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INTRODUCCIÓ 

Després d’haver viscut com a 
alumna una E.F. basada en una 

metodologia tradicional d’E-A, el 
treball planteja una proposta 

pedagògica que busca generar 
actituds positives en l’alumnat; 

consisteix en una revisió 
bibliogràfica sobre l’Estil 

L’ESTIL ACTITUDINAL  

Origen de l’Estil Actitudinal 
· Lleis que busquen canviar les 

metodologies tradicionals: 
LOGSE (1990) � LOCE (2002) �

LOE (2006) 
· Aquestes lleis pretenen el 

desenvolupament integral de 
l’alumnat, per tant s’havia de 
buscar la millora de totes les 

capacitats dels discents.  
· Pérez Pueyo (2005), fou el pioner 

de l’Estil Actitudinal. 
Finalitats de l’Estil Actitudinal 

· Crear actituds positives. 

Conclusions de l’experiència:
- L’Estil Actitudinal genera actituds
positives per a incrementar la
motivació.
- Els alumnes que presentaven una
pitjor autoestima en relació a les
seues possibilitats en la pràctica
esportiva han mostrat millor nivells
en aquesta.

Experiència 2:Acrobacias para 
todos y todas: propuesta desde el 
Estilo Actitudinal (Ángel Pérez 

Pueyo, 2009) 

LLIBRES PUBLICATS 
D’UNITATS DIDÀCTIQUES 

ORIENTADES A 
L’APLICACIÓ DE L’ESTIL 

ACTITUDINAL 

· Estructura comú en tots els 
llibres de la col· lecció. 

· Són U.D. prèviament portades a 
la pràctica en diferents contextos. 

CONCLUSIONS 

· Mateixa tendència des de 
l’inici fins al dia d’avui. 

Màster universitari en formació  del professorat de secundària, batxillerat i formació professional: 
especialitat d’Educació Física 

bibliogràfica sobre l’Estil 
Actitudinal. 

QUÈ SÓN LES ACTITUDS?  

Definició del concepte 
Són les predisposicions a respondre 

d’una determinada manera amb 
reaccions favorables o desfavorables 

cap a alguna cosa. 
Es desencadenen les actituds en 

funció de: 
Valors � són propis 

Normes� existents en la societat 
Components de l’actitud 

· Crear actituds positives. 
· Major motivació cap a l’E.F. 
· Desenvolupament integral de 

l’alumnat. 
Els tres principis de l’Estil 

Actitudinal 
· Activitats motrius intencionades. 
· Organització seqüencial cap a les 

actituds. 
· Muntatges finals. 

EXPERIÈNCIES PORTADES A 
TERME AMB L’ESTIL 

ACTITUDINAL  

Conclusions de l’experiència:
-L’idea de no obligatorietat, permet
escollir a l’alumnat si vol o no
formar part d’aquest espectacle
final, però com s’ha aconseguit
durant tot el procés crear actituds
tant favorables cap a l’Educació
Física, gran part de l’alumnat vol
participar.

Experiència 3:Acrosport amb 
l’Estil Actitudinal (experiència 

pròpia, pràctiques 2014) 
Conclusions de l’experiència:
- Poques figures acrobàtiques
treballades, poc aprenentatge.
- L’alumnat va aprendre a cooperar.
- Va augmentar l’autonomia de
treball de l’alumnat.

l’inici fins al dia d’avui. 
· Poca expansió de l’Estil 
Actitudinal fora de l’Estat 

Espanyol. 
· Poc professorat empra l’Estil 
Actitudinal en les seues U.D. 

· Hi ha experiències publicades 
però manquen investigacions. 
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Experiència 1:Evaluación 
formativa en la Educación 
Secundaria Obligatoria: su 

aplicación a una Unidad Didáctica 
de deportes colectivos en el marco 
del Estilo Actitudinal (Ángel Pérez 
Pueyo, Carlos Heras Bernardino y 

Israel Herrán Álvarez, 2008) 


