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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 una i altra vegada 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 4 – 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
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 centra 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.

2

IDEA GLOBAL DE LA UNITAT DIDÀCTICA
Partint de la idea de que som un club de tennis (Club Tennis Sabadell) que
pretenem proporcionar un ventall molt ampli de possibilitats per a tots els nens i
nenes, concretament, dels 4 als 18 anys, presentem un projecte de tres etapes
amb objectius diferenciats:
-

Dels 4 als 8 anys: Psicomotricitat (coordinació).
Dels 8 als 12 anys: Escolar (tècnica).
Dels 12 als 18 anys: Competició (preparació física i tàctica).

De petits, busquem que desenvolupin les seves capacitats coordinatives al
màxim a través de la psicomotricitat per tal de que, al passar a l’etapa escolar,
tinguin les competències bàsiques i necessàries que els permeti adquirir la
base tècnica específica del tenis amb facilitat. Tot seguit, oferim la possibilitat
d’iniciar-se en el món competitiu, on es treballa amb consistència l’assoliment
de les capacitats físiques, tàctiques i psicològiques dels esportistes, sense
deixar de banda la continuïtat del treball tècnic i coordinatiu.
UD1: ETAPA DE PSICOMOTRICITAT – BASE COORDINATIVA
La primera fase de psicomotricitat i coordinació, corresponent dels 4 als 8 anys
dels nens i nenes, té la finalitat primordial de dotar-los d’eines motrius per tal de
que es puguin desenvolupar amb èxit en les etapes posteriors. Per a fer-ho,
ens veiem amb la necessitat de dividir aquesta etapa en dues parts i, per tant,
ens centrem en programar una Unitat Didàctica adreçada al període dels 4 als
6 anys. La impossibilitat d’abastar totes les edats que composa aquesta
primera fase en una mateixa UD és deguda als grans canvis que experimenten
els nens i nenes en aquest tram i als diferents ritmes que assoleixen els
continguts.
La durada de la Unitat Didàctica és de 2 mesos de treball; concretament,
abasta el dos primers mesos de l’inici del curs escolar dels nens i nenes, és a
dir, setembre i octubre. Els objectius plantejats per aquest període de temps
contemplen els tres tipus de continguts (coneixements teòrics, pràctica motriu i
actituds) encara que, per l’àmbit i el període escollit, predominen els objectius
referents a la pràctica motriu. En concret, ens centrem en que el nen/a
experimenti diferents tipus de desplaçaments, salts, voltejos, equilibris... amb la
intenció de crear consciència corporal.
En general, utilitzarem múltiples exercicis provinents del món de la iniciació de
la gimnàstica artística ja que és un esport on es dota als subjectes de gran
percepció corporal i coordinació. Així doncs, farem exercicis de rotacions,
voltejos, amplitud de moviment, velocitat, salts, etc., i, a més, introduirem
exercicis amb materials externs, com pot ser l’ús de pilotes, cordes... Tot això,
ho aplicarem a través del joc i el descobriment guiat, que seran els eixos
principals d’ensenyament-aprenentatge.
La
nostra
principal
eina
d’avaluació
serà
d’observació
d’exercicis/jocs/situacions dissenyats per avaluar els objectius i continguts
treballats durant les sessions. Utilitzarem, en concret, fitxes d’avaluació fent un
anàlisis quantitatiu i qualitatiu.
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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 30.000m2
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.
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, el qual es pot observar en la pàgina següent.
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b) MARC TEÒRIC
Actualment, degut a l’estil de vida modern, els nens i nenes es veuen sotmesos
a una reducció de possibilitats creatives i de moviments. En molts casos, es
creu que començar des de ben petit a practicar un esport en concret
ajuda a aconseguir l’èxit, però no és així. No és recomana, en absolut, la
especificació d’un nen en un esport perquè no li permetrà desenvolupar
totes les seves destreses, creant-li deficiències en el futur. El
desenvolupament del nen està diferenciat per etapes i si no es respecten
poden generar problemes; no s’ha de pretendre passar aquestes etapes el
més ràpid possible, sinó que s’han de respectar els temps i l’ordre d’aquestes
escollint bé les tasques i la forma de realitzar-les (Zampa, 2007).
Cada cop més, els professionals de l’Activitat Física i l’Esport destaquen la
necessitat i importància de realitzar un bon treball de base o iniciació esportiva.
Tal i com indica Arufe (2002), entre els 4 i 7 anys s’han de realitzar jocs preesportius o psicomotors, els quals contenguin tots els ingredients
necessaris per oferir als nens i nenes un ventall motriu significatiu pel
seu futur. Aquests, però, no han de ser jocs modificats per l’ensenyament de
diferents esports, no han de buscar l’automatització de diferents moviments o
gests tècnics ni finalitats de rendiment a curt termini; sinó que han de buscar un
rendiment a llarg termini, facilitant al practicant una sèrie de patrons motrius
bàsics aplicables, en el futur, a qualsevol esport.
Zabalza, exposa en la seva obra Didáctica de la Educación Infantil (2008) que
la idea de psicomotricitat es refereix a la connexió existent entre ment i
cos, entre moviment i pensament. Considera l’activitat motriu del nen com
un diàleg entre l’organisme i el món que els envolta. La finalitat del
desenvolupament psicomotriu serà, doncs, el control del propi cos. Per tal
de que el nen aconsegueixi el seu desenvolupament motriu serà fonamental
proporcionar-li una gran varietat de situacions en els que pugui explorar les
seves possibilitats motores i, a partir d’elles, construir les seves primeres
nocions bàsiques.
Aquesta gran varietat de situacions es presentaran als nens i nenes a través
dels jocs. Óscar Zapata concreta aquesta idea en la seva obra
“Psicomotricidad, base de apoyo para aprendizajes escolares” d’una forma molt
interessant: "El juego infantil es medio de expresión, instrumento de
conocimiento, factor de socialización, regulador y compensador de la
afectividad, un efectivo instrumento del desarrollo de las estructuras del
pensamiento; en una palabra, resulta un medio esencial de organización,
desarrollo y afirmación de la personalidad".
Per tant, la utilització pedagògica del joc ha d’anar encaminada a utilitzar-lo
com un instrument d’aprenentatge que estimuli en la persona l’acció,
l’autonomia, la confiança en sí mateix, la comunicació, la iniciativa, la curiositat i
la creativitat. Pels nens i nenes, no hi ha grans diferencies entre jugar i
aprendre i, per tant, en les nostres sessions hem d’utilitzar els jocs per tal
de que, a través d’aquests, adquireixin una sèrie d’aprenentatge
prèviament programats.
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Ara bé, què necessitem tenir en compte a l’hora de dissenyar aquest jocs i
activitats? Doncs, en primer lloc, les 3 lleis que regeixen el desenvolupament
psicomotor:
La céfalo-caudal establece que el desarrollo comienza en cabeza y va hasta
las extremidades. Esto quiere decir que se controla antes la cabeza que las
extremidades. La próximo-distal dice que se desarrollan antes las zonas más
próximas al centro del cuerpo. Esto es, se desarrolla antes un hombro que un
brazo y éste antes que la mano. La tercera es la ley de la diferenciación
progresiva indica que los músculos grandes se controlan antes que los más
pequeños. Todo esto se ha de tener en cuenta a la hora de realizar las clases.
(Gil y Col 2008; Gutiérrez, 2009)
En segon lloc, cal tenir present que és necessari acceptar que cada un és
diferent i únic i, per tant, ningú pot fer exactament el mateix. Si s’utilitza la
empatia es podrà reconèixer en quina mesura cada un és distint, accedir al que
l’altre sent i vivència quan realitza un moviment, i compartir amb ell la seva
experiència; endinsar-se en la realitat de l’altre però recordant que és possible
fer-ho i seguir sent un mateix (Ahuja i Col, 2011).
En tercer lloc, cal saber i conèixer els continguts recomanables per treballar en
aquestes edats el desenvolupament motor: to, control postural, control
respiratori, organització espai-temporal, lateralitat, coordinació dinàmica
(Gutiérrez, 2009; Pérez, 2011). Així com també cal tenir en compte que
l’aprenentatge sol implicar un procés en el qual el subjecte enfronta tant
desafiaments com experiències, un grau de fracàs i un grau d’èxit o progrés
(Hustler, 1998).
Així doncs, recordant sempre que “un niño es siempre un niño y
fundamentalmente aprende como tal” (Ba-rrell, 2008), amb aquesta Unitat
Didàctica pretenem dotar al subjecte amb el major nombre de patrons motors
possibles; volem que cada nen/a arribi a comprendre el seu propi cos i les
seves possibilitats i a conèixer i dominar un nombre variat d’activitats corporals
i esportives. D’aquesta forma, en el futur, tal i com exposa Mazón en el seu
llibre “Programacón de la educación física en primaria”, el nen/a serà capaç
d’escollir les més convenients pel seu desenvolupament personal, ajudant-lo a
adquirir els coneixements, destreses, actituds i hàbits que li permetin millorar
les condicions de vida i salut, així com a gaudir i valorar les possibilitats del
moviments com a mitjà d’enriquiment i gaudiment personal i de relació amb els
demés.

7

c) CARACTERÍSTIQUES DELS APRENENTS
Davant del nostre desig per plantejar una filosofia i forma de treball, per part
dels clubs, diferent a la que predomina avui en dia, la qual es centra en obtenir
el major rendiment possible dels nens/es a costa de tot, es necessari saber si
tenim possibilitats d’èxit entre la població. Per a descobrir-ho, hem accedit a les
dades recollides per l’Observatori Català de l’Esport en relació a “allò que
menys agrada de l’esport” (www.observatoridelesport.cat/):

Observant les dades sobre els aspectes negatius referents a l’esport practicat,
deduïm que la nostra idea de centrar el projecte esportiu en el
desenvolupament idoni del nen/a i no en la competició s’ajusta a la realitat
social que experimenta la població de Catalunya en referència a l’esport. És
més, si observem les dades obtingudes a l’any 2005 sobre “allò que més
agrada de l’esport” veiem que la competició només representa a un 6’2% de la
població a Catalunya, mentre que l’ambient de diversió i entreteniment
representa a un 31’5%.
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Un cop comprovat les nostres probabilitats d’èxit entre la població, ens hem
centrat en identificar les característiques dels nostres aprenents ja que una de
les parts més importants a l’hora d’abordar un procés educatiu, ja sigui de caire
esportiu o no, és el fet de conèixer els trets i qualitats del grup amb el que es
treballarà. Ho reflecteix a la perfecció l’apartat de resultats de l’article “La
metodologia de l’aprenentatge-serveix en l’educació física” de Carlos Capella,
Jesús Gil i Manuel Martí, on els participants en l’estudi expressen: “El primer
dia moltes de les activitats que teníem plantejades no ens servien [...] No
sabíem ni quants nens venien, ni quines edats tenien, ni quines dificultats
tenien [...] Si no saps quins nens tens i les característiques, no pots
preparar res.”
Així doncs, en el nostre cas, que treballem la psicomotricitat en nens/es de 4 a
6 anys, ens trobem que les característiques generals del nostre grup són:
•

10 aprenents: 5 nens i 5 nenes.

•

Tots ells tenen 4 – 5 anys (comencen P4).

•

És la seva primera experiència com a activitat esportiva extraescolar.

•

La seva historia esportiva prèvia és redueix a la psicomotricitat
treballada en el primer curs d’Educació Infantil de segon cicle, a l’escola.

•

Els nens/es provenen d’escoles d’Educació infantil de segon cicle (3 – 6
anys) diferents. No existeix una relació social de grup consolidada.

Per tant, ens trobem davant d’un grup de 5 nens i 5 nenes (entre els quals no
n’hi ha cap que necessiti atenció especial) sense una relació de grup existent,
ja que no han treballat mai prèviament els 10 junts i provenen d’escoles de
Sabadell diferents, i amb una experiència esportiva que és limita a l’àmbit
escolar. En aquest sentit, doncs, han treballat la psicomotricitat durant un any
(P3) en relació als aspectes que fan referència al control i consciencia corporal,
a les capacitats perceptives i la higiene, tal i com estableix el currículum
acadèmic.
Pel que a a les característiques físiques, tal i com s’expressa a l’article “El niño
entre cuatro y cinco años: características de su desarrollo socioemocional,
psicomotriz y cognitivo-lingüístico”, ens trobem davant de nens/es amb un pes
que oscil·la els 16 i 18 quilos i amb una alçada d’entre 105 i 107 cm.,
aproximadament. Segons la Llicenciada Ana Isabel Fonseca, especialista en
Educació Preescolar, als quatre anys els nens/es tenen una marxa bastant
poderosa, són àgils, corren, salten... També els agrada caminar sobre barres, i
balancejar-se, cercant saciar la sensació de desequilibri buscant l’equilibri.
Així doncs, en el mateix article, la Llicenciada Monge assenyala que entre els
quatre i cinc anys, tenint en compte les seves característiques, el nen/a es
capaç realitzar patrons bàsics de moviment com caminar i córrer en una fase
no madura. Conseqüentment, recomana propiciar experiències on el subjecte
exercici diferents moviments desplaçant-se per l’espai en diverses direccions,
nivells i ritmes, en combinació amb altres parts del cos i imitant animals.
Aquesta especialista també indica que, a aquesta edat, l’infant és capaç de
saltar amb els dos peus junts, així com també amb un únic peu.
9

d) RESUM
El Club Tennis Sabadell és el lloc ideal que ens permet oferir un projecte
esportiu de gran riquesa motriu gràcies a que disposa d’instal·lacions de tot
tipus, entre elles la sala de gimnàstica esportiva completament equipada, i de
material variat que permet als educadors innovar constantment en el transcurs
de les sessions.
Els reculls de dades de l’Observatori Català de l’Esport en relació al que més i
menys agrada de l’esport ens confirmen que una gran part de la població de
Catalunya no està favor de l’excés de competitivitat ni de l’esport professional;
el major interès recau en l’ambient de diversió i entreteniment, a banda de les
qüestions òbvies de salut i estat de forma. Per tant, ens trobem davant d’un
col·lectiu al que la nostra oferta esportiva, centrada en el desenvolupament
motriu i social idoni dels nens/es i no en obtenir bons resultats a la competició a
costa de tot, pot interessar notablement, resultant així totalment viable portar-la
a terme.
Aquesta proposta esportiva que presentem neix, precisament, davant de la
falta de coordinació i experiència motriu que demostren els joves actualment a
causa del treball plantejat pels clubs, basat en la repetició continua de gestos
tècnics des d’edats primerenques per tal de trobar l’excel·lència en la
competició a curt termini i a costa de tot. Per tant, seguint amb el suggeriment
de diversos professionals de l’Activitat Física i l’Esport, nosaltres apostem per
un pla esportiu on l’especificació del nen en un esport concret no tingui lloc
abans dels vuit anys, proposant així un treball de coordinació i psicomotricitat
que li proporcioni un ventall motriu ampli significatiu pel seu futur i aplicable a
qualsevol tipus d’esport. Aquest plantejament, a més, no només ofereix un
desenvolupament correcte del nen/a, sinó que és igualment vàlid per obtenir
èxit, en un futur, en l’àmbit competitiu.
Així doncs, tenint en compte l’anàlisi de les característiques del grup de treball,
totalment necessari per tal de dissenyar les sessions amb els seus respectius
objectius, ens trobem davant d’un grup de 5 nens i 5 nenes de 4-5 anys que
provenen d’escoles diferents i que estan davant de la seva primera experiència
esportiva extraescolar. A partir d’aquí, i d’acord amb la nostra finalitat del
projecte, presentem una Unitat Didàctica d’una durada de 2 mesos,
corresponents a l’inici de curs (setembre i octubre), amb la intenció de treballar
objectius de procediment centrats en la millora de la motricitat, objectius
actitudinals centrats en la millora personal i objectius conceptuals centrats en
oferir nous coneixements teòrics. Aquest treball es distribuirà en 3 sessions
setmanals d’1 hora de duració. Per tant, tenint el compte els 2 mesos, suposarà
un treball total de 24 sessions que equivalen a 24 hores.
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OBJECTIUS DIDÀCTICS
Els/les nens/es en finalitzar la programació, és a dir, després dels dos mesos
que comprenen la nostra unitat didàctica, seran capaços de:
1. Executar diferents voltejos transversals (tombarella endavant i
endarrere) i laterals (roda) en contacte amb el terra.
2. Utilitzar els diferents segments i possibilitats de moviment del cos
per fer front a un circuit d’agilitat.
3. Experimentar les possibles posicions del cos en l’espai.
4. Reconèixer els conceptes espacials i temporals bàsics.
5. Experimentar diferents salts sobre diferents superfícies.
6. Travessar la barra d’equilibri cap endavant sense problemes.
7. Identificar les diferents parts del seu propi cos i dels demés.
8. Afrontar de forma positiva la frustració als errors envers la pràctica,
a través de l’auto-superació.
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CONTINGUTS
•

Execució dels diferents voltejos transversals i laterals en contacte amb el
terra:
-

•

Observació de la realització pràctica dels companys:
-

•

Equilibri estàtic.
Equilibri dinàmic.

Comportament d’auto-superació:
-

•

Cap.
Coll.
Espatlla.
Braç.
Avantbraç.
Colze.
Tronc.
Cintura.
Cama.
Genoll.
Peu.

Reconeixement de les diferents formes d’equilibri:
-

•

Cap per avall.
Al terra (decúbit supí, decúbit prono)
A l’aire.
Subjectat amb les mans o amb les cames a un objecte fixe.

Identificació de les diferents parts del cos:
-

•

La posició del cos en els diferents moviments.
La facilitat o limitació que té segons el moviment.

Experimentació de diferents posicions del cos en l’espai:
-

•

Tombarella endavant.
Tombarella endarrere.
Roda lateral.

Resistència al fracàs.
Voluntat i ganes de repetir.

Coneixement de les formes i possibilitats de moviment:
-

Desplaçaments.
Girs en els diferents eixos corporals.
Salts.
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•

Aplicació dels moviments apressos per a resoldre’s amb èxit en diferents
situacions:
-

•

Voltejos.
Quadrupèdies.
Reptacions.
Trepar.
Equilibris.
Coordinació segmentària.

Identificació dels conceptes espacials i temporals bàsics:
-

Trajectòria.
Direcció.
Velocitat.
Amunt – avall.
Dins – fora.
Davant – darrera.
A prop – lluny.
Dreta – esquerra.

•

Participació en totes les activitats, acceptant els resultats i situacions
adverses que es produeixin.

•

Interès per augmentar la competència i l’habilitat motora, mostrant
constància en les activitats.

•

Autonomia i confiança en les pròpies habilitats motrius en situacions
habituals.

•

Execució de salts sobre diferents superfícies:
Superfícies:
- Al terra.
- A la màrfega.
- Amb saltador.
- Amb mini-tramp.
Salts:
-

Salt amunt.
Salt amb mig gir.
Salt del peix.
Salt mortal endavant.
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ACTIVITATS D’ENSENYAMENT – APRENENTATGE
Les activitats esmentades i desenvolupades en aquesta Unitat Didàctica,
presentades com un conjunt de jocs, formes jugades, exercicis o tasques, són
les que es duran a terme per aconseguir els objectius proposats. Per tal
d’assegurar-nos del seu èxit, hem escollit activitats significatives per als
nens/es, variades, participatives, obertes i amb gran contingut de riquesa
motriu.
Activitat 1 – Avaluació inicial: Resolució de diferents situacions
esportives que requereixin demostrar l’habilitat motriu i coordinació dels
participants per tal d’observar i avaluar el seu nivell inicial.
Exemple: Circuit d’agilitat utilitzant diferents desnivells i materials com
màrfegues, escumes, plataformes de salt, bancs suecs, etc.
Activitat 2 – Avaluació inicial: Acompliment de múltiples jocs de caire
teòric per comprovar el punt de partida de coneixement dels nens/es.
Exemple: Joc per parelles que consisteix en identificar i nombrar
correctament el màxim nombre de parts del cos del company/a.
Activitat 3: Pràctica de formes jugades tradicionals adaptades a diferents
tipus de desplaçaments (corrent, reptant, saltant, en quadrupèdia...).
Exemple: Joc de l’1-2-3 pica paret desplaçant-se en reptació.
Activitat 4: Realització d’exercicis d’aprenentatge de les diferents
tècniques de voltejos transversals i laterals en el terra.
Exemple: Sobre una màrfega, realitzar la tombarella endavant i
endarrere, inicialment, amb ajuda.
Activitat 5: Exercitació de formes jugades on es treballin els
desplaçaments d’objectes amb diferents seccions del cos per tal de que
els nens/es es familiaritzin i identifiquin les parts del cos.
Exemple: Relleus en els que cal transportar una pilota amb el peu, la
mà, el cap, el cul, etc.
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Activitat 6 – Avaluació formativa: Execució de tasques amb elements
externs on el nen/a hagi de reconèixer la orientació espacial – temporal
d’aquests i del seu propi cos.
Exemple: Col·locar la pilota de mini – tennis en el lloc indicat per
l’educador (davant del company, darrera seu, sota el peu, sobre la mà,
etc.)
Activitat 7: Experimentació de diverses tasques acrobàtiques en
superfícies diferents on el subjecte gaudeixi i conegui les possibilitats de
moviment del propi cos.
Exemple: Salts (amunt, amb girs transversals i longitudinals) sobre el
mini-tramp o llits elàstics.
Activitat 8: Pràctica de jocs d’imitació i seguiment en diferents entorns i
situacions on el nens/es experimentin i exercitin l’equilibri estàtic i
dinàmic.
Exemple: Joc del mirall – amb la premissa de buscar situacions de
desequilibri (aguantar sobre una cama, caminar sobre una línia, etc.).
Activitat 9 – Avaluació sumativa: Superació d’un circuit d’agilitat
complexa que permeti observar la millora del nen/a – quines noves
habilitats i coordinacions ha après – i la seva actitud davant de les
dificultats.
Exemple: Circuit amb diferents alçades, equilibris, salts, superfícies,
recolzaments, etc.
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ACTIVITATS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
Avaluació inicial
Com a avaluació inicial proposem un circuit d’agilitat, per valorar el nivell motriu
inicial, i un joc de caire teòric, per valorar el punt de partida de coneixement
dels nens/es.
•

Circuit d’agilitat: Consistirà en superar una sèrie d’obstacles –
màrfegues, bancs suecs, plataformes de salt – que requereixin
demostrar les habilitats que tenen d’equilibri, desplaçaments, salts, girs,
etc.

•

Joc de caire teòric: Joc per parelles que consisteix en identificar i
nombrar el màxim número de parts del cos del company/a.

Avaluació formativa
Com a avaluació formativa, la qual ens permet la revisió del procés
d’ensenyament – aprenentatge, és a dir, ajustar la intervenció educativa a les
necessitats que es detecten, proposem:
•

Exercici que consisteix en col·locar la pilota de mini – tennis en el lloc
indicat per l’educador (davant del company, darrera seu, a l’esquerra,
sota el peu, etc.) per tal de comprovar la seva orientació espacial –
temporal.

•

Exercici que consisteix en realitzar, sobre una màrfega, la tombarella
endavant, endarrere i la roda lateral, amb ajuda si és necessari.

Avaluació sumativa
Com avaluació sumativa, per tal d’obtenir informació sobre les capacitats
assolides pels nens/es, proposem:
•

Circuit d’agilitat complexa on el fet de contenir diferents alçades,
equilibris, salts, superfícies, recolzaments... suposi un repte per el nen/a,
d’aquesta forma podrem observar les habilitats i coordinacions que ha
desenvolupat i la seva actitud davant les dificultats.

Avaluació dels objectius
A banda de les avaluacions globals, per tal d’avaluar cada un dels objectius
hem plantejat un exercici/joc/situació real-simulada, indicant els aspectes
qualitatius i quantitatius que tindrem en compte. A cada exercici plantejat, per
tal de fer la valoració, li correspon una fitxa d’avaluació com la presentada més
endavant per l’objectiu 1.
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AVALUACIÓ OBJECTIU 1
Objectiu: Executar diferents voltejos transversals (tombarella endavant i
endarrere) i laterals (roda) en contacte amb el terra.

Activitat d’avaluació: Exercici que consisteix en realitzar, sobre una màrfega,
la tombarella endavant, endarrere i la roda lateral.

Criteris d’avaluació:
-

Execució (amb ajuda o sense).

-

Posició: inicial, durant el moviment i final.

Valoració: Segons els criteris d’avaluació establerts, es podrà obtenir una
puntuació màxima de 15 punts:
-

5 punts de la tombarella endavant.

-

5 punts de la tombarella endarrere.

-

5 punts de la roda lateral.

Instrument d’avaluació: Per avaluar aquest objectiu utilitzarem una fitxa
d’avaluació com la que mostrem a continuació.
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AVALUACIÓ OBJECTIU 2 + OBJECTIU 8
Objectiu: Utilitzar els diferents segments i possibilitats de moviment del cos per
fer front a un circuit d’agilitat.
Objectiu: Afrontar de forma positiva la frustració als errors envers la pràctica, a
través de l’auto-superació.

Activitat d’avaluació: Circuit d’agilitat complexa on el fet de contenir diferents
alçades, equilibris, salts, superfícies, recolzaments... suposa un repte per el
nen/a, d’aquesta forma podrem observar les habilitats i coordinacions que ha
desenvolupat i la seva actitud davant les dificultats.
Aquest circuit té una sèrie d’elements a superar en els que el nen/a ha d’aplicar
totes les possibilitats de moviment practicades durant les sessions
(desplaçaments variats, salts, voltejos, etc.) i on és possible que necessiti més
d’un intent per superar-ho, el que ens permetrà avaluar la seva forma d’afrontar
els errors i dificultats.

Criteris d’avaluació: El que tindrem en compte a l’hora d’avaluar la realització
del circuit serà:
-

Si utilitza les habilitats i coordinacions idònies per resoldre els elements.
L’execució de les habilitats i coordinacions.
Si té èxit a la primera o ha de realitzar més d’un intent.
Si necessita, en algun cas, ajuda externa.
La seva actitud: excel·lent / bona / regular / dolenta.

Valoració: Cada element tindrà una puntuació màxima de 4 punts, tenint en
compte els criteris d’avaluació indicats anteriorment. Cada criteri suposa una
puntuació total d’1 punt.

21

AVALUACIÓ OBJECTIU 3 + OBJECTIU 5
Objectiu: Experimentar les possibles posicions del cos en l’espai.
Objectiu: Experimentar diferents salts sobre diferents superfícies.

Activitat d’avaluació: Joc d’estacions en el qual els nens/es obtenen un gomet
verd al experimentar i vivenciar l’activitat proposada. Les estacions tenen lloc a:
-

Barra fixa (penjar-se de mans, amb els peus...)
Anelles.
Espatlleres.
Minitramp.
Llits elàstics.
Saltador.
Al terra.

Criteris d’avaluació: Per tal d’avaluar l’assoliment d’aquests objectius, tindrem
en compte:
-

Que el nen/a obtingui tots els gomets verds, és a dir, passi per cada una
de les estacions.
Si ho realitza de forma autònoma o amb ajuda.
Si obté èxit o no.
La seva actitud: excel·lent / bona / regular / dolenta.

Valoració: Cada apartat citat als criteris d’avaluació suposarà una puntuació
màxima d’1 punt. Per tant, cada nen/a podrà obtenir una puntuació total de 4
punts.
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AVALUACIÓ OBJECTIU 4
Objectiu: Reconèixer els conceptes espacials i temporals bàsics.

Activitat d’avaluació: Exercici que consisteix en realitzar els moviments que
l’educador/a indiqui, fent referencia al propi cos i al material extern. Aquests
exercicis seran:
- Col·locar la pilota a la seva esquerra.
- Col·locar la pilota sota el poltre.
- Llançar la pilota endarrere.
- Llançar la pilota a dalt i aplaudir un cop abans de recollir-la.
- Llançar la pilota a un company situat a tres distàncies diferents.

Criteris d’avaluació: En aquest cas, a l’hora d’avaluar el nen tindrem en
compte:
-

Si ho realitza a la primera sense errades.
Si necessita varis intents per aconseguir-ho.

Valoració: Cada un dels cinc exercicis sol·licitats al nen/a tindran una
puntuació màxima d’1 punt. En cas d’assolir-ho sense errades, obtindrà la
puntuació màxima. En cas d’aconseguir-ho després de varis intents, obtindrà la
meitat de la puntuació. En cas de no saber-ho realitzar, no obtindrà cap punt.
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AVALUACIÓ OBJECTIU 6
Objectiu: Travessar la barra d’equilibri cap endavant sense problemes.

Activitat d’avaluació: Travessar la barra d’equilibri – situada al terra – amb el
menor temps possible.

Criteris d’avaluació: Els criteris que tindrem en compte a l’hora d’avaluar
l’assoliment d’aquest objectiu seran:
-

El temps que triga a travessar la barra.
El nombre de cops que cau al terra.
La tècnica utilitzada (posició del tronc, braços i peus, mirada, etc.)
L’actitud: excel·lent / bona / regular / dolenta.

Valoració: Cada criteri esmentat a l’apartat tindrà una puntuació màxima d’1
punt. Per tant, cada nen/a podrà tenir una puntuació total de 4 punts.

AVALUACIÓ OBJECTIU 7
Objectiu: Identificar les diferents parts del seu propi cos i dels demés.

Activitat d’avaluació: Joc per parelles que consisteix en identificar les parts
del cos. Per torns, un dels dos indica les parts del cos que vol que l’altre toqui i,
a l’hora, el corregeix en cas de que aquest ho faci malament.

Criteris d’avaluació: Per tal d’identificar si el nen/a ha assolit l’objectiu
plantejat, tindrem en compte:
-

Si identifica correctament les parts del cos que se li demanen.

-

Si és capaç de corregir al company/a.

Valoració: Cada nen haurà de demanar a la seva parella que identifiqui 5 parts
del cos, podent obtenir així una puntuació màxima de 5 punts. No acerar la
resposta a la primera suposa l’obtenció de la meitat de la nota (0’5p).
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ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES
Metodologia
La metodologia de les nostres sessions es caracteritzarà per ser:
-

Relacional.
Globalitzada.
Lúdica.
Significativa.
Creativa.

Entre els criteris metodològics i orientacions didàctiques que poden contribuir a
una millor realització de les sessions destaquem:
-

Els espais han de ser amplis i no presentar perills.
Els nens/es han de portar calçat i roba adequada.
Hem de respectar les tres fases fonamentals: fase inicial o d’activació,
fase principal, fase final o tornada a la calma.
Les activitats es realitzaran, sempre que sigui possible, en forma de joc,
amb caràcter lúdic (aprenentatges significatius).

A més, tenint en compte les condicions necessàries per tal d’afavorir el
desenvolupament harmoniós del nen/a, donarem gran importància a:
-

La seguretat afectiva.
La comunicació.
El plaer del moviment en llibertat.

Estils d’ensenyament
Tot i que aplicarem estils d’ensenyament reproductius, sobretot comandament
directe i assignació de tasques, a l’hora de fixar elements de caire més tècnic a
través de la imitació i repetició de tècniques, la nostra proposta s’inclina cap a
un estil d’ensenyament guiat, el qual persegueix la participació de nen/a en un
procés dirigit a descobrir i desenvolupar destreses i habilitats en la recerca. Té
l’objectiu d’iniciar al subjecte en un procés particular del descobriment:
l’educador orienta l’aprenentatge dels nens/es però permet que siguin ells els
que ho investiguin, prenguin decisions i descobreixin. L’educador no ensenya
mitjançant models, sinó que implica la participació cognitiva del subjecte en el
procés i planteja situacions que condueixen al nen/a a la resposta.
Aquest estil d’ensenyament requereix un professional disposat a utilitzar el seu
temps en estudiar la estructura de l’activitat i en dissenyar la seqüencia
adequada de preguntes/propostes que comportin a la resposta apropiada.
Tal i com va citar Galileo: “Nada puedes enseñar a una persona, sí puedes
ayudarlo a que lo descubra por sí mismo.”
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Aspectes de gestió i organització de les sessions
Per tal de convidar al nen/a a experimentar totes les possibilitats de moviment
pròpies d’aquest edat, disposarem d’un espai on es pugui moure en autonomia
i independència. Aquest espai contendrà superfícies dures i toves, matalassos,
plans inclinats i ondulats, desnivells que produeixen ruptures tòniques, coixins
de plàstic, bancs suecs, cordes, llits elàstics... Serà un espai unificat, organitzat
sota el criteri de la seguretat física i afectiva, i creat per alliberar l’expressivitat
motriu; serà el lloc per viure el plaer sensoriomotriu, el plaer de l’acció, del joc i
del moviment. El nen/a podrà córrer, saltar, fer voltejos, rodar, caure, girar, etc.
Les sessions seran dirigides per dos tècnics, el que permetrà oferir una atenció
molt pròxima i individualitzada a cada un dels 10 nens/es. Abans de començar
la sessió, els educadors s’encarregaran de tenir tot el material preparat, de tal
forma que al arribar els participants, es pugui començar la fase d’activació amb
una transició que els porti a l’organització de grups, en cas necessari, davant
de les diferents tasques/exercicis/jocs preparats per desenvolupar els objectius
i continguts corresponents. La sessió sempre acabarà amb una tornada a la
calma.
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OBJECTIUS DIDÀCTICS
-

SESSIÓ 6

Executar diferents voltejos transversals i laterals en contacte amb el terra.
Afrontar de forma positiva la frustració als errors envers la pràctica, a través de l’auto-superació.

CONTINGUTS
-

Execució dels diferents voltejos transversals i laterals en contacte amb el terra.
Comportament d’auto-superació.
Coneixement de les formes i possibilitats de moviment.
Participació en totes les activitats, acceptant els resultats i situacions adverses que es produeixin.
Interès per augmentar la competència i l’habilitat motora, mostrant constància en les activitats.

MATERIAL
Màrfegues o tatami (al terra), màrfegues “quita-miedos”, bancs suecs, espatlleres, mòduls d’escuma de diferents
formes (rectangular, triangular i circular), plinton, saltador.

TORNADA A
LA CALMA

PRINCIPAL

ACTIVACIÓ

FASE

DESCRIPCIÓ

TEMPS

1. Tot el grup, experimentarà i realitzarà, a l’ordre del professor, tots els tipus de desplaçament,
salts i girs que han vist fins ara (reptacions, trepes, quadrupèdies, carreres, salts amunt, salts
amb girs longitudinals), implicant tota la musculatura, el sistema cardiorespiratori i el sistema
articular.

5-7
min.

2. Tot el grup. Es distribueix diferents tipus de materials per tot l’espai (els mòduls d’escuma, els
bancs i les màrfegues). Els alumnes han de rodar per sobre d’elles de la manera més natural per
a ells (els iniciem al volteig – necessitat de girar -).

3–5
min.

3. Breu explicació i demostració de la tombarella endavant. (Importància de les mans, cap i
posició agrupada).

2 min.

4. Exercicis de progressió per la tombarella endavant:
- Caminar amb els peus i les mans al terra (cul elevat i cames en extensió).
- Decúbit supí amb la barbeta tocant el pit i els genolls flexionats (formar una pilota amb el cos i
rodolar, girar de diferents formes).
- Amb un mòdul d’escuma triangular crear una pendent de manera que amb la posició inicial de
mans i peus a terra i amb el cul amunt es faciliti l’execució de la tombarella endavant.

12 min.

5. Breu explicació i demostració de la tombarella endarrere. (Importància de les mans, cap i
posició agrupada).

2 min.

6. Exercicis de progressió de la tombarella endarrere:
- Des d’assentats en una màrfega (amb el cul més elevat que les cames) i sense mirar endarrere:
deixar-se caure cap endarrere intentant agrupar les cames fins a quedar-se mirant el sostre.
- Des del terra, posició de mans sobre les espatlles i mirant al sostre, tirar endarrere i aconseguir
posar les mans planes al terra (sense arribar a fer el volteig).
- Des d’una superfície elevada amb pendent descendent (mòdul triangular o saltador) i des
d’assentats realitzar la tombarella endarrere.

12 min.

7. Realització de jocs aplicant els voltejos transversals:
- Per parelles, agafats de la mà, realitzar tombarella endavant (amb un quita-miedos i ajuda).
- Realitzar voltejos transversals seguits (petita competició de qui pot fer-ne més o combinar
ambdós moviments).
- Superar un petit circuit de desnivells on es comenci des del més fàcil al més difícil: (1.Gran
pendent descendent, 2. Poc pendent descendent, 3. Llit elàstic, 4. Plinton, 5. Al terra (màrfegues
primes)).

12 min.

8. Joc de relaxació: estirats al terra fer-los realitzar diferents accions de mobilitat poc enèrgiques
de la vida quotidiana (per exemple: anar amb bici a poc a poc, estirar-nos com quan ens acabem
de llevar...).
9. El mateix però per parelles: fer-los agafar contacte entre ells i sinergies coordinatives (Ex: tocar
el peu del company amb el propi peu, els dos peus, fer la bicicleta els dos junts, etc.)
10. Feedback dels continguts apressos i remarcar la seguretat alhora de realitzar els voltejos.

10 min.

OBSERVACIONS
Al ser la primera sessió de voltejos, només treballarem els voltejos transversals (tombarella endavant i endarrere),
reservant els voltejos laterals (roda lateral) per més endavant, quan els/les nens/es hagin experimentat millor el seu
moviment i hagin millorat més la seva percepció corporal. Especial atenció a les ajudes i seguretat dels nens/es.

CONCLUSIONS
La realització d’aquest treball ha estat un procés llarg, elaborat i enriquidor.
Partint d’un coneixement mínim sobre programació de l’activitat física i l’esport,
ens ha servit per aprendre a elaborar una Unitat Didàctica correctament, tenint
en compte les fases del procés i els aspectes formals que es requereixen.
Sense dubte, ha estat el mitjà ideal per aplicar els coneixements teòrics a la
pràctica real.
Tot i que no estem segurs de poder posar la UD en pràctica, estem molt
satisfets amb el treball realitzat i amb el resultat final obtingut. El projecte, a
banda de servir-nos per poder expressar la nostra idea de treball ideal que
volem que s’apliqui als clubs, ens ha servit per adonar-nos de la gran quantitat
de feina que es necessita a l’hora de programar i planificar, així com de la
importància que té la programació en qualsevol àmbit.
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