
 

 

Generals 

� Practicar activitat física i esport en 
major freqüència. 

� Controlar les emocions dins del 
terreny de joc. 

 
 

Propis de l’”Sport Education”  
(Siedentop, 1986) 
 
� Responsabilitzar-se de les tasques 

assignades. 
 
 

Propis del PRPS (Hellison,1995) 
 
� Tenir respecte pels drets i sentiments 

dels altres.  
� Participar  en les activitats que es 

proposen de forma voluntària i 
desinteressada. 

� Gestionar el temps i conducta en les 
activitats programades. 

� Cuidar als altres i  fer projectes de 
serveis. 

� Cuidar el material i atendre les 
necessitats dels companys. 

 

Confecció de la proposta 

Torneig de futbol sala a l’hora de 
l’esbarjo aplicant els models pedagògics 
de l’”Sport Education” i el PRPS. 
 
Gestió, confecció i execució del torneig  
per       part dels alumnes. 
Activitats Pre-inici  

Realització per part dels participants de 
tasques indispensables per un bon 
funcionament del torneig. 
 
Funcionament Torneig 

� 8 equips 
� Diferents edats i cursos 
� Viure, confeccionar i experimentar 

diferents àmbits del món del esport 
o Tasques o rols diaris a realitzar: 

o Jugar (2 equips) 
o Arbitratge (1 equip) 
o Observació (2 equips) 
o Material (1 equip) 
o Gravació (1 equip) 
o Suplents (1 equip) 

A la Observació s’observaran les 
conductes dels jugadors per tal d’intentar 
corregir les males conductes dels 
participants. 

� Activitat Física i l’Esport tenen 
un potencial enorme per als 
adolescents. 

� “Sport Education” és una 
possibilitat, però cal fugir de 
l’educació física tradicional. 

� La implicació amb el centre i amb 
els alumnes és indispensable 
per a ser un bon professor. 
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Conflictivitat 
a l’hora de l’esbarjo 

Poca pràctica Activitat Física 
dels Alumnes 

Regular l’hora de l’esbarjo 

Activitat física i esport 
eina per a la pau i la 

integració social 
 

“Sport 
Education” 
(Siedentop 

1986) 

 
PRPS 

(Hellison,1995) 
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Nivells d’observació d’Hellison: 

� Nivell 1: Respecte als drets i 

 sentiments dels altres. Agredir ,   

Interrompre 

� Nivell 2 : Participació i esforç: No 

col·laborar. 

� Nivell 4 : Ajudar als altres: Ajudar 


