
Introducció

En el marc de l’ensenyament esportiu podem identificar diferents

models i mètodes d’ensenyament, sovint agrupats en dos gran models:

el tècnic o tradicional i el tàctic, alternatiu o comprensiu.

Aquest segon model neix precisament com a conseqüència dels

problemes que diversos autors van relacionar amb el model tradicional.

Creació de jocs

L’objectiu principal d’aquesta hibridació de models és facilitar

l’aprenentatge sobre les estructures, normes i principis del joc net en

els esports, aspectes que també poden servir pel dia a dia en una

societat organitzada democràticament (Butler, 2013).

Permet que els alumnes s’impliquin activament en l’aprofundiment i

l’exploració dels components dels esports per construir una

comprensió més profunda; que puguin pensar de manera crítica sobre

les seves experiències lúdiques i en les activitats esportives; aprendre

a aprendre de manera cooperativa i resoldre problemes en grup i, per

últim, que els alumnes creïn jocs significatius mentre es centren en les

habilitats i les estratègies més rellevants dels esports (Rovegno i

Bandhauer, 1994)

Hastie i Curtner-Smith (2006) van observar que la creació de jocs

generava una percepció de satisfacció i èxit durant la pràctica del joc, i

que els alumnes produïen activitats altament inclusives, ja que

permetien una major participació per jugadors de diferent nivell tècnic.

Una altra de les característiques de les activitats era el fet d’incorporar

estratègies de risc-prem, i que s’evitaven les accions motrius

excessivament complexes com a base del joc.

Instruments de valoració
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Resultats i discussió

El model tècnic

Es pot definir com un model passiu, analític, tècnic, mecanicista,

directiu, basat en les habilitats, directe (Valero, 2005).

Es caracteritza per basar-se en tasques i activitats aïllades enfocades a

la l’adquisició i millora d’habilitats tècniques específiques dels esports

(Read i Devís, 1990).

Problemes associats al model tècnic

• Tasques irreflexives

• Poc èxit en l’execució de les tasques pels menys hàbils

• Es crea una dependència alumne-professor

• Poca atenció per les activitats, i poca transferència de les habilitats

tècniques al joc real

• Avorriment

• No hi ha una comprensió profunda del joc

• No es formen espectadors crítics

Read i Devís, 1990

Model tàctic

A mitjans del s.XX, Mauldon i Redfern parlen de la necessitat de fer un

canvi en l’educació física, a partir de la introducció de jocs com a

alternativa a l’ensenyament tècnic (Butler i Griffin, 2005).

Tot i això, no és fins a la dècada dels 80 que a diferents països

europeus es comença a parlar del model comprensiu, a partir de l’article

A model for the teaching of games in the secondary school, de Bunker i

Thorpe, l’any 1982.

Aquests autors van observar que en l’ensenyament esportiu dominava

el desenvolupament de la tècnica, i també en l’Educació física, on

ocupava la major part del temps de la sessió (Kirk, 2002).

Característiques del model

Intenta connectar la creació i la recreació de recursos lúdics amb la

metodologia d’iniciació esportiva, prioritzant la tàctica a la tècnica

(Méndez, 2011), però sense confondre-ho amb deixar de banda la

tècnica, que es treballada connectada al joc real (Read i Devís, 1990)

Objectius de la proposta d’intervenció

Valorar la percepció d’aprenentatge referent als esports col·lectius amb

un model d’ensenyament tàctic en alumnes de secundària d’entre 16 i

18 anys.

Com a objectius secundaris, hem valorat la motivació dels alumnes per

les sessions i el treball en aquest tipus de model i la capacitat de treball

en equip dels alumnes de primer curs de secundària post-obligatòria.

Mostra

Intervenció
Es divideix en 2 setmanes d’observació i, 4 mesos després, 7 setmanes 

d’intervenció. 

El plantejament inicial era de 12 sessions, però per motius aliens a 

l’estudi només s’han pogut fer 7 i 8 setmanes (grup 1 i grup 2) de 

pràctica real.

Valoracions

Negatives:

- Els més avançats consideraven que hi havia poca pràctica.

- Els més avançats preferien l’especificitat de l’esport, i consideraven

que n’hi havia poca.

- Els exercicis tècnics de les primeres sessions van provocar

avorriment en els més hàbils i frustració en els menys hàbils.

Positives:

- Major participació de tots els membres del grup classe en les

sessions.

- Major motivació pel fet de ser protagonistes del procés i per una

major competitivitat.

Adquisició d’aprenentatge

En períodes de curta durada (6-10 sessions) no s’han vist diferències

significatives entre els models, mentre que en els de llarga durada (15

sessions o més) trobem avantatges pel model tàctic (Méndez, 1999).

Concloem que el resultat no es pot atribuir al model, ja que en

intervencions de curta durada també es poden obtenir aquests resultats

amb un altre model.

Motivació

La motivació ha estat alta en general, tant pel que fa a l’interès per les

sessions com a la posada en pràctica de les activitats (Allison i Thorpe,

1997; Griffin, Oslin i Mitchell, 1995, citat a Méndez, 1999)

Treball en grup

El treball en equip és l’aspecte a millorar. Pocs alumnes reconeixen

haver participat de manera molt alta en les tasques de grup. Això difereix

del que va observar Butler (2005;2006), que treballant amb aquest model

els alumnes milloraven les estratègies per treballar en grup.


