
A les meves classes d’educació física 1 2 3 4
Els exercicis que realitzo s’ajusten als meus interessos.
Sento que he tingut una gran progressió respecte als objectius finals que m’he proposat.
Em sento còmode/a quan realitzo exercici amb els altres companys/es.
La forma de realitzar els exercicis coincideix perfectament amb la forma en que jo vull fer-los.
Realitzo els exercicis eficaçment.
Em relaciono de forma molt amistosa amb la resta de company/es.
La forma de realitzar els exercicis respon als meus desitjos.
L’exercici és una activitat que faig molt bé.
Sento que em puc comunicar obertament amb els meus companys/es.
Tinc l’oportunitat d’escollir com realitzar els exercicis.
Penso que puc complir amb les exigències de la classe.
Em sento molt còmode/a amb els companys/es.

L’alumne/a... SI NO ALTRES

A
ut

on
om

ia

Participa en l’elecció del contingut o tasques 
a realitzar.
Realitza les activitats d’aprenentatge 
assumint cada rol amb responsabilitat.
Inicia i organitza l’entrenament del seu equip 
sense demanar ajuda al professor/a.
Autogestionen els conflictes amb 
responsabilitat arribant a un acord de les 
diferents parts implicades.

C
om

pe
tè

nc
ia

Presenta un nivell d’habilitat adequat o 
superior a les tasques presentades.
Ha sofert una progressió creixent durant la 
UD en el domini de les accions tècniques, 
tàctiques i reglamentaries del korfball. 
Participa activament en el joc col·lectiu. 

R
el

ac
ió

Es comunica obertament amb tots els seus 
companys.
Mostra expressions d’alegria i comoditat 
quan es relaciona amb els companys/es.
Proposa idees i pren dedicions en relació a 
l’equip. 
Coopera positivament en el treball en equip o 
per parelles.

Manca	  d’autonomia
amb models
tradicionals
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Autopercepció d'autonomia,	  competència i	  
relació segons la	  BPNES

Tradicional Sport	  education

Mitjanes segons una	  escala	  1-‐4
Tradicional SE

Autonomia 1,90 3,04
Competència 3,07 3,32

Relació 3,18 3,42

UD	  com	  a	  
una

temporada	  
esportiva

Els	  alumnes	  
s’afilien	  a	  un	  

equip

Cada	  alumne	  
assumeix	  

diferents	  rols

Es segueix	  
una	  

competició	  
regular

Hi	  ha	  una	  
fase	  final	  
i/o torneig	  

festiu

Competents

Alfabetitzats	  
físicament

Entusiastes

Alumnes

Autonomia

RelacióCompetència

Ser	  l’origen	  de	  
les	  pròpies	  
accions

Control	  dels	  
resultats

Experimentar	  
eficàcia

Determinar	  el	  
propi	  

comportament

Tenir	  interès	  per	  
la	  relació

Sentir	  relacions	  
autèntiques
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Una	  experiència	  sobre	  el	  model	  pedagògic	  Sport Education a	  Secundaria.	  Autopercepció	  de	  l’alumnat	  sobre	  l’autonomia,	  competència	  i	  relació
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RESULTATS	  I	  DISCUSSIÓ

METODOLOGIA

Alta	  percepció
amb el	  model SE

Conèixer l’autopercepció de l’alumnat sobre l’autonomia, la competència i les
relacions socials, utilitzant la Teoria de l’Autodeterminació com a referència, durant
una unitat didàctica desenvolupada mitjançant el model pedagògic Sport Education.

El model 
pedagògic 
SE pretén 
que els 
alumnes 
siguin…

El	  model	  SE	  
està	  basat	  en

La TAD és un model
explicatiu sobre la
motivació humana que
determina tres necessitats
psicològiques bàsiques,
la satisfacció de les quals
determina la motivació
intrínseca de les
persones.

Per tal d’adaptar-se a les noves necessitats de la societat actual, s’ha plantejat un
canvi pedagògic radical. (Kirk, 2011)
En l'educació física, aquest canvi es basa en l’ús de models pedagògics
innovadors i una educació centrada en l’alumnat que potenciï la motivació
intrínseca d’aquests.
En aquest treball s’estudia el model pedagògic Sport Education (SE) i s’empra
la Teoria de l’Autodeterminació (TAD) per estudiar la motivació.

S’ha realitzat una revisió de diferents estudis que comparen un model
tradicional amb el model SE en relació a la percepció de l’alumnat sobre les
tres variables de la TAD. Els resultats són globalment més positius en SE, amb
canvis més significatius en la percepció de les relacions i la competència.

En	  aquest	  estudi	  s’ha	  realitzat	  una	  intervenció	  a	  un	  institut	  públic	  de	  Lleida.	  El	  grup	  estava	  format	  per	  
una	  classe	  de	  3r	  d’ESO	  de	  23	  alumnes.

UNITAT	  DIDÀCTICA:	  Formem	  un	  equip	  de	  Korfball i	  ens	  entrenem	  per	  competir!
S’ha	  dividit	  el	  grup	  en	  tres	  equips	  de	  8	  alumnes.	  
S’han	  establert	  diferents	  rols:	  
• Jugador/a,	  entrenador/a,	  àrbitre,	  anotador/a.
La	  duració	  de	  la	  UD	  ha	  estat	  de	  8	  sessions.
Estructura	  de	  les	  sessions:
• 1ª	  part:	  entrenament	  autònom	  per	  equips	  
• 2ª	  part:	  competició	  triangular
Última	  sessió:	  torneig	  i	  premis.

Per obtenir els resultats s’ha
realitzat una triangulació dels
tres següents instruments:

Escala	  deBPNES

• Autogestió de les sessions
• Diferents rols
• No participació en l’elecció del contingut

Autonomia

• Estructura de les sessions: entrenament + 
competició

• Afiliació a un equip regular
• Duració de la UD: 8 sessions

Competència

•Afiliació a un equip
•Autogestió en la resolució de conflictes
•Imposició dels membres que formen els equips

Relació

A què es deuen els resultats? En base a la triangulació dels 3 instruments:

Factor positiu Factor negatiu

El model pedagògic SE ha donat lloc a una alta percepció d’autonomia, competència i relació amb els altres per part de
l’alumnat. Si comparem els resultats amb la percepció sobre els models tradicionals, no hi ha gairebé diferències en la
percepció de competència i relacions. En canvi, s’observa que en models tradicionals hi ha manca d’autonomia, i amb SE
la percepció d’aquesta augmenta fins a valors elevats.

(Siedepntop,	   1994)

(Deci i Ryan, 1991).

Escala	  de	  les	  Necessitats	  Psicològiques	  Bàsiques	  adaptada	  de	  la	  BPNES	  de	  Moreno	  et	  al.,	  (2008)	  


