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Es tracta d’una proposta pedagògica que consisteix en introduir
pautes i actuacions per a ajudar a educar en valors.

La meva proposta comença per a revisar el Pla d’Acció Tutorial i
inclou intervenir als següents nivells:

�Atenció i orientació personal: tutories individuals, tasques de
consciència i regulació emocional, autoestima, habilitats socials,
prevenció de conductes de risc...

�Implicació dels pares: accés a informació digital i tutories.

�Jornades d’acollida per a alumnat 1er E.S.O. i Programes
d’acollida als alumnes nouvinguts, amb aules d’acollida temporals.

�Caràcter transversal de l’acció tutorial: la tutoria es coordinarà
amb altres assignatures per a realitzar un treball més global.

�Pla d’orientació acadèmica: ajudar a l’alumne a conèixer-se, a
organitzar-se, saber els seus punts forts i punts dèbils, tècniques
d’estudi i de gestió del temps...

VALORS EN L’ESPORT

INTRODUCCIÓ MARC TEÒRIC CONCLUSIÓ

Actualment existeix el topic, o pensament generalitzat, de que
l’Educació Física i l’esport, per ells mateixos, transmeten i ajuden a
l’adquisició de valors en la seva pràctica.

Però, és realment la pràctica de l’activitat física per ella matei xa,
generadora i facilitadora de la transmissió i educació en va lors?

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

REVISIÓ DEL PAT

EDUCACIÓ ACTUAL
Queda clar que, l’Educació Física, no només no és transmissora i
promulgadora de valors per ella mateixa; sinó que pot result ar
una pràctica totalment contradictòria a aquesta Educació e n
valors...

si no s’aplica correctament, 

amb un bon tutor-monitor-guia que marqui el camí de la pràctica per
a aprofitar aquesta potencialitat de l’esport a transmetre determinats
valors:

�S’interessi pel procés d’ensenyament – aprenentatge,
�Apliqui les estratègies metodològiques adients,
�Es preocupi per conèixer interaccions i relacions entre alumnes,
�Cerqui les seves motivacions i s’adapti a les seves necessitats,
�Actuï davant d’un conflicte que sorgeix.

Sovint es considera que sí, però també existeixen moltes situacions
en que l’esport i l’educació física escolar no són uns bons mi tjans
per a l’educació en valors .

Durant molt temps, l’educació escolar, les institucions i centres
exercien el simple rol de transmetre coneixements i informació als
alumnes, tant de caràcter científic com tècnic.

Actualment...

...existeix una visió més integral que defensa un procés
d’ensenyament – aprenentatge transversal que ajudi i preparar-hi
l’alumne davant la problemàtica social del moment. Ara, els centres
tenen una funció moral i social, combinant així l’ensenyament de
coneixements i l’educació per a la vida.

En Educació Física, a més, agafa importància el desenvolupament
de la “ Competència social i ciutadana ”, ja que, per les seves
característiques, és una assignatura especial i que pot ajudar a
transmetre uns valors que no es poden donar en altres assignatures.

PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA

�Orientació professional i vocacional de l’alumnat: durant el
darrer curs de l’etapa ESO.

� Pot facilitar i promoure actituds inadequades com:
agressivitat, racisme, marginacions per sexe o per nivell
d’habilitat, falta de respecte a les normes, companys i adversaris.

� La imatge que ofereix l’esport professional en determinats
comportaments (manifestacions agressives i conductes violentes,
insults contra els àrbitres) i amb el progressiu deteriorament ètic
de la seva pràctica (dòping, mercantilisme, obsessió pel cos
ideal...)
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Davant aquest panorama, no es pot afirmar que l’Educació Física i
l’Esport siguin generadors i promulgadors de valors per naturalesa;
tot i que certament sí que tinguin un gran potencial per a fer-ho

Per tant, per tal de que l’Educació Física suposi una pràctica
positiva, s’han d’adoptar una sèrie de mesures que facilitin la
transmissió d’aquests valors i proposar diverses estratègies que
puguin transmetre i afavorir el desenvolupament d’aquests valors
socials i personals a través de la pràctica esportiva

En base a la meva opinió i amb tot l’estudiat i experimentat, penso
que les noves línies de treball en un futur han de vetllar més per
l’alumne i el seu desenvolupament personal i social. Tot i que els
resultats acadèmics, òbviament, siguin importants i s’hagin de
complir uns mínims, jo penso que el primer és tenir alumnes que es
trobin bé amb ells mateixos i amb els altres, que siguin feliços,
puguin conviure en societat, coneguin el que els agrada i així poder-
se formar com a persones i com a professionals després.

Aquesta proposta no és més que un exemple i punt de partida d’una
educació més personal i integral, que pensa amb l’alumne i amb el
seu benestar dins del context actual i societat concreta.

per a l’educació en valors .

Per exemple...

EDUCACIÓ EMOCIONAL 

En referència a aquest objectiu d’educar en valors agafa importància
l’Educació emocional. Aquesta es proposa optimitzar la
personalitat integral de l’individu . És per tant, una educació per a
la vida dels alumnes.

A través de l'educació emocional s’ajuda a l’alumne a minimitzar i
prevenir alteracions i canvis típics de la fase d’adolescència en la
que es troben els alumnes. Aquesta fase d’auto-construcció
personal és un període ideal per a la transmissió de valors.

.

COMEPETÈNCIES EMOCIONALS REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT)
1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre

1r 
ESO

Setmana d’acollida Consciència Emocional Regulació Emocional

Tècniques d'estudis i 
gestió del temps

Destinat a treball 
transversal 

Treball transversal EF

2n 
ESO

Setmana d’acollida
Prevenció de conductes 

de risc: drogues 
Autoestima 

Prevenció de conductes 
de risc: saber dir no

Destinat a treball 
transversal

Treball transversal EF

3r
ESO

Prevenció de conductes 
de risc: alcoholisme.

Prevenció de conductes 
de risc: alimentació

Autoconcepte

Prevenció de conductes 
de risc: tabaquisme.

Destinat a treball 
transversal

Treball transversal EF

4rt
ESO

Orientació professional i 
vocacional

Orientació professional i 
vocacional 

Habilitats Socials

Prevenció de conductes 
de risc: sexualitat

Destinat a treball 
transversal

Treball transversal EF

TREBALL TRANSVERSAL EDUCACIÓ FÍSICA

La Jornada “ESPORT&VALORS” es
realitza amb l’objectiu de portar a la
pràctica els coneixements apressos a
tutoria (regulació i conscienciació
emocional, autoestima, autoconcepte i
habilitats socials) juntament amb els
valors que s’han fomentat a
l’assignatura d’Educació Física
(respecte a les normes, als iguals i als
diferents, a treballar en equip, a ser
sociable, fidel i puntual, a competir
sense violència, amb fair-play, a no
discriminar per raça o nivell d’habilitat...)

Quines competències emocionals són les més rellevants per a
l’objectiu d’educar en valors?

�Consciència emocional: capacitat de ser conscient de les pròpies
emocions i de les emocions dels demès.
�Regulació emocional: capacitat de manejar les emocions de
forma adient: ser tolerant a la frustració, a perseverar en la recerca
de l’èxit, a afrontar el fracàs i a no actuar impulsivament.
�Autonomia emocional: l’auto-gestió personal, l’autoestima, la
motivació intrínseca, l’actitud positiva davant la vida...
�Competència social: la capacitat per a mantenir bones relacions
amb altres persones, valors relacionats amb els hàbits socials:
amistat, fidelitat, puntualitat, dir la veritat, joc net, no discriminar, els
prejudicis socials i racials...
�Competències per a la vida i el bennestar: capacitat per adoptar
comportaments adequats i responsables: hàbits alimentaris i
personals (estratègies d’organització) estils de vida saludable.


