resumidament en aquest informe:

• Elaborado de matenals didáctics

• Presentado del material elaborat en un CD ais usuaris

• Avaluació del programa de formado



2. Elaborado de materials didáctics.

El Grup d'Estudis de Psicología de l'Esport (GEPE) de la Universitat Autónoma de

Barcelona ha elaborat un material d'assessorament psicologic amb el titol: "L'Educació

Física i l'Esport com a context per a l'ensenyament de competéncies per la vida deis

adoíescents".

Aquest material pretén assessorar professionals de l'Educació Física i l'Entrenament

interessats en una educació integral de l'adolescent, a través de les seves classes

d'educació física o entrenaments esportius. Per tant, els destinataris del programa son

professors d'educació física de secundaria i técnics esportius.

El contingut del material s'estructura en 4 móduls:

Els materials del CD s'han dividit en 4 móduls de continguts que hem anomenat:

• Objectius de l'Educació Física i 1'Esport en edat escolar

En aquest primer apartat fem referencia a la importancia deis diferents objectius

de l'educació física i l'esport que no atenen només a l'aprenentatge de técniques o

táctiques de cada esport. L'esport en edat escolar ha de teñir altres objectius com

son físics, psicológics í socials. En els objectius físics s'inclouen les destreses

motrius així com les conductes que proporcionen hábits de vida saludable. Per

objectius psicológics entenem d'una banda, els objectius de grup com poden ser

la cooperació i el respecte per les normes i, d'altra banda, els objectius personáis

com la autoconfianca i la capacitat de liderat. L'esport és un medí on els joves

poden passar-ho bé amb els seus amics, així engloben també objectius socials.

• Programa d'establiment d'objectius

Una gran majoria de la gent considera que el fet de plantejar-se objectius tant físics,

com psicoíógics, com esportius o socials, és de gran importancia. I per aconseguir

aquests objectius no n'hi ha prou amb considerar-ho important i plantejar-los sino que

ens cal dissenyar un programa que ens permeti realitzar-los. Aquest programa és el

que es coneix com a establiment d'objectius. Per qué aquest establiment d'objectius

sigui eficac necessitarem una serie de principís básics a teñir en compte (com ara

especificar els objectius o bé teñir en compte objectius a curt i llarg termini), així com

la realització del disseny del programa a seguir.



Estils de comunicado positiu i clima motivacional de la classe

Per aconseguir que una classe o una experiencia esportiva sigui mes o

menys satisfactoria, será rellevant la motivado deis alumnes o aprenents a

assistir-hi i realitzar-la. El clima motivacional, dones, no és res mes que Tambient"

que aconseguim crear en la classe. Assolir un clima motivacional positiu deis

joves és un deis reptes mes interessants pels professionals de l'educació. Així,

podem afirmar que els alumnes amb uns patrons motivacionals orientats a la

tasca o a la millora de destreses gaudeixen molt mes de l'aprenentatge.

• Transferencia de competéncies esportives a competéndes de la vida.

Peí que fa aquest últim apartat, que menciona la transferencia d'habilitats

esportives a habilitáis de la vida, s'evidencia el paper deis professors d'educació física

en ensenyar competéncies que poden tan ser comportamentals (per exemple

aprendre a comunicar amb els companys), cognitives (per exemple prendre decisions)

o físiques (per exemple, Hangar una pilota a la cistella). Com que per definició

competéncies de vida es refereixen a "les competéncies que ens permeten teñir éxit

en el medi ambient en el que vivim", aprendre a comunicar amb els companys durant

una activitat esportiva pot ser important per mes tard saber-ho comunicar en un ámbít

social i/o professional. En aquesta línia s'han desenvolupat programes per promoure

les competéncies personáis i socials utilitzant l'entorn esportiu i escolar. Els joves

aprenen a escollir un estil de vida saludable, a definir objectius i com els poden assolir

en qualsevol ámbit de la seva vida, evitant les conductes no saludables i perjudicials a

l'assoliment de l'éxit.

Aquest material (Veure Annex 1) s'ha presentat en format de CD, per considerar

que era la forma mes adequada per arribar a professors d'educació física i técnics

esportius, sense obligar-los a assistir a vanes sessions presenciáis en un lloc i hora

determináis.

2.1. Presentado del material elaborat en un CD ais usuaris:

Estudi pilot

Préviament a la distribució d'aquest material, s'ha volgut revisar i obtenir l'opinió

d'una mostra de persones relacionades laboralment amb el món de l'adolescent dins de



l'ámbít esportiu. La valoració d'aquest material feta per diferents persones, ha permés

revisar varis aspectes com son el suport en qué es presenta, la facilitat de l'ús i la

manipulado del mateix, els seus objectius, els professionals ais que va destinat, etc. en

definitiva, els seus punts forts i débils. Aquesta valoració, feta en l'estudi pilot, permetrá

modificar alguns aspectes del material d'assessorament psicologic de la manera mes útil

possible i d'acord amb els seus objectius.

2.1.1. Objectius de l'estudi pilot:

• Avaluar els materials tant a nivell de continguts com de presentado

• Obtenir opinions de professionals amb diverses especialitzacions.

2.1.2. Material

Guia d'assessorament en format CD amb el títol "L'Educació Física i l'Esport com a

context per a Pensenyament de competéncies per la vida deis adolescents".

2.1.3. Participants

La mostra de professionals participants en l'estudi pilot ha estat composta per 5

persones d'edats compreses entre els 28 i 41 anys, deis quals hi ha dues noies i tres nois,

amb les següents titulacions:

- 1 Llicenciat en Educació Física

- 1 Mestre Educació Física

- 1 Psicóleg

- 1 Pedagog

- 1 entrenador d'esports collectius.

Tots ells fa un mínim de 6 anys que van acabar els seus estudis i teñen un mínim

de 6 anys d'experiéncia i contacte amb adolescents.

D'aquests 5 subjectes, 4 treballen en una escola o instituí, 2 a primaria i 2 a

secundaria.

Per altra banda 4 deis participants son entrenadors d'algun esport extraescolar.

Per tant, la mostra seleccionada ha estat triada en fundó del seu contacte quotídiá

amb els adolescents en la seva tasca professional i/o dentrenadors d'esport en edat



escolar cosa que els fa especialment adients per valorar la utilitat del programa de

formado de competéncies de vida per adolescents a través de resport.

Amb l'elecció d'aquesta mostra s'ha volgut obtenir l'opinió de cinc persones

diferents en quan a estudis realitzats i lloc de treball, pero amb la particularitat que tots

ells presenten el perfil de professional de t'Educació Física i l'Entrenament al qual vol

anar destinat el material que es revisa.

Per altra banda son cinc subjectes en actiu que manifesten interés per

l'assessorament en materia psicológica, i especialment sensibilitzats en l'educació de

competéncies en la vida deis adolescents.

2.1.4. Procedíment

Una vegada decidida la mostra i fet el primer contacte amb cada un deis

participants, s'ha utilitzat el següent procediment.

S'ha mantingut una trobada a nivell particular amb cada un d'eils on s'ha explicat el

marc de treball i els seus objectius, s'ha presentat i lliurat el material, i s'ha establert la

forma i la periodicitat deis contactes.

Durant la revisió del material, s'ha establert un mínim de dos contactes amb cada

un deis professionals. Durant les sessions d'assessorament s'oferia ajuda i col laborado

si la necessitaven i es valorava la situado de la revisió.

Finalment, sha establert un últim contacte per tal de recollir les conclusions.
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3. Avaluació del material: Punts forts i punts febles

Després d'haver dut a terme aquesta primera revisió, les opinions deis subjectes de

la mostra son les següents:

3.1. Punts forts

3.1.1. Generáis

• la presentado en un format de CD és ágil i permet entrar fácílment en el contingut

del material.

• és un material amb continguts teórics molt interessants i novedosos en el seu

plantejament. Desperta la curiositat i la reflexió sobre els temes proposats.

• ia forma de plantejar els temes pot ser molt útil per a entrenadors esportius i pot

ser aplicabfe a altres árees d'activitat deis adolescents.

• degut a les situacions a les que massa sovint s'enfronten, cada vegada hi ha mes

entrenadors plantejant-se l'activitat esportiva amb alguns continguts mes que els

exclusivament esportius, Per ais entrenadors sensibilitzats amb temes de

comportament, actituds, valors, socialització, educado i altres, aquest és un molt

bon material a treballar.

3.1.2. Específics

• son molt útils les reflexions presentades en cada módul. Permeten aterrar a la

realitat de cada ú, des de la teoría del material.

• per a tres deis subjectes, el plantejament deis calendan és molt corréete ja que

permet anar treballant el material a l'hora que es pot dur a la práctica alguns deis

plantejament.

• el módul 1 fa reflexionar sobre el plantejament d'objectius psicologics i socials,

aspectes no gaire comuns en l'ámbit esportiu.

• el módul 3, com actuar davant les condueles disruptives és un deis principáis

probtemes en que es troben els educadors en general. Els 11 punts permeten el



plantejament d'actuacions reals, pero en molts casos difícils (ex: com

s'aconsegueix un equilibri entre la llibertat i l'estructuració?, com es fa perqué les

recompenses reforcin la unitat del grup?).

3.2. Punts febles

3.2.1. Generáis

• alguns deis participants demanen que els exercicis cal que siguin mes variáis,

mes engrescadors i atractíus, i mes propers a la realitat.

• tot i que els primers móduls son assequibles per a professors ¡ entrenadora

que no hagin aprofundit en temes de psicología, a mida que t'endinses en el

material, algún entrenador ha assenyalat que es mes complicat entendre

alguns conceptes psicológics utilitzats.

• per a tots els participants, el tema del módul 3 és el mes difícil d'abordar, ja

que és tractat de forma col lectiva implicant a tota la classe. Aquest tema

queda molt ampli a nivell de continguts.

• La totalitat d'hores que normalment es teñen per a les classes d'Educació

Física o d'Entrenament no dona per a treballar tots els temes que es plantegen

en aquest material.

• Algún deis participants assenyala que es podria polir el contingut del CD per

tal que la navegació sigui mes intuitiva i rápida.

3.2.2. Específics

• falta establir els nexes (links) necessaris entre la part teórica i els exercicis de

cada módul.

• en la presentado es parla de la necessitat que abans d'iniciar la lectura de cada

módul es faci ús de la guia d'estudi. Algún deis participants suggereix que s'hauria

de detallar mes aquesta guia ja que facilitaría la comprensió del guió del material i

la forma d'utilitzar-lo.

• dos deis participants han assenyalat, que el plantejament del calendan és massa

extens. Plantegen que dues setmanes per a cada módul, tot i que pot permetre la

reflexió, en la majoria deis casos es cau en l'oblit del tema i en la superficialitat.
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en ef módul 2, en la descripció deis 10 punts deis principis básics de l'establiment

d'objectius, els exemples a cada puní podrten ajudar a cada mestre o entrenador

a establir els seus objectius.

quan es plantegen les árees TARGET, el contingut es fa difícil de captar. Supera

una mica a qui no ha treballat temes de psicología de l'esport.
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4. Propostes de Futur

A tall de sintesi deis resultats d'aquesta prova pilot del material interactiu per que

l'Educació Física i l'Esport es potenciín com a Context per a l'Ensenyament de

Competéncies per la Vida deis Adolescents s'ofereix un resum deis aspectes a millorar

per tal de plantejar-se una difusió i utilització generalitzada deis materials.

4.1. Aspectes a millorar

4.1.1. A nivell formal

• Cal augmentar els nexes ¡nteriors deis materials tant entre els continguts

teórics com entre els continguts teórics i els exercicis práctics de cada

módul.

• S'hauria de valorar la possibilitat d'utilitzar la via web i un entorn bimodal de

treball (virtual i presencial) per tal de facilitar lacees al material deis

professionals.

4.1.2. A nivell de contingut:

• Caldria augmentar i millorar els exemples d'alguns moduls sobretot aquells

vinculats a les árees TARGET i altres conceptes psicológics que els

entrenadors i/o mestres no han treballat en profunditat préviament.

• S'hauria de completar els moduls actuáis amb algún programa que utilitzi

Tesport com a medi d'ensenyament de competéncies de la vida a estudiants

de secundaria que practiquen esport, en la línia deis treballs de Dias, Cruz y

Danish (2000) y Danish, Nellen y Owens (1996).

4.2. Futurs destínataris.

• Aquest material es pot penjar a internet per tal que sigui assequible per

tothom qui vulgui utilitzar-lo: Professors d'educació física de secundaria,

técnics esportius i entrenadors de joves en edat escolar. Per aquest tema
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s'hauria de concretar com es realitza el seguiment deis exercicis que es

demanen.

És un material útil per a totes les Federacions que realitzen cursos per a

técnícs esportius. Per aítra banda, si es fes arribar a les Federacions ho

podrien distribuir ais Clubs per tal que les entitats poguessin comencar a

plantejar-se la necessitat i utilitat d'introduír aquests conceptes en el seu

treball diari i directe amb els adolescents.

La seva distribució ais Consells Esportius Escolars podría ajudar a que

aquests ho treballessin amb les seves Entitats Esportives o Escoles. Es

podría plantejar un treball mes general, del tipus campanya, destinada a que

els entrenadors tntrodueixin en els seus plantejaments, conceptes deis que

es tracten en aquest material.
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6. ANNEX 1
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TRANFERENCIA DE LES HABILITATS I COMPETENCIES

ESPORTIVES

A LES HABILXTATS I COMPETENCIES DE LA VIDA

Lourdes Valiente (UOC), Mercé Boixadós (UOC), Miquel Torregrosa

(UAB) i Jaume Cruz (UAB)

Objectius de l'educació física i de l'esport en edat

escolar1

Els joves es socialitzen, en part, a través de les seves experiéncies

esportives, perqué a mes d'aprendre destreses tecniques ¡ de millorar la forma

física, f'esport en edat escolar pot ésser un terreny adequat per fomentar el

desenvolupament moral positiu deis joves en totes les seves dimensions

(comportaments, actituds i vators). Per aquest motiu, és molt important

l'ambient educatiu i social que envolta al jove durant l'aprenentatge de

destreses esportives, ates que l'actuació deis agents de socialitzacio (mestres,

pares i mares, entrenadors...) afecta a la qualitat de l'experiéncia esportiva

deis joves.

Les persones implicades en l'ensenyament-aprenentatge de les habilitats

físiques i esportives en nens i joves, haurien de vetllar per rassoliment de

quatre tipus diferents d'objectius:

Físics / Técnics i táctics/ Psicológics / Sociais

Abans de continuar amb la lectura d'aquests materials, realitza l'exerc/'ci

que et proposem.

1 D:\Cesca\Materiais\cos.htm
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Físics: Els objectius físics han de permetre ais nois i noies millorar la

forma ¡ la condició física per mitjá de l'exercici físic ¡ la práctica esportiva. Els

objectius físics permetran desenvolupar i millorar les habilitáis motrius en

general, i proporcionar unes actituds i uns hábits que afavoreixin un estil de

vida actiu i saludable al llarg de tot el cicle vital.

Esportius (técnics i táctics): Aquests objectius han de permetre ais

nois i noies aprendre, millorar i perfeccionar les destreses técniques i les

habilitats táctiques i estratégiques que son própies de cada esport.

Psicológics: Els objectius psicológics han de permetre ais nois i noies

aprendre a cooperar amb els seus companys i a competir amb esportivitat,

aprendre a respectar els altres i les seves opinions, així com a respectar les

normes. Els objectius psicológics també han de comportar qué els nois i noies

desenvolupin la confianga en si mateixos i habilitats de lideratge per acceptar

nous reptes i per saber trobar solucions davant conflictes o dilemes en el

1'esport, en l'escola i en aitres ámbits de la seva vida.

Socials: Finalment, els objectius socials han de permetre, ais nois i

noies, propiciar les ocasions de trobar-se amb els amics i fer noves amístats

en l'entorn esportiu. Els objectius socials han de facilitar el treball en equip,

cooperar i compartir, establir objectius, enfrontar-se a nous reptes i superar

obstacles.

Abans de continuar amb la lectura d'aquests materíals, reaíitza í'exercici

que et proposem.

Per acabar amb els objectius, cal destacar i teñir present alguns

aspectes de la importancia de plantejar-se objectius educatius en la

formado i educació física deis joves:

Molts d'aquests guanys personáis els serán útils, ais nois i

noies, no solament en l'ámbit esportiu i escolar, sino en qualsevol

aspecte de la vida i al llarg de tot el cicle vital

18



Aquests objectius es poden aconseguir quan els tres

elemente principáis i implicats en l'educació, és a dir, els pares

mares, els mestrés i els propis nois i noies, comparteixin una

mateixa filosofía: l'éxit consisteix en esfor^ar-se al

máxim i saber valorar aquest esforg per sobre deis

resultats
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Programa destabliment d'objectius2

Segur que tots vosaltres considereu molt ¡mportant plantejar-se

objectius, tant físics, com esportius, com psicológics ¡ socials. Pero per assolir

els objectius no n'hi ha prou en considerar-los importants, ni en plantejar-los,

sino que el que ens cal és dissenyar un programa que ens permeti fer-los

realitat. Aquest programa és el que es coneix per establiment d'objectius.

En aquest programa de formació s'explicaran:

1. Els principis básics de l'establiment d'objectius

2. El disseny d'un programa d'establiment d'objectius

Els principis básics de l'establiment d'objectius son 10:

2 D:\Cesca\Materials\cos2.htm
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Establir objectius

específics

2. Establir objectius

desafiants pero realistes

3. Establir objectius a curt i

llarg termini

4. Establir objectius de

rendiment, no de resultats

5. Anotar els objectius per

escrit

6. Desenvolupar estratégies

d'assoliment d'objectius

7. Teñir en compte les

característiques personáis

deis alumnes

8. Afavorir el compromís

amb objectius individuáis

9. Proporcionar

recolzament ais objectius

assolits

10. Proporcionar l'avaluació

continuada deis objectius

Objectius específics

Els objectius específics afecten al canvi de conducta de manera mes

eficac, que els objectius generáis. Per a qué els objectius siguin eficagos, és a

dir s'assoleixin, cal que siguin específics. Els objectius establerts en termes

específics serán mesurables i conductuals.
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Objectius desafiants pero rea listes

Els objectius eficacos han de ser suficientment difícils com per a crear un

repte a l'alumne que els ha d'assolir, pero a la vegada també suficientment

realistes com per a qué l'alumne els pugui aconseguir.

Els objectius no teñen massa valor si no es necessita cap esforc per

assolir-los, si son massa fácils l'únic que aconseguim és que l'alumnat perdí

Pinterés i la motivado per aconseguir-los. Pero també, si son massa difícils el

que provocarem és frustrado, desconfianza i com a conseqüéncia una

disminució en el rendiment de l'alumnat.

El secret és trobar el punt d'equilibri entre que siguin objectius desafiants

per ais nois i noies, pero a la vegada possibles de ser assolits. I aixó,

evidentment, no és fácil peí mestreü Davant el dubte és aconsellable que

marqueu objectius mes aviat fácils que difícils, i a mesura que l'alumnat els

aconsegueixi aneu plantejant objectius que suposin un major desafiament per

l'alumnat.

Objectius a curt i a llarg termini

La vostra experiencia com a mestres us haurá ensenyat que els

aprenentatges no s'adquireixen de la nit al dia. Normalment, l'aprenentatge de

qualsevol habilitat necessita temps, treball i moltes vegades d'altres

aprenentatges. És per aixó el que és important és plantejar-se objectius tant a

llarg com a curt termini. Els objectius a curt termini i de manera encadenada

ens permetran assolir els objectius a llarg termini.

Objectius de rendiment

És molt difícil no pensar i no plantejar-se objectius de resultáis. La

majoria deis esportistes pensen en guanyar, en aconseguir una medalla, en

quedar els primers. En l'ensenyament també moltes vegades s'avalua a partir
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d'un examen ¡ no es te en compte la progressió de l'aprenentatge. Cal teñir

present que assolir o no objectius de resultáis moltes vegades no depén d'un

mateix, sino que pot dependre de l'execució deis altres. També, centrar-se

només en objectius de resultáis provoca molta mes ansietat a qui efs ha

d'assotir en el moment que ho ha de demostrar. En canvi, els objectius de

rendiment basats en l'aprenentatge, permeten controlar l'evolució i progrés

d'un alumne amb ell mateix i valorar l'esforc. Els nois ¡ noies que treballen

envers objectius de rendiment adequats al seu nivell se senten mes motivats a

esforcar-se per aconseguir-los.

Abans de seguir amb els pñncipis basics de l'estabtiment d'objectius et

recomanem que facis í'exercici que et proposem.

Anotar els objectius per escrit

Es molt recomanable que els objectius estiguin escrits i a l'abast de les

persones que els han d'assolir. Existeixen diferents maneres de registrar i

apuntar els objectius. Es pot fer que els alumnes simplement escriguin els

seus objectius en unes targetes i aqüestes targetes les tinguin en un lloc

visible, en el tauló de l'aula, de la sala on es fa educado física, en un tauló de

la seva habitació, en Tagenda que cada dia utilitzen, etc. D'aquesta manera,

ells mateixos, podran anar observant els seus progressos envers a l'objectiu

plantejat.

Desenvolupar estratégies d'assoliment d'objectius

Plantejar-se objectius sense plantejar-se les estratégies a seguir per tal

d'aconseguir-los, és el mateix que anar conduint per una ciutat desconeguda

sense un planell, és a dir, és estar totalment perdut en el camí per assolir uns

aprenentatges. Les estratégies han de ser especifiques i indicar el grau i la

freqüéncia en qué han de ser executades les tasques.
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Teñir en compte les característiques personáis deis alumnes

Quan es plantegen els objectius cal teñir especialment en compte les

característiques personáis de cada noi i noia. Les seves motivacions, les seves

aptituds físiques, les seves orientacions de futur, l'edat, el genere, etc. La

comprensió i identificado d'aquestes diferencies personáis permetra saber que

es pot esperar de cada noi i nota, adequar els objectius de manera

individualitzada, buscar les estratégies útils per cada noi i noia per tal d'assolir

els objectius i avaluar-los segons l'evolució personal.

Afavorir el compromís amb objectius individuáis

Cal teñir present que els alumnes mai assoliran els objectius si no están

compromesos amb ells. Els mestres han de promoure aquest compromís

estímulant el progrés i proporcionant feedback constant deis seus progressos.

Aquest compromís passa perqué els nois i noies coneguín els objectius,

sápiguen que s'espera d'ells, tinguin clars quins aprenentatges han de fer i

com ho han de fer, amb quines estratégies o activitats. A part de conéixer els

objectius cal que se sentin identificáis en ells, és a dir que se'ls facin propis.

Per aixó la importancia del punt anterior on es recomanava teñir en compte

les característiques de cada persona.

Proporcionar recolzament ais objectius

Cal que les persones significatives en l'entom educatiu i escolar de

l'alumnat, com son els pares, mares i altres familiars propers que convisquin

amb els nois i noies, així com els altres mestres, entrenadors, etc., estiguin al

corrent deis objectius del curs. Aixó facilitará el recolzament, interés,

optimisme i estímul envers el treball i l'esforg que fará l'alumne per assolir

l'objectiu, a la vegada que minimitzará les possibilitats de rebre ¡nformacions

contradictóries en quan ais aprenentatges que ha d'assolir.
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Proporcionar l'avaluació deis objectius

Rebre feedback o informado deis progressos i del rendiment és essencial

per canviar l'execució ¡ conducta, en definitiva és básic per a qué es produeixi

l'aprenentatge. Per aixó és molt recomanable que l'avaluació es faci de

manera continuada. Que l'alumnat rebi, amb certa freqüéncia, informació per

part del mestre deis seus progressos, per tal d'anar reestructurant els

objectius a curt termini, les estratégies per aconseguir-los i d'aquesta manera

l'aprenentatge final.

Reflexió:

Durant la teva experiencia com a docent has establert els

objectius del curs seguint aqüestes recomanacions?

Els has anotat per escrit? Has demanat ais alumnes que els

anotin? Has fet participar a l'alumnat en l'establiment deis objectius?

Has pensat i has plantejat les estratégies per assolir els

objectius? Has comunícat ais alumnes les estratégies i activitats per

aconseguir l'aprenentatge?

Has tingut en compte les característiques personáis deis

alumnes?

Has proporcionat recolzament ais objectius? Has comunicat ais

familiars i ais altres mestres quins son els objectius de la teva

assignatura per cada grup d'alumnes?

Has proporcionat avaluació continuada deis objectius?
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El disseny d'un programa d'establiment d'objectius es basa en 3

fases:

Programació deis

objectius

2. Educado del programa

d'establiment d'objectius

3. Práctica i seguiment de

l'assoliment deis objectius

Programació deis objectius

Abans de comencar el curs els mestres el prepareu i el programeu. En

aquesta planificado del curs es teñen en compte els objectius que es volen

assolir. Pero també cal teñir en compte:

• Les capacitáis i necessitats de l'alumnat, tant a nivell físic, esportiu,

psicológic i social.

• Els dies i ñores de classe, és a dir el calendan académic, quan temps es

disposa per treballar en cada objectiu.

• Quan es volen assolir els objectius, cada día de classe, cada setmana,

cada mes, al final del semestre, al final del curs.

• Les estrategies o activitats que faran possible aconseguir les destreses i

conductes, és a dir que faran possible l'aprenentatge.

• L'avaluació continuada. Cada quan es fará l'avaluació. Quina informado

es transmetrá ais alumnes deis seus progressos. Qué s'avaluará de

l'aprenentatge, el rendiment, l'esforc, l'assoliment parcial de l'objectiu

quin valor tindrá en l'avaluació, i Passoliment total, en quin percentatge

s'avalua cada objectiu.
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Educació del programa d'establiment d'objectius

Quan s'inicia el curs, durant les primeres setmanes cal educar a l'alumnat

en la programació deis objectius. Llavors cal teñir en compte:

• Programar i fer reunions a les classes en les que s'explicaran ets

objectius del curs, del semestre, del día a dia. També s'explicaran les

estratégies i l'avaluació.

• Programar i fer reunions amb els pares i mares per donar a conéixer els

objectius de l'assignatura. Es pot fer una reunió a inici de curs o

reunions per semestre.

• Programar i fer reunions amb els altres mestres per donar a conéixer

els objectius de l'assignatura i per compartir objectius, especialment els

objectius socials i psicológics poden ser comuns per a tots els mestres

de cada grup d'edat.

Práctica i seguiment de l'assoliment deis objectius

Amb Pinici del curs, després de la fase anterior, comenga el treball i

práctica de les diferents estratégies i activitats que permetran l'assoliment

deis objectius. Ara cal teñir en compte que:

• L'alumnat ttngui per escrit els objectius.

• El professorat anota de manera continuada els progressos deis alumnes.

• El mestre doni ais nois i noies feedback deis seus progressos.

• Les activitats plantejades están permetent l'assoliment deis objectius?

Cal canviar d'activitats, cal reestructurar els objectius?. Si s'han de

modificar i redefinir eis objectius durant el procés, cal teñir present que

la modificado i restabliment d'objectius son elements habituáis del

procés.
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Estil de comunicado positiu i clima motivacional de la

classe3

El grau d'influéncia del mestre sobre els nois i noies és mott rellevant per

a qué ['experiencia esportiva i escolar sigui mes o menys satisfactoria ¡

motivacional pels propis nois i noies.

Crear un clima motivacional positiu deis joves envers l'escola és un repte

¡nteressant pels mestres.

Quan els joves presenten uns patrons motivacionals orientats a la tasca o

la millora de les destreses, gaudeixen molt mes de l'aprenentatge. I si a mes a

mes, aquests esportistes teñen una motivació orientada a la millora personal

el rendiment será mes favorable, donat que centren els seus esforgos en la

millora de les própies habilitáis en lloc de plantejar-se com a objectiu ser

millor que els altres.

La nostra intenció, amb els materials que esteu treballant, és la

d'assessorar-vos per tal que vosaltres pugueu crear un estil de comunicado

positiu i un clima motivacional que ajudi ais joves a aprendre a gaudir mes de

1'experiénda escolar a partir de l'educació física.

A continuado us convidem a seguir atentament algunes directrius i

recomanacions per establir un estil de comunicació positiu amb els vostres

alumnes. Abans, pero, dediqueu una estona a reflexionar sobre el vostre

comportament a les classes d'educació física

3 D:\Cesca\Materials\cos3.htm
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Reflexió:

Com actueu davant els encerts deis nois i noies?

Com actueu davant els errors deis nois i noies?

Com actueu davant les conductes disruptives, la manca d'atenció

o l'incompliment de les normes de la classe i de l'escola?

Com actueu per crear una atmosfera positiva d'aprenentatge?

Com actuar davant els encerts deis nois i noies:

1. Utilitzeu la recompensa de manera generosa.

2. Establiu expectatives i objectius realistes d'acord amb les aptituds

físiques de cada noi i noia.

3. Recompenseu de manera consistent els objectius assolits.

4. Doneu recompenses a les conductes correctes tot just s'hagin

produít.

5. Valoreu positivament tant esfor^os com els resultáis.

Com actuar davant els errors deis nois i noies:

1. Doneu ánims immediatament després d'un error, sempre i quan

el noi o noia sápiga com corregir-lo.

2. Quan el noi o noia no sápiga fer correctament I'exercici, doneu

una instrucció correctiva després de Terror.

3. Doneu les instruccions correctives sempre de manera positiva,

mai de manera hostil o punitiva.

4. No castigueu els nois i noies per haver realitzat malament un

exercici.

29



Com actuar davant les conductes disruptives, la manca d'atenció

o rincompliment de les normes de la classe o de I1 escola:

1. Manteniu l'ordre, establint expectatives clares.

2. Impliqueu ais nois i noies a establir directrius conductuals per

aconseguir un bon clima de grup o classe.

3. Esforceu-vos en aconseguir un equilibri entre llibertat i estructurado.

4. Utilitzeu les recompenses per reforgar la unitat del grup.

5 Permeteu ais nois i noies explicar les seves accions.

6. Sigueu consistents i imparcials.

7. No us expresseu de manera colérica o punitiva.

8. No feu "sermons" llargs.

9 Quan un alumne no segueix la norma del grup o de l'escola, acceptada

préviament, cal que compleixi una sanció.

10. Per establir sancions, és millor que priveu a Palumne de coses que per

ell tinguin algún valor.

11. No utititzeu activitats físiques com a cástigs, ja que es poden tornar

aversives.

Com actuar per crear una bona atmosfera d'aprenentatge?

1. Doneu un bon exemple de comportament.

2. Animeu els esforgos i no exigiu resultats.

3. Al donar ánims, sigueu selectius amb la finalitat que aquests siguin

significatius.

4. No doneu mai ánims de manera sarcástica.

5. Animeu ais nois i noies per a qué s'ajudin i es recolzin entre ells i

recompenseu-los quan no facin.

6. Doneu les instruccions sempre de manera positiva.

7. Sigueu clars donant les instruccions.

8. Mostreu ais alumnes, mitjangant models, la manera correcta de

realitzar un exercici.

9. Sigueu pacients i no exigiu ni espereu mes que el máxim esforg.

30



La manera com ens comuniquem amb els nois i noies a les classes

d'educació física és molt important per establir un bon clima motivacional.

Tanmateix disposem d'altres eines que també contribueixen a la potenciació

d'aquest clima. Un deis programes d'intervenció per afavorir la potenciació

d'un clima motivacional educatiu és el conegut amb el nom de Programa Diana

(en anglés TARGET) que busca l'obtenció d'un clima motivacional positiu a

partir del treball de 6 árees diana (T - Tasca, A - Autoritat, R - Recompenses,

G - Grups, E- Avaluació i T - Temps).

El programa TARGET es basa en l'orientació a la tasca com a promotor

d'un patró motivacional que confereix un gran valor a l'esforc i que portará a

l'esforc, personal i al domini de les destreses. És a dir, una orientado que

afavoreix l'aprenentatge per sobre deis resultats.

En siguem conscients o no, les nostres preferéncies i plantejaments es

manifesten quan preparem les nostres classes i quan utilitzem instruccions

practiques especifiques que mostren:

• com dissenyem les tasques,

• com agrupem els nois i noies per impartir les classes

• i com els avaluem

És per aixó que quan intentem crear un clima motivacional positiu amb

estudiants de secundaria hem de partir del plantejament d'una serie de

preguntes prévies:

Reflexió:

Com definiu l'éxit deis

nois i noies?

Com valoreu l'éxit deis

nois i noies?

Com els avalueu?

Com tracteu els errors?
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Després de la posada en práctica en diferents ambits de l'educació, s'ha

demostrat que una bona manera de produir un aprenentatge de qualitat i un

clima motívacional positiu en grups d'aprenents és contestant les preguntes

anteriors en els termes que il-lustra la taula següent.

Dimensions a treballar Fites d'execució

Com es defineix l'Exit?

Com es valora?

Com s'avaluen els alumnes?

Com es veuen els errors?

Rao per implicar-se en una

nova activitat?

Fonts de satisfácelo?

En qué es centren els nens?

En que es centra el

professor?

Progrés individual, millora

esforc

Progrés, esforc

Part de l'aprenentatge

Desenvolupament de noves

destreses

Exit en l'esforc, desafiament,

millora personal

Aprenentatge de destreses

Desenvolupament,

aprenentatge

Ben segur que la major part de vosaltres us plantegeu en aquests termes

o alguns de semblants l'enfocament de les classes d'educació física com a

mitjá per educar els nois i les noies. Tot i així, alguns cops ens pot semblar

que ens manquen alguns recursos mes concrets per portar a la realitat

aquests plantejaments de l'aprenentatge positiu.

El Programa Diana (TARGET) ofereix 6 árees concretes per treballar

l'enfocament positiu de les classes, acompanyades d'estratégies concretes per

treballar cadascuna de els árees.
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Arees TARGET Estratégies de treball

T - Tasca Dissenyar activitats variades de

Activitats de classe, deures desafiament individua! i implicado activa,

per casa, disseny de Ajudar els alumnes a fixar fites realistes i

tasques a curt termini

A - Autoritat Instar els alumnes a prendre

Participado deis estudiants decisions i rols de lideratge, a

en l'establiment de les desenvolupar destreses d'automaneig í

regles de classe autodirecció

R - Reconeixement Reconéixer el progrés individual.

Causes de reconeixement, Assegurar la igualtat d'oportunitats

distribucíó de recompenses, d'obtenir recompenses. Centrar-se en

oportunitats de recompensa cada nen

G - Grup
Utilitzar formes d'agrupació flexibles

(Agrupament)
i heterogénies. Permetre la creado de

Manera i freqüéncia en que
grups múltiples

els alumnes treballen junts

E - Avaluado Utilitzar criteris de progrés

Nivells d'execució, direcció individual, millora i mestratge. Iniciar el

de l'execució, feedback de nen en l'autoavaluació. Fer una avaluació

l'avaluador privada i significativa

T - Temps
Oferir oportunitats i temps per

Flexibilitat d'horari, llibertat
millorar. Ajudar els nens a establir horaris

d'aprenentatge: maneig del
de treball i práctica

treball a classe

Per acabar aquest modul didéctic, és ¡nteressant que facis l'exercici que

et proposem.
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Transferencia de competéncies esportives a

competéncies de la vida4

L'adquisició de les normes de convivencia familiar i escolar constitueix

una part essencial de ('educado i del desenvolupament personal.

En l'ámbit de l'educació física i l'esport, com en qualsevol activitat

humana, els nois i noies utilitzen conceptes per entendre la situació i trobar la

solució mes adequada a cada un deis problemes amb que s'enfronten. També,

durant el desenvolupament de les classes d'educació física, l'alumne aprén a

conéixer i utilitzar conceptes propis de l'educació física i resport. Alguns

conceptes son merament fístcs i técnics (tombarella, flexió, xut, etc.) mentre

que d'altres fan referencia a conceptes psicológics i socials (participado,

competido, cooperado, etc.).

Les classes d'educació física afavoreixen el treball d'aspectes psicológics i

socials i la seva transferencia a la vida quotidiana deis joves. De ben segur,

tots aquells aprenentatges que es fan en l'ámbit de t'educació física es

transfereixen a altres ámbits de la vida i en altres moments de la vida.

És per aixó, que els professors d'educació física, juguen un paper molt

ímportant en la transferencia habilitats, d'actituds i valors socials en la vida

deis nois i noies, i en definitiva en el seu procés de socialització.

Per tal de qué el professor d'educació física potencií el que fins ara hem

explicat, alguns autors han desenvolupat uns programes d'intervenció, partint

del supósit de qué el desenvolupament social i personal és tan important com

el desenvolupament académic. Aquests programes procuren ensenyar ais nois

i noies algunes competéncies de vida que permeten augmentar la percepció de

control personal i la confianga en el seu futur. D'aquesta manera, els

professors d'educació física, a través de l'activitat física i l'esport poden

minimitzar els comportaments de risc deis joves en la societat, afavorint el

benestar individual i social.

4 D:\Cesca\Materia1s\cos4.htm
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SUPER utilitza l'esport com a medi d'ensenyament de competencies de la vida

a estudiants-esportistes, i a la vegada procura promoure les seves capacitáis i

competencies esportives.

Aquests programes, que ara aquí us anomenem, serán treballats en una

futura fase d'aquest projecte que inicíem a partir d'aquests materials.
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