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INTRODUCCIÓ I RESUM DEL TREBALL
El present treball té la intenció de comparar l'aplicació d'un model esportiu en 4 t d'ESO d'un centre públic.
Amb aquest objectiu s'ha creat una unitat didàctica basant-nos amb el model del Sport Education Model que
s'ha aplicat a 3 línies de secundària, en endavant s'anomenarà SE.

APORTACIONS DEL SPORT EDUCATION MODEL

Fase final: cloenda de la unitat didàctica amb una competició de caràcter festiu.

Temporada: divisió de la unitat didàctica amb format de  competició, amb pretemporada, temporada i 
festivitat
Responsabilitats: dins del model del SE apareix un seguit de responsabilitats anomenades rols que 

Aquestes classes estaven formades per nens/es, i per fer una comparativa hem aplicat en dues d'elles la
coeducació i a una hem separat les noies i els nois a l'hora de fer situacions competitives. La informació que
extraurem serà per una banda qualitativa a través del diari del professor i quantitativa a través de diferents
rúbriques que hauran de realitzar els alumnes.

Els resultats del treball ens han ensenyat que una metodologia on apareixen rols promouen la participació dels
alumnes en les classes. També a través de la realització d'equips i les responsabilitats que pertoquen als seus
membres, és crear un vincle en l'equip anomenat afiliació.

OBJECTIUS I HIPÒTESIS
Un cop revistats els diferents aspectes del SE, la competició i l’esport i el gènere a secundària passem a definir els objectius que m’he marcat en el nostre treball:
- Constatar si la dinàmica de repartició de rols afavoreix conductes diferenciades de participació, comunicació i presa de iniciativa entre els grups de 4t d’ESO.
-Comparar les accions que duen a terme els estudiants en els rols d’entrenador, àrbitre, anotador i capità.

Responsabilitats: dins del model del SE apareix un seguit de responsabilitats anomenades rols que 
provoquen un increment de participació en  els alumnes.
Afiliació: realització d’equips que es mantindran en tota la unitat didàctica.
Registre de dades: consisteix en tenir un recompte de totes les accions que passen durant la sessió
Competició regula: creació d’un calendari de competició entre els diferents equips de cada curs.             
Fase final: cloenda de la unitat didàctica amb una competició de caràcter festiu.

-Comparar les accions que duen a terme els estudiants en els rols d’entrenador, àrbitre, anotador i capità.
-Constatar si l’organització de les classes per equips potencia l’afiliació en els alumnes.
-Conèixer les relacions socials que apareixen en diverses classes de secundària i com afecta en l’execució de les classes.
-Comparar la participació dels alumnes de diferents grups amb el mateix model però diferent execució.
-Conèixer els esports que practiquen fora del centre i veure la relació que hi ha amb el comportament dins de la unitat didàctica.

METODOLOGIA
Participants: 3 cursos de 4t d’ESO, els quals estan formats per 3 línies. La línea A té 28 alumnes, la línea B 29 alumnes i la C 16 alumnes. L’estudi és farà sobre l’aplicació de la metodologia del SE en una unitat didàctica d’handbol de 11
sessions. En els grups B i C plantejarem un treball basat en la coeducació i en el grup A es farà equips de nois i equips de noies.
Disseny i variables: Es dividirà la unitat didàctica en pretemporada, temporada i festivitat. S’utilitzarà diferents rúbriques per extraure informació, tan qualitativa com quantitativa, per així poder realitzar una comparativa entre les classes
del curs.
Procediment:Contem amb dues instal·lacions: Una pista interior on és podrà realitzar les situacions de partit, i una pista exterior on es podrà realitzar activitats amb tot el grup a la vegada. El format que ha seguit és el de una fase de
preactivació on s’acostumarà a fer un joc encarregat a introduir l’acció tècnica que realitzarem en aquella sessió, després passarem a una part principal on aprofitant els equips farem el treball de l’acció en una situació reduïda, i acabarem
amb una situació de partit amb la lògica interna del joc modificada per impulsar el treball de l’acció tècnica que volguéssim treballar.amb una situació de partit amb la lògica interna del joc modificada per impulsar el treball de l’acció tècnica que volguéssim treballar.

DISCUSSIÓ

RECOLLIDA DE DADES

Diari del professor Avaluar situacions de 
competició

Coavaluació Sociometria Pregunta oberta

AVALUAR SITUACIONS DE COMPETICIÓ SOCIOMETRIA PREGUNTA OBERTA

Amb les diferents eines de recollida de dades hem pogut extraure una sèrie de dades útils per entendre el que passava dins les
classes. El resultat més significatiu que hem obtingut de forma qualitativa, és que els alumnes dels diferents cursos responen diferent
a les situacions de competició.

CONCLUSIONS
-El SE és un recurs que pot aportar una implicació extra a l'estudiant, i una motivació per a les situacions de 
competició que es duen a terme en les classes.
-La utilització de rols afavoreix al professor a regular l'aprenentatge dels diferents alumnes, a través de 
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tasques diàries que poden aportar un feedback de la sessió.
-Promou als estudiants l’afiliació pels respectius equips que realitzen i un treball cooperatiu al llarg de la 
unitat didàctica.
-La separació dels equips per sexes ha donat resultats positius a nivell de participació en les activitats, però 
ha provocat l’evasió d’alguns jugadors dels equips que intervenien en els partits.
-L’esport que realitzen fora del centre és un factor determinant per entendre les accions que passen dins de 
les situacions de joc real.
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