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INTRODUCCIÓ

Basant-nos en les nostres experiències personals en diferents àmbits del món
de l’activitat física i l’esport, considerem que existeix la necessitat de plantejar
una filosofia i forma de treball, per parts dels clubs, on la importància resideixi
en el desenvolupament motriu idoni dels nens i nenes i no en els resultats
obtinguts en la competició.

Si observem el nostre entorn esportiu, veiem com el treball plantejat està, en la
majoria de llocs, centrat en obtenir el major rendiment, és a dir, les majors
victòries possibles, a costa de tot. Conseqüentment, a mesura que els nens i
nenes creixen i necessiten aprendre habilitats més complexes, detectem les
grans dificultats que presenten a causa de la manca d’una base de treball
motriu i coordinatiu.

Per tant, nosaltres apostem per un aprenentatge basat en la exploració activa,
un procés de descobriment on el subjecte explori el seu espai perceptiu-motor
de treball i, amb la pràctica, trobi la solució més eficaç. No volem esportistes
que fallin al indagar i buscar solucions, no volem esportistes que repeteixin
constantment el que els produeix més satisfacció (que és el que saben fer
millor); volem esportistes es sentin motivats davant la idea de desestabilitzar-se
per aconseguir nous èxits – pel que es requereix coordinació i fluïdesa motriu
per evitar el sentiment de incompetència. Tal i com indica Nicolás Bernstein
(Whiting, 1986), la clau no està en repetir un i altre cop la mateixa situació, sinó
en desenvolupar en els nens i nenes la capacitat de solucionar.

Així doncs, en contra de que els nens i nenes s’especialitzin en un esport des
dels 6 anys, plantegem un projecte amb una primera etapa centrada en un
treball de psicomotricitat, pretenent assentar les bases pel desenvolupament
personal i social i integrant els aprenentatges necessaris pel posterior
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desenvolupament de competències bàsiques de l’esport, en aquest cas, el
tenis. D’aquesta forma, els nens i nenes, surten amb una base coordinativa
ideal per assolir qualsevol aprenentatge de tipus tècnic i/o tàctic que requereixi
l’esport en el que es volen especialitzar.

En el nostre cas, el club facilita l’opció d’especialitzar-se en el tenis. L’elecció
d’aquest esport no és deguda a la nostra àmplia experiència en aquest camp,
la qual és mínima, sinó que és basa en el fet de que és una especialitat on el
treball plantejat és basa en les repeticions continues, des de que els nens i
nenes són ben petits, de les diferents tècniques. Per això, presentem aquesta
Unitat Didàctica amb la intenció de demostrar que és possible un plantejament
de treball diferent, el qual afavoreixi el desenvolupament motriu idoni dels nens
i nenes i els permeti arribar, en cas de que vulguin, a l’alt rendiment amb les
millors condicions possibles i obtenint bons resultats en la competició.
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1. IDEA GLOBAL
La nostra idea global de la UD va dirigida a el jovent d’entre 8 i 12 anys, i està
dins del bloc que considerem com a esport escolar. La finalitat global dels
aprenentatges d’aquesta etapa seria formar a nivell tècnic en la modalitat
esportiva del tenis. La UD està pensada per grups de 8-10 nens, com a
objectius principals proposaríem

veure i aprendre els cops del tenis i els

moviments de pista.

La durada de la nostra unitat seria de 2 mesos, 15 dies d’entrenament, un total
de 20 hores de pràctica aproximadament corresponents al inici de la temporada
que coincidirà amb l’inici del curs escolar, començant al setembre i acabant al
octubre.
Les activitats que faríem servir serien jocs de familiarització, exercicis analítics i
iniciació a elements tàctics, com poden ser simulacions de partits, etc.

En les nostres sessions l’entrenador sempre estarà present per tal de dirigir tots
els exercicis, seguirem un mètode d’entrenament analític on ens centrarem en
al pràctica per tal d’assolir la tècnica a través de la repetició.

L’avaluació del progrés dels nostres objectius, i per saber si els esportistes
estan assolint els objectius marcats a l’inici, el que proposem seria sessions
d’avaluació cada dues setmanes a través de varies proves per poder veure i
classificar els diferents nivells. A més a més d’això per tal de poder crear els
diferents grups de treball faríem una prova inicial per establir el nivell de cada
esportista i poder fer agrupacions basades en això. Creiem que en aquesta
etapa, al centrar-nos en l’aprenentatge de la tècnica del tenis, seria millor fer
els grups d’aquesta manera.
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2. DIAGNÒSTIC INICIAL
a) ANÀLISI DE L’ENTORN
El nostre centre de treball és el Club Tennis Sabadell, situat al C/Prat de la
Riba núm. 91, el qual va ser fundat a l’any 1929 tenint com a principal i gairebé
única referència l’esport del tennis. No obstant, al llarg dels anys, el club s’ha
anat adequant a les necessitats noves dels seus socis, donant entrada a noves
modalitats esportives entre elles la natació, les activitats dirigides com spinning,
aerobic, pilates, personal trainning, etc., la gimnàstica esportiva, el pàdel o
l’esquaix, amb la voluntat de continuar fomentat la pràctica de l’esport i la
cultura esportiva i social.
Actualment, més de 3500 socis, abonats i usuaris gaudeixen dels 30.000m 2
d’instal·lacions esportives al bell mig de la ciutat de Sabadell, al costat del Parc
de Catalunya. En relació a la nostra Unitat Didàctica, destaquem:

-

Sala de gimnàstica esportiva equipada per escoles formatives de
gimnàstica a nivell general, avançat i competició.

-

16 pistes de tennis de terra batuda.

-

3 pistes de tennis de superfície ràpida (Decoturf).

-

Pista poliesportiva.

-

Àrea de jocs infantils.

-

Sala de fitness.

A més, el Club, a banda de disposar d’una gran varietat d’instal·lacions on
poder realitzar diferents tipus d’activitats, també proporciona tot el material
necessari per portar a terme les sessions de forma adequada: pilotes, cordes,
escales coordinatives, cercles, cons, piques, etc. D’aquesta forma, ens
assegurem de poder oferir als nens i nenes un espai idoni, amb una gran
riquesa de material variat, on desenvolupar al màxim les seves capacitats
motrius.
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A banda d’això, per tal d’analitzar la situació i realitat del nostre projecte, així
com establir les estratègies per tal de que aquest sigui viable, hem utilitzat
l'instrument DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) en relació al
nostre entorn extern i intern.


Oportunitats:
o Fàcil accés per l’Avinguda de Francesc Macià.
o Fàcil comunicació amb els ferrocarrils de l’Estació Sabadell.
o Poca oferta de projectes on la prioritat sigui el desenvolupament
adequat i el benestar del nen/a.
o Auge de la importància del treball psicomotriu en edats
primerenques.



Amenaces:
o Crisis financera.
o Desconeixement per parts dels pares de la importància de la
psicomotricitat.
o Idea errònia de voler crear “petits cracks” en un esport en concret.
o Oferta formativa d’altres centres especialitzats en un esport en
concret (natació, futbol, basquet, etc.)



Fortaleses:
o Professionals llicenciats en CAFE.
o Oferiment d’un projecte on la preocupació principal dels
professionals és el desenvolupament adequat i benestar del
nen/a.
o Instal·lacions en perfecte estat i gran varietat de material.
o Oferiment de la utilització de la resta d’instal·lacions per la família
directa del nen/a.



Debilitats:
o Treball amb grup reduïts de nens/es.
o Manca d’experiència en la transferència del treball psicomotriu al
treball específic del tenis.
o Poca flexibilitat en els horaris de les sessions.
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b) MARC TEÒRIC
El Projecte Educatiu realitzat per Mònica Font Torrens ens informa que
tradicionalment la pràctica esportiva i l’Educació Física s’ha relacionat amb el
rendiment físic i les marques que s’assoleixen, on el principal objectiu és la
perfecció del moviment mitjançant la repetició, i on es deixa de banda
l’educació intel·lectual. A partir del segle XX diferents investigacions en la
neurofisiologia comencen a relacionar aquests dos aspectes i així apareixen
corrents com la Psicomotricitat, on te més importància com el subjecte realitza
el moviment i com ha arribat aquest punt, que no pas el resultat final.
Respecte a la iniciació en el tenis entenem que és:
“Una etapa donde el jugador se familiariza con el deporte, así como con
su lógica interna, para desarrollar las habilidades técnicas básicas y
potenciar el sentido táctico del juego.” (Font, M, 2011,p.5)
En aquesta època les eines principals per l’aprenentatge són el joc, el resultat
d’un estudi sobre les eines per a la educació intercultural demostra que els jocs
son mediadors molt positius pel que fa a les interaccions entre alumnes,
involucrant a tots ja siguin de diferents cultures i religions, el que fa un ambient
més lúdic i un aprenentatge més enriquit. (Linaza, J. et al, 2002, p.18)
En l’article Metodología para la enseñanza del tenis (ITF Coaches Review,
núm 19, Noviembre 1999), Dr Miguel Crespo, aquest ens exposa tres taules
diferents on estan sintetitzades les pautes metodològiques que s’han de seguir
per saber de quina manera entrenar als alumnes en tenis. Les taules comparen
l’enfocament antic i el nou, i en resumeixen una breu conclusió. Tota la
informació de les taules ens ha servit, tot i que de la taula III la part de tàctica
no l’hem utilitzada ja que no és en la que ens basem en l’etapa de la nostra UD.
Aquest article ens aporta una base per canviar els models d’entrenament i
ensenyament del tenis, i per poder adaptar-se a les noves metodologies,
sempre orientades cap a buscar el rendiment més alt possible, entenent aquest
terme com a la consecució d’objectius de manera exitosa.
En el llibre Mil 500 ejercicios para el desarrollo de la técnica, la rapidez y el
ritmo en el tenis; del Freo, Alejandro;

aquest autor ens proposa 1500
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exercicis diferents per tal de construir el procés d’entrenament a través de
diferents fases, evitant així la monotonia en els exercicis. Ho hem utilitzat per
poder aprendre diferents maneres d’arribar a ensenyar la mateixa tècnica,
d’aquesta manera podíem oferir exercicis variats i que així cada esportista
s’adaptés a aquell que li fos més senzill a nivell personal. D’aquesta manera
tots els alumnes acabaven millora la seva destresa en els moviments, precisió
d’aquests i rapidesa en referència al ritme de joc.
En el capítol 4 del llibre Valores del deporte en la educación, el Ministeri
d’Educació i Ciència exposa que l’esport és un escenari idoni per a poder
ensenyar valors a tots aquells alumnes que el practiquin. Explica que en cap
altre àmbit com en l’esport es reflecteixen tan clarament situacions de conflicte,
el que ell proposa es treballar sobre aquestes situacions per tal de solucionarles, a través, per exemple, de la negociació i el diàleg. Afirma que l’esport és
una via de socialització molt utilitzada i que s’ha de promocionar pel seu gran
poder educatiu. Tota la informació trobada en aquestes pàgines ens va servir
per veure la importància de l’educació dels valors dins l’esport, fet que a
vegada podem donar per segur i que si no vigilem no el treballarem tant com
podríem. Per això vam voler donar-li la importància necessària per poder fixarnos alhora de treballar-ho.
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c) CARACTERÍSTIQUES DELS APRENENTS
La nostra Unitat Didàctica va dirigida a nens i nenes d’entre 9 i 12 anys, que,
per tant, estant cursant 4t, 5è i 6è de primària.
L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació
primària ha de fonamentar-se en l’adquisició dels coneixements, habilitats,
valors i competències relacionats amb el cos i la seva activitat motriu que
contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la
qualitat de vida.(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).
Per tal de poder tenir una referència pedagògica a l’hora de crear els objectius
de la nostra UD el que vam fer va ser agafar els contingut curriculars dels cicles
corresponents a les edats dels alumnes amb els que treballaríem i els que
havien realitzat anteriorment. A continuació mostrem una síntesi d’aquests
afegint un exemple de cada un, tenint en compte que n’hi ha molts més:
CONTINGUTS CICLE INICIAL (1R I 2N): ( Nivell motriu amb el que inicien)
-

El cos: Reconeixement de diferents parts del cos.
Habilitats motrius: Experimentació de diferents formes de moviment.
Activitat física i salut: Acceptació de la pròpia realitat corporal i
elaboració de l’autoimatge.
Expressió corporal: Descobriment de les possibilitats expressives del
cos.
El joc: Respectar les normes i les persones que participen i valorar el
joc com a mitjà de relació amb els altres i com un forma de diversió.

CONTINGUTS CICLE MITJÀ (3R I 4T)
-

El cos: imatge i percepció.
Habilitats motrius: Elaboració d’un control motriu i domini corporal.
Activitat física i salut: Aplicació d’hàbits higiènics, posturals, corporals i
alimentaris.
Expressió corporal: Adequació del moviment a estructures gest i el
moviment.
El joc: Els jocs del món com a activitat comuna a les diferents cultures.

CONTINGUTS CICLE SUPERIOR (5È I 6È)
-

El cos: imatge i percepció: domini i control del cos en repòs i en
moviment.
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-

Habilitats motrius: Adquisició d’un control motriu i corporal previ a
l’acció.
Activitat física i salut: Aplicació de manera autònoma d’hàbits
higiènics, posturals, corporals i alimentaris.
Expressió corporal: Composició individual i col·lectiva de moviments a
partir d’estímuls rítmics i musicals.
El joc: Jocs alternatius i cooperatius.

Hem volgut afegir algunes dades estadístiques extretes de l’Estudi dels hàbits
esportius de la població en edat escolar a la ciutat de Barcelona. De tot l’estudi
les dades que creiem que ens eren més importants són les següents:

PRÀCTICA ESPORTIVA PER GÈNERE

PRÀCTICA ESPORTIVA

FORA DE L’HORARI LECTIU

El nostre grup d’aprenents el conformen 16 infants de entre 8 i 12 anys, son un
grup nou per nosaltres com a entrenadors i per tant inicialment entenem que
tots els aprenents inicien amb el mateix nivell. Respecte a les relacions entre
alumnes hi ha infants que s’acaben d’inscriure al club i hauran d’integrar-se
dins el grup que ja ve format. Per altra banda pensem que a mesura que passin
els entrenaments i s’identifiqui el nivell de cadascú, els que siguin més bons
adquiriran un roll de líder i aquest aspecte ho hem de tenir en compte.
“En el proceso enseñanza-aprendizaje es primordial que el docente conozca
los estilos de aprendizaje que poseen sus alumnos. Cada estudiante aprende
de diferente manera, por lo que detectarlo sirve para poder crear ambientes de
aprendizaje donde se utilicen estrategias didácticas que le permitan ir
construyendo su aprendizaje y que propicien el aprender a aprender.” Saldaña
(2010: 43)
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d) RESUM DIAGNÒSTIC INICIAL
L’anàlisi de l’entorn ens descriu on realitzarem la nostra UD, la quantitat i el
tipus

d’instal·lacions de les quals disposem, els materials, els serveis, les

oportunitats que ofereix l’entorn, les amenaces, les fortaleses i les debilitats que
podem trobar pel camí, per tal de poder donar la màxima informació d’allò que
ens envolta abans de començar.

Les característiques del aprenents ens indiquen allò que hem de saber dels
nostres alumnes per tal de millorar la nostra programació i produir un
ensenyament més eficient i de més qualitat. Em trobat, a partir de:

El

currículum d’Educació Primària que el nostres alumnes haurien de tenir segons
la seva edat certes competències assolides respecte el cos, habilitats motrius,
activitat física i salut, expressió corporals i jocs, però un cop començades les
sessions potser hi ha alumnes que no les tenen o que en tenen competències
d’edats més avançades, aquets factors faran que la UD sigui modificades per
treure el màxim aprenentatge dels nostres alumnes.

També em observat a traves de l’Estudi dels hàbits esportius de la població en
edat escolar a la ciutat de Barcelona, la participació en esport segons el sexe
entre edats de 8 a 12 anys i veiem que hi ha un gran alt percentatge superior
de nens que hi participen (66,8 %) i nenes (33,2%), un aspecte a tenir en
compte.

Els objectius d’aquesta Unitat Didàctica, ens informen prèviament dels
continguts que treballarem. En el nostre club tenim un orientació competitiva
però sense donar massa valor al resultat, ens centrem més en la millora de la
tècnica i iniciació en la tàctica a partir de unes normes de comportament i de
valors respecte el tenis i tothom que hi participa, tant institucions, com
entrenador, contrincants, companys, arbitres, etc.
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3. OBJECTIUS DE LA UD

Els/les aprenents en finalitzar la programació seran capaços de:
1. Distingir els cops i moviments que apareixen a través de la pràctica.
2. Efectuar els cops de tennis de manera bàsica i correcta, mitjançant els
criteris tècnics realitzats a la pràctica.
3. Identificar, com a espectador, els errors tècnics a través de la pràctica.
4. Tenir respecte pel company/adversari, fomentant la sinceritat en les
jugades dubtoses.
5. Jugar un set utilitzant tots els recursos tenístics personals.
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4. CONTINGUTS


Comportament d’acord amb les normes proposades del club respecte
als valors envers el tenis.
o Regulació de les accions envers una decisió arbitral.
o Reacció a les accions que no surten de la forma desitjada.



Aplicació de les eines utilitzades als entrenaments en un determinat
moment d’un partit.
o Reconeixement dels errors comesos anteriorment.



Observació dels errors que cometen els companys.
o La posició del cos en cada cop.
o Els moviments independents de cada cop.
o Els moviments per la pista durant el joc.



Acceptació dels resultats indistintament de ser positius o negatius en
activitats competitives.
o Valoració positiva de l’aprenentatge.



Execució de les formes utilitzades en els exercicis dels entrenaments per
millorar la tècnica.
o La posició de de les diferents extremitats per obtenir una major
coordinació en els cops.



Identificació dels diferents moviments i cops que realitzen els companys
durant la realització d’una activitat.
o
o
o
o
o
o
o

El drive.
El revés.
El servei.
La volea.
Pujar a la xarxa (moviment cap endavant).
Desplaçaments laterals.
Baixar al fons de la pista (moviment cap endarrere).
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5. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
A l’hora d’elaborar les activitats d’ensenyament-aprenentatge de la nostra UD
hem mirat de seguir certs criteris. Hem procurat que les activitats siguin
variades per tal de fugir de la rutina i mantenir la motivació dels alumnes, així
com també que siguin participatives perquè no hi hagi ningú o hi hagi el mínim
de persones parades.

Hem deixat un marge perquè siguin activitats flexibles, i hem establert un “pla
B” per si sorgeix algun imprevist i no es poden realitzar les activitats o s’han
d’interrompre, ja sigui provocat per la natura (que es posi a ploure per
exemple), perquè algun participant es fa mal, entre d’altres. En el cas que es
donés un d’aquest imprevistos i no poguéssim realitzar certa activitat d’exterior,
modificaríem la temporització per a fer les dinàmiques de grup i les activitats de
caire més teòric, que no requereixen estar a l’exterior.

Tenint tot això en compte i seguint una progressió lògica a nivell d’aprenentatge
tècnic i de d’evolució dels jugadors, les activitats que proposem són les
següents:

Activitat 1: Realització de tasques de domini del conjunt raqueta-pilota per
avaluar el nivell inicial dels alumnes. (ACTIVITAT AVALUACIÓ INICIAL)
Exemple: Circuit on s’hagi de portar la pilota sobre la raqueta
sense que caigui, la pilota botant sobre la raqueta, botant a
terra…
*PLAN B: Els circuits es podrien muntar en una instal·lació
coberta sense problema; o amb petites adaptacions. (qualsevol
sala d’activitats dirigides per exemple…)
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Activitat 2: Acompliment de petites proves per avaluar el nivell de tècnica
inicial dels alumnes. (ACTIVITAT AVALUACIÓ INICIAL)
Exemple: Circuit bàsic de cops on s’hagin de fer tots des de parat.
*PLAN B: Com a últim recurs, aquestes proves es podrien
realitzar en una pista d’esquaix que són cobertes. Al realitzar els
cops contra una paret podríem mantenir la continuïtat del joc.

Activitat 3: Efectuació d’una petita classe teòrica per explicar la tècnica del
cops de tenis de manera concisa i poder donar els criteris tècnics que
utilitzarem.

Activitat 4: Execució d’exercicis específics per millorar la tècnica de cada cop.
Exemple: Col·locats a un costat de la pista, realitzar només drive;
canviar de costat i fer només revés; fer sèries de 10 serveis
seguits, etc…
*PLAN B: Com a últim recurs, aquestes proves es podrien
realitzar en una pista d’esquaix que són cobertes. Al realitzar els
cops contra una paret podríem mantenir la continuïtat del joc.

Activitat 5: Realització de tasques de dificultat mitja per tal de controlar la
progressió del nivell dels alumnes. (ACTIVITAT AVALUACIÓ FORMATIVA).
Exemple: Circuit de cops on s’hagin d’efectuar en moviment: sortir
des del fons de la pista anar cap a un costat realitzar el cop i
tornar al fons de la pista.
*PLAN B: Com a últim recurs, aquestes proves es podrien
realitzar en una pista d’esquaix que són cobertes. Al realitzar els
cops contra una paret podríem mantenir la continuïtat del joc. Per
aquestes proves si que hauríem de fer adaptacions per poder fer
l’avaluació de manera correcta.
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Activitat 6: Efectuació d’exercicis per parelles i correcció mútua dels errors
tècnics de cada un.
Exemple: Exercici on un efectua una sèrie de 3 drives i 3 revés,
sortint des del fons de la pista, i l’altre n’observa els possibles
errors i els hi diu al acabar la sèrie.
*PLAN B: Com a últim recurs, aquestes proves es podrien
realitzar en una pista d’esquaix que són cobertes. Al realitzar els
cops contra una paret podríem mantenir la continuïtat del joc.

Activitat 7: Ús de dinàmiques de grup per a reforçar els vincles entre els
companys i gestionar les emocions en situacions adverses.
Exemple: Fer partits de dobles jugant al millor de 3 jocs.

Activitat 8: Realització de tasques d’avaluació final per observar que s’hagin
complert els objectius establerts. (ACTIVITAT AVALUACIÓ SUMATIVA)
Exemple: Partits individuals i de dobles jugant al millor de 5 jocs.

Activitat 9: Utilització de jocs competitius per millorar la motivació a realitzar
bones accions i reflexionar sobre les conductes negatives.
Exemple: Competició que dura tota la UD, on el aprenents tenen
una puntuació de 100 punts i cada cop que realitzen males
conductes en resten 1, i si les accions son positives sumen 2
punts. Si son capaços de reflexionar correctament sobre les
males conductes guanyen 1 punt i poden tornar a tenir el inicials.
Al final de la temporada és fa una reflexió conjunta dels
comportament que han aparegut.
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6. ACTIVITATS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
ACTIVITAT AVALUACIÓ INICIAL
Activitat 1: Realització de tasques de domini del conjunt raqueta-pilota per
avaluar el nivell inicial dels alumnes.
Circuit d’obstacles on s’hagi de:


portar la pilota sobre la raqueta sense que caigui



la pilota botat sobre la raqueta



botant a terra amb la raqueta

Aquestes activitats consistiran en realitzar els diferents circuits amb el mínim
d’errors possibles. La puntuació màxima serà de 6 punts (1 punt el primer
circuit i 2 els altres, i 1 punt referent als aspectes tècnics dels moviments), i
cada vegada que caigui la pilota restarà 0,25 punts. El punt referent als
aspectes tècnics serà posat pels monitors que es fixaran en la posició del cos,
del braç, del conjunt braç-raqueta, els desplaçaments dels peus, etc...
Activitat 2: Acompliment de petites proves per avaluar el nivell de tècnica
inicial dels alumnes.
Circuit bàsic de cops on s’hagin de fer tots des de parat:


Drives col·locats a la dreta de la pista (fons de pista).



Revés col·locats a l’esquerra de la pista (fons de pista).



Volea drive col·locats a la dreta de la xarxa



Volea revés col·locats a l’esquerra de la xarxa.



Servei des dels dos costats de la pista (dreta i esquerra).

Aquestes petites proves tindran una puntuació màxima de 10 punts (2 punts
per estació). Dels dos punts de cada estació es dividiran en 1’5 basat en la
tècnica de l’alumne en l’execució del cop, i l’altre 0,5 en si la pilota entra dins la
pista contrària o no. Per tant els alumnes hauran d’intentar efectuar els cops de
la millor manera possible i aconseguir que la pilota boti dins, per poder tenir el
màxim de puntuació.
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ACTIVITAT AVALUACIÓ FORMATIVA

Objectiu 1: Distingir els cops i moviments que apareixen a través de la pràctica.
Activitat: Els alumnes estan repartís per la pista amb els ulls tapats, amb
distància entre ells per tal que hi hagi seguretat en l’activitat. L’entrenador va
dient els cops i els alumnes han de fer el gest a una velocitat moderada per tal
que aquest pugui avaluar-los.
Avaluació: Cada cop ben efectuat sumarà 1 punt, cada error en el gest tècnic
restarà 0,5 i si el que passa es que tarden molt en fer el cop després que
l’entrenador ho digui, els restarà, però només 0,25.

Objectiu 2: Efectuar els cops de tennis de manera bàsica i correcta, mitjançant
els criteris tècnics realitzats a la pràctica.
Activitat: Execució d’exercicis específics per millorar la tècnica de cada cop.,
com per exemple: col·locats a un costat de la pista, realitzar només drive;
canviar de costat i fer només revés; fer sèries de 10 serveis seguits, etc…
Avaluació: Cada cop ben efectuat i que entrés dins la pista sumaria 1 punt (si
no entre restà 0,25). Al final de tots els exercicis sumem els punts i dividim
entre el número total de cops per aconseguir una puntuació total.

Objectiu 3: Identificar, com a espectador, els errors tècnics a través de la
pràctica
Activitat: Veure un set entre dos companys i anar anotant en una llibreta els
errors que visualitzin. Un cop acabat el set, els comentarien primer amb
l’entrenador per veure si els han vist tots o no, i després amb els companys que
jugaven perquè aquests també puguin saber-ho i corregir-ho posteriorment.
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Avaluació: Cada error que trobessin (si es cert que hi era) sumaria 1 punt, cada
error que s’haguessin deixat els restaria 0,25 al igual que si han vist errors allà
on no n’hi havia. Sumaríem tots els punts i els dividiríem entre tots els errors
trobats i així tindríem una puntuació resultant.

Objectiu 4: Tenir respecte pel company/adversari, fomentant la sinceritat en les
jugades dubtoses.
Activitat: Durant tot el curs el que faríem seria anar avaluant les situacions de
risc, jugades on apareix el dubte, tensions en el joc, etc..per poder veure i
avaluar els comportaments dels jugador i d’aquesta manera poder corregir i
ensenyar valors a través del tenis.
Avaluació: En cada situació de les que hem comentat abans, el que faríem
seria que els alumnes que actuïn amb respecte i la resolguin de manera
correcta sumarien 3 punts, per contra els que no ho fessin se’ls restaríem 5
punts. D’aquesta manera fem que si s’ha resolt de males maneres una acció
per recuperar els punts s’hagin de fer dues accions bones. Així faríem que els
alumnes donessin valor a aquest tipus d’accions i aprenguessin valors.

Objectiu 5: Jugar un set utilitzant tots els recursos tenístics personals.
Activitat: un partit a un set, on jugaran el entrenador i l’alumne, l’entrenador el
ficarà en diverses situacions per veure com reacciona i com realitza
tècnicament els cops bàsics.
Avaluació: Un monitor extern al joc, avaluarà a l’alumne seguint les taules
següents:
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TÈCNICA

TÈCNICA

BONA

DOLENTA

ENCERTS

ERRORS

DRIVE
REVÉS
VOLEA
DRIVE
VOLEA
REVÉS
SERVEI
TOTAL
OBSERVACIONS:

POSICIÓ DEL COS
BONA

DOLENTA

PEUS
CAMES
TRONC
BRAÇOS
TOTAL
OBSERVACIONS:
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En cada una de les taules anotaria el número de cops en la casella pertinent i
després en feria el recompte total. Els cops que estiguessin dins les caselles
positives (tècnica bona, encerts i posició bona de cos sumarien 1 punt, mentre
que els que estiguessin a les altres 3 columnes (tècnica dolenta, errors i posició
dolenta del cos) restarien 0,25. Al tenir tots els cops anotats tindríem una
puntuació total i global de l’alumne. A més a més l’entrenador hauria d’anar
anotant observacions per després poder-ho comentar a l’alumne i que aquest
pogués tenir feed-back, també serveix com a manera de registrar l’avaluació
que fem.

ACTIVITAT AVALUACIÓ SUMATIVA
Per a poder realitzar una avaluació final de les activitats i objectius proposats,
tornarem a realitzar les mateixes activitats d’avaluació inicial, amb els mateixos
criteris per a poder veure si hi ha hagut una millora o una evolució significativa
en tot allò treballat durant els dies. Només hem variat a segona activitat, que en
l’avaluació inicial es feia des de parat, i en aquesta es fa en moviment, i una
activitat més com a avaluació final global.

Així doncs, les activitats són les següents:
Activitat 1: Realització de tasques de domini del conjunt raqueta-pilota per
avaluar el nivell inicial dels alumnes.
Circuit d’obstacles on s’hagi de:


portar la pilota sobre la raqueta sense que caigui



la pilota botat sobre la raqueta



botant a terra amb la raqueta
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Aquestes activitats consistiran en realitzar els diferents circuits amb el mínim
d’errors possibles. La puntuació màxima serà de 6 punts (1 punt el primer
circuit i 2 els altres, i 1 punt referent als aspectes tècnics dels moviments), i
cada vegada que caigui la pilota restarà 0,25 punts. El punt referent als
aspectes tècnics serà posat pels monitors que es fixaran en la posició del cos,
del braç, del conjunt braç-raqueta, els desplaçaments dels peus, etc...
Activitat 2: Acompliment de petites proves per avaluar el nivell de tècnica
inicial dels alumnes.
Circuit bàsic de cops on s’hagin de fer tots en moviment:


Drives col·locats a la dreta de la pista (fons de pista).



Revés col·locats a l’esquerra de la pista (fons de pista).



Volea drive col·locats a la dreta de la xarxa



Volea revés col·locats a l’esquerra de la xarxa.



Servei des dels dos costats de la pista (dreta i esquerra).

Aquestes petites proves tindran una puntuació màxima de 10 punts (2 punts
per estació). Dels dos punts de cada estació es dividiran en 1’5 basat en la
tècnica de l’alumne en l’execució del cop, i l’altre 0,5 en si la pilota entra dins la
pista contrària o no. Per tant els alumnes hauran d’intentar efectuar els cops de
la millor manera possible i aconseguir que la pilota boti dins, per poder tenir el
màxim de puntuació.

Activitat 3: Realització de tasques d’avaluació final per observar que s’hagin
complert els objectius establerts com per exemple: partits al millor de 5 jocs per
poder fer una avaluació final i global de cada un dels alumnes.
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Per avalua-ho faríem el mateix que en l’últim objectiu anterior:
: Un monitor extern al joc, avaluarà a l’alumne seguint les taules següents:
TÈCNICA

TÈCNICA

BONA

DOLENTA

ENCERTS

ERRORS

DRIVE
REVÉS
VOLEA
DRIVE
VOLEA
REVÉS
SERVEI
TOTAL
OBSERVACIONS:

POSICIÓ DEL COS
BONA

DOLENTA

PEUS
CAMES
TRONC
BRAÇOS
TOTAL
OBSERVACIONS:
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En cada una de les taules anotaria el número de cops en la casella pertinent i
després en feria el recompte total. Els cops que estiguessin dins les caselles
positives (tècnica bona, encerts i posició bona de cos sumarien 1 punt, mentre
que els que estiguessin a les altres 3 columnes (tècnica dolenta, errors i posició
dolenta del cos) restarien 0,25. Al tenir tots els cops anotats tindríem una
puntuació total i global de l’alumne. A més a més l’entrenador hauria d’anar
anotant observacions per després poder-ho comentar a l’alumne i que aquest
pogués tenir feed-back, també serveix com a manera de registrar l’avaluació
que fem.
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7.TEMPORALITZACIÓ
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8. ESTRATEGIES DIDÀCTIQUES

Metodologia
La metodologia que utilitzarem durant la nostra unitat didàctica serà
essencialment analítica. Ja que la nostra unitat didàctica es centra a
l’assoliment d’un nivell bàsic en la tècnica dels cops utilitzarem aquest tipus de
metodologia ja que ens sembla la més adient per treure el màxim profit a
l’aprenentatge del alumnes.
En exercicis més específics, utilitzarem una metodologia mixta, un punt mig
entre global i analítica, com és el cas dels partits per exemple, on la tècnica és
important per realitzar els cops i per tant utilitzem una metodologia analítica i
després els moviments i la tàctica, on utilitzarem una metodologia més global ja
que aquests aspectes del joc encara no entren totalment en la nostra franja
d’edat.

Estils d’ensenyament
Referent a l’autor Mouska Mosston, inicialment utilitzarem una l’estil del
comandament directe, on l’entrenador guia totalment la sessió, la fase
preimpacte, impacte i postimpacte, creiem que és la millor forma de iniciar la
nostra unitat i guiar ràpidament als alumnes. En poques sessions passaríem a
l’estil basat en la tasca, per donar confiança als alumnes i així crear noves
relacions tant entre alumnes i entrenadors, com alumnes i tasques i entre ells
mateixos, incitant també la formació dels rols personals dins del grup. Seguirem
amb l’estil de resolució de problemes on creiem que la cerca de les millors
solucions motivarà d’una forma diferent els nostres alumnes. Finalment farem
servir, en els exercicis que realitzem, l’estil de l’autoavaluació, on la fase
d’impacte i la de postimpacte la dirigeixen els alumnes i on creiem que ells
creixeran, a nivell personal i tennístic.
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TENIS ECOLAR (9-12 ANYS)

SESSIÓ: 5

DATA: 27/9

Objectius:

Continguts:








Distingir els cops i moviments que
apareixen a través de la pràctica.
Efectuar els cops de tenis de manera bàsica
i correcta, mitjançant els criteris tècnics
realitzats a la pràctica.
Tenir respecte pel company/adversari,
fomentant la sinceritat en jugades
dubtoses.





Comportament d’acord amb les normes
proposades del club respecte als valors envers el
tenis.
Aplicació de les eines utilitzades als entrenaments
en un determinat moment d’un partit.
Acceptació dels resultats indistintament de ser
positius o negatius en activitats competitives.
Execució de les formes utilitzades en els exercicis
dels entrenaments per millorar la tècnica.

Material: 16 raquetes / Cubells de pilotes / 2 pistes
FASE SESSIÓ

DESCRIPCIÓ SESSIÓ

OBSERVACIONS
Explicacions clares i concises del que treballarem
(escalfament, tècnica i tornada a la calma). Repartir els
alumnes (8 per cada pista).

5’

INICI SESSIÓ

Breu explicació
teòrica del que es
farà en la sessió.

Hi ha 4 jugadors a cada costat de la pista, juguen tots
alhora, i amb 4 pilotes. El que han de fer es fer passar
les pilotes a l’altra costat de la xarxa impedint sempre
que la pilota rodi per terra en el seu propi camp.
L’equip al qual li passi farà que l’altra aconsegueixi un
punt. Acaba guanyant l’equip que té més punts.

15’

El que farem serà combinar les estacions (els cops de
fons de pista, els cops de volea i el servei). Tant en els
cops de fons de pista com en els de volea el que
hauran de fer els alumnes serà col·locar-se 4 en un
costa i 4 en l’altra. El monitor tirarà una pilota a un
costat i després a l’altre per donar continuïtat a
l’exercici. Els alumes el que faran serà fer el cop a un
costat i canviar-se de fila per fer el següent cop a l’altre
costa.

50’

Per fer aquest jocs farem també 2 grups de 4 alumnes,
que es col·locaran cada grup en una línia diferent de la
pista, que estiguin encarades. Hauran d’ordenar-se
sobre aquesta línia seguint els criteris que digui el
monitor. Per fer-ho no podran trepitjar res més que la
línia on estan, si ho fan guanya el punt l’altre equip.
També s’aconsegueix un punt l’equip que s’ordena
més ràpid i de la manera correcta.

10’

ESCALFAMENT

PART PRINCIPAL

TORNADA A LA
CALMA

Joc del “1000 bots”.

Estacions de 10’ per
treballar cada cop
(drive, revés, volea
de drive, volea de
revés i servei)

Joc de les escales

TEMPS
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Aspectes de la gestió i organització de les sessions
L’equip que durà a terme la unitat didàctica estarà format per dos llicenciats en
CAFE, amb experiència prèvia amb nens i amb el tennis. Necessitarem per
realitzar còmodament les activitat dues pistes de tennis, una aula i una zona
coberta per els dies de pluja. També material indispensable per jugar a tennis
com raquetes, pilotes, cubells i conus.
Durant la realització de les activitats, realitzarem dos grups segons el nivells
que tenen els aprenents individualment, que haurem observat mitjançant
l’avaluació inicial, aquets grups seran però modificables segons circumstàncies
especifiques, pel fet de motivar a tots per igual i per que les relacions entre
alumnes siguin lo més variades possibles.
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CONCLUSIONS
Treball molt útil per a la vida professional de qualsevol futur graduat de CAFE,
tant si es tria la branca de salut, com la de gestió, rendiment o educació. És
molt útil ja que té una transferència directa a la vida quotidiana. Gran aportació
que ens ha permès no només conèixer sinó aprendre a fer un instrument per a
tenir tota una activitat estructurada i formalitzada en base una sèrie d’apartats
perfectament definits.
Entre ambdós ha hagut molt bona dinàmica i molta cooperació alhora de fer el
treball.. Un factor que també ens ha ajudat ha sigut que els dos hem treballat
amb nens amb anterioritat, i per aquesta raó hem pogut transferir algunes
activitats tot i que no fóssim monitors del mateix esport del que hem basat la
nostra UD. Al no controlar tant el tenis hem hagut de buscar molta informació
de com fer dinàmiques, de com ensenyar els elements tècnics, etc...fet que ha
sigut solucionat de la millor manera gràcies a la motivació i l’interès dels dos
per aquest tema i en general per la UD.
Les pautes d’actuació que han sigut donades a classe ens han beneficiat i
perjudicat a la vegada. En han ajudat en que ens marcaven l camí a seguir en
cada apartat i ens donaven una idea sobre com fer-ho per tal d’aconseguir la
millor puntuació ja que teníem els criteris d’avaluació, fet que agraïm. A la
vegada ens han perjudicat ja que alguns apartats on nosaltres hauríem afegit
més informació l’hem hagut de resumir o fins i tot esborrar per no superar el
límit de pàgines permeses pels criteris establerts.
En referència a les classes pràctiques el que volíem comentar es que ens han
ajudat a portar la feina bastant al dia, ja que de setmana en setmana ens
demanaven una part de la UD i això ha ajudat a que el treball no se’ns
endarrerís. Per contra, ha hagut algunes hores que creiem que haurien sigut de
més ajuda si haguéssim pogut treballar realment els apartats amb la supervisió
del professor, i no centrar-nos tant en aspectes teòrics de la UD. Ho pensem
perquè ja que l’assignatura està pensada per aprendre els conceptes teòrics a
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través de la pràctica, creiem que la millor manera de seguir amb això és
treballar realment en profunditzar en els punts i que se’ns anés corregint.
Pel què fa el procés d’elaboració, al saber la data d’entrega amb suficient
antelació i coneixedors del laboriós treball que significava, vam començar-lo
amb molta antelació, de manera que el procés ha estat molt fluid i els darrers
dies només han consistit en repassar certs detalls que ens generaven dubte.
El fet d’haver de crear tota la UD ens ha fet adonar de la importància de
programar la feina que anem a fer, de ser meticulosos en els detalls que són el
que marquen la diferència. També en hem adonat de la necessitat i la
rellevància que suposa el fet de programar si volem obtenir resultats positius, o
com a mínim assegurar-nos que les coses aniran el més semblats a allò que
nosaltres tenim pensat. En ha fet veure tota la feina real que hi ha darrera una
cosa que a vegades sembla que es fa en un moment, els entrenaments sempre
estan pensats, i es fan de la manera que es fan per aconseguir un objectiu
específic i els duem a terme a través d’unes vies metodològiques i amb unes
activitats pensades i plantejades de certa manera per aconseguir tot allò que
volem, les coses no estan fetes perquè si.
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