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La preparació d'un equip, inclosa
dins d'un context més ampli anomenada la preparació tàctica, requereix com
qualsevol altra part de la preparació
d'un equip, una estructuració i una
progressivitat, sempre d'acord amb les
lleis biològiques del desenvolupament
del nen i que de forma incomprensible
s'omet, i dóna pas a autèntics errors
tècnics i pedagògics que van en detriment del progrés individual del jugador i en conseqüència del nivell de
l'esport en qüestió.
En les categories inferiors, aquest
problema té aspectes alarmants, ja que
una gran majoria dels equips tenen
desenfocada aquesta important qüestió
cosa que produeix un desequilibri en
la preparació i en la formació dels
equips.

No és estrany de veure equips de
bàsquet que dediquen el 60% i fins i
tot el 70% del temps de treball als
entrenaments, l'aprenentatge de sistemes tàctics d'extrema complexitat,
amb la doble finalitat de guanyar els
partits i augmentar el protagonisme
de l'entrenador que d'aquesta manera
posa de manifest els seus coneixements tàctics i inverteix per tant l'ordre dels objectius generals prioritaris

que tot entrenador-educador ha de
plantejar-se a l'hora de fer-se càrrec
d'un equip.
És per tant, de vital importància
que s'enfoq ui la preparació d'un
equip des del punt de vista educatiu;
s'han de formar persones i després
esportistes sense oblidar que l'entrenador ha de ser abans que res un
educador al servei del nen i que l'esport és un medi excel·lent per a educar l'individu, i guanyar és un estímul
més, però no pas el primordial.
Partint d'aquestes bases, hem de fonamentar la feina i la preparació d'un
equip en les característiques evolutives de les persones que el componen,
així com en la progressivitat i l'assimilació de la feina realitzada anteriorment.
Així veiem que en la preparació
global d'un equip hi ha d'haver una
interacció entre els aspectes físics, tècnics i psicosocials, aquesta relació varia segons l'estadi evolutiu en què es
troba l'individu.
L'ensenyament inadequat dels sistemes de joc comporten un tipus de
raonament abstracte, en un moment
en què el nen encara no està preparat
per ubicar-se en un estadi evolutiu
anterior; tot això comporta un pèrdua
enorme de temps, així com uns tras-

torns d'ordre psíquic que poden acabar en frustracions del tipus esportiuemocional (repressió de l'espontaneïtat i de la creativitat del jugador, limitació de l'autonomia de joc subjecte
en tot moment a uns rígids esquemes,
etc...). Aquests esquemes ràpidament
serien assimilats si la seva aplicació i
el seu ensenyament s'efectués en el
moment adequat i basat en un treball
previ la funció del qual fos preparar i
adequar l'individu al pas següent.
Com a producte d'aquesta mala
planificació de l'ensenyament de la
tàctica, ens trobem sovint, amb jugadors del més alt nivell esportiu que
tenen veritables problemes a l'hora
d'integrar-se en un sistema de joc, per
manca d'un desenvolupament adequat del pensament tàctic i que els
impedeix conèixer amb la profunditat
suficient els moviments d'un sistema i
les seves respectives variants, i arriben
a extrems d'incapacitat assimilativa
en els quals alguns jugadors no tan
sols no saben els moviments dels seus
companys, per poder acoblar els seus

moviments als dels altres, sinó que
fins i tot són incapaços d'aprendre els
seus moviments preestablerts al llarg
de tota una temporada.
Per tot això, i conscients d'aquesta
problemàtica, és imprescindible d'elaborar un plantejament on s'estructuri
adequadament l'ensenyament de la
tàctica, complement necessari per a1
desenvolupament del joc esportiu.

FASES I ETAPES DE
L'ENSENYAMENT DE
L'ACCIÓ T ÀCTICA EN EL
NEN
Etapes de la formació psicofísica
del nen
En plantejar-nos l'ensenyament de
la tàctica, hem de tenir en compte que
aquesta va dirigida al nen i aquest és
un ésser, la tònica principal del qual
és el canvi (pas d e nen a ho me) ;
aquest canvi està regit i estructurat
per uns estadis evolutius que s'han de
tenir en compte a l'hora de programar
i d'estructurar la iniciació tàctica del
nen.
P er la q ual co sa i d 'acor d amb
aquests estadis —que no desenvoluparem, per no ésser un tema específic
d'aquesta feina distingirem 5 etapes

Elements tècnics. Passada, dribling, tir, etc.
Combinacions tècniques. Dribling, aturada, tir, rebot, pivot,
passada.
— Tàctica individual. (1 x I).
— Tàctica de grup. (2 x 2) (3 x
3) (4 x 4).
Tàctica d'equip. (5 x 5).
— Jo c lliure.

Activitats bàsiques en el procés de
formació tècnic-artístic
Per poder aplicar les successives
etapes metodològiques de la formació
tàctica, és necessari que existeixi un
treball previ, ubicat al llarg del primer
període evolutiu del nen (de 6 a 9/10
anys) i que centrem en dues activitats
essencials, convenientment programades i estructurades.
1.— L'E.F. de base.
2.— Els jocs.
L'aprenentatge de les E.F. de Base
per part del nen reportarà l'assimilació de tots els moviments bàsics de
l'individu en infinitat de situacions,
totes elles diverses que enriquiran les
seves vivències i el prepararan per a
l'assimilació ràpida de les tècniques
esportives.

Si les E.F. Base són sota al meu entendre el mitjà de iniciació de fonamentació tècnica del nen, crec que un
bon programa de jocs, pot donar al
nen, unes vivències amb un cert sentit
espai-temporal amb un sentit del ritme , l a co o rd i na ció et c, al mat ei x
temps que anem estructurant l'activitat tàctica a través dels mateixos jocs,
és el mitjà ideal de desenvolupament
del nen a través de la seva formació.
i,Per què triem el joc com a mitjà de
iniciació tàctica del nen? Perquè el joc
infantil és mitjà d'expressió, instrument de coneixement, factor de socialització, regulador i compensador de
l'afectivitat, un instrument efectiu del
desenvolupament de les estructures
del pensament; en suma, resulta un
mitjà essencial d'organització, de desenvolupament i d'afirmació de la
personalitat.
Si considerem els esports com a jocs
evolucionats i complexos amb una reglamentació molt elaborada, és lógic
pensar que per educar i preparar el
nen esportivament, és a dir, en el
treball d'equip (que és l'estudi més
evolucionat del joc), hem de partir
dels jocs motors elementals que a més
a més constitueixen un mitjà d'educa-

en la formació psico ísica del nen:
f

1.— De 6 a 9/10 anys
2.— D e 1 0 a 1 3 a n y s
3.— D e 1 4 a 1 6 a n y s
4.— D e 1 7 a 1 8 a n y s
5..— De 19 anys en endavant

Etapes metodològiques de la
formació tècnica i tàctica:
Des del punt de vista esportiu, l'evolució del nen en Bàsq uet vindrà
donada per la juntura perfecta del
binomi tècnic-tàctic. La formació dels
jugadors, va des de l'aprenentatge de
la tècnica individual i les combina cions gestuals a l'educació tàctica individual i col·lectiva.
Entre la tècnica i la tàctica, la diferència no és més que qualitativa. La
formació tècnica constitueix la base
de la formació tàctica.
Els jugadors veuen engrandir la
seva capacitat d'organitzar racionalment el seu joc, a mesura que, es
desenvolupa la seva destresa motora i
sensori-motora, el seu pensament tàctic i els seus coneixements tàctics.
Per altra banda, la tàctica està constituïda per una sèrie de conceptes abstractes que hem d'estructurar adequadament, per poder-los administrar
amb progressivitat racional al nen; és
per això que presentem les etapes metodològiques de la formació tècnicatàctica:

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE
JOCS EN EL PROCÉS DE
FORMACIÓ TÀCTICA
(Anys)

4

5

6

7

8

9

10

NEN NEN
-

1.— Els Ileons i les gaseles
2.— E l m o c a d o r
3.— Les tres palmellades
4.— Mitjanit a la cleda
5.— Els encisers

NEN GRUP
-

6.— L'esparver
7 . — Tir a les
Ilebres (Per a
petits)
8 . — El riu i els cocodrils
9 . — Pilota Iligada
10.—
La porta

20.— 21.— 22.—

22223456...—
.2—
—
—
7 . 2—8 . — 23 90 .. —
—

NEN EQUIP
-

11.—
La cacera a
cavall
12.—
Tir a
les Ilebres (Per
a grans)
13.—
Marro
14.—
Defensa del
castell
15.—
Pilota robada

EQUIP EQUIP
-

16.—
Netejar el
camp
1
7 . — PRE-ESPORTIUS
Les 10
JOCS
ESPECÍFICS
passad
es
18.—
Caçadors i
conills
19.—
El
jugador-diana 20.— El
camp arruïnat
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Un exemple: LES DEU PASSADES (Joc numero 17)
Situacions proposades

— Pista: 40 x 20
— Dos equips: Grocs i verds
— Per a marcar un punt és precís fer 10
passades.

Respostes dels nens

Intervencions nen-mestre

Els nens es precipiten sobre la pilota
es desplacen en un grup compacte
seguint la pilota.

"Ens hem d esperar"
"Ens hem de dispersar"
"Fer passades llargues"

Els nens es reparteixen per tota la sala
Els nens es troben que no arriben a
però després de reprendre el joc es
jugar ¿Què fem? "S'ha de jugar sense
tornen a reagrupar. ________________ • m oure's".
Es prohibeix de moure's

De sp rés d e perdre's passades, un
equip agafa la pilota i fan 10 passades.

El qui rep la pilota s'atura, els altres
es mouen.

Es prohibeix arrancar la p iota cie es
mans.

"El reagrupament entorn de la pilota
continua"

Retorn al joc.

"No s'arriben a fer 10 passades"
"Hi ha massa empentes"
" No s ' h a d' a gaf a r l a pi l ot a d e l es
mans"

Menys empentes però a la pilota li
costa de sortir del paquet.
Alguns nens són a l'exterior del grup.

Alguns salten sobre el qui porta la
pilota"
"Els nens guarden la pilota"
"Si hi ha nenes, els nens no les passen
a les nenes"
El professor-entrenador: Els nens han
de passar-la a una nena, les nenes a
qui elles vulguin.

El joc és més clar però no s.arriben a
fer ies aeu passades.

"Cadascú un adversari"

Els nens es posen de dos en dos, un
de verd i un de groc.
No hi ha millorament.
•
Tots d 3 metres ae qui porta la pilota,
excepte ei seu adversari directe.

"Qui té la pilota guanya"
" E s podri a donar una pi l ot a a c ada
equip, de la manera que estan jugant"
"S"han d'ajuntar els dos equips"
"Alguns s'han de moure, els caps dels
equips"
"Qui té la pilota s'atura, els altres es
mouen"

"S"ha de passar a qui no té adversari"

Després de tres passades aquesta regla ja no es respecta.
Estudi de la passada:
Quatre cercles amb una pilota cadas cú.
Treball de passades en posició estàtica i després en moviment.
Molts nens se separen del grup, peró
quan la pilota surt del grup, tornen.

"Us heu de dispersar"
No us poseu molt lluny"
"El terreny és
molt gran"
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ció i d'aprenentatge en les direccions
motrius, cognitiva i relacional de primer
ordre.
El joc de competència és l'antesala
introductòria als esports competitius;
cap als 9 anys aproximadament es
desenvolupen els jocs de grups organitzats i jocs pre-esportius que anuncien els esports d'equip.
Segons Pierre Parlebas quan parla
sobre l'estructura dels jocs, entre els
que s'inclouen, els esports d'equip,
existeixen jocs que tenen una estructura funcional més complexa que els
esports, en la seva vessant tàctica i
l'anàlisi d'aquesta estructura està basada en els següents paràmetres: Company, adversari, espai i l'existència o
no de la incertesa en cada un d'ells.
En funció de què els esports tenen
un espai de joc estandarditzat i fix que
presenta una més petita incertesa que
no pas aquells jocs que en no tenir
espai limitat d'igual manera, presenten una incertesa més gran i per tan
una complexitat estructural més gran.
Per tot el que hem exposat, un programa d'actuació per a l'educació tàctica en aquesta primera etapa del desenvolupament evolutiu del nen, utilitzant com a mitjà bàsic, els jocs
infantils, hauria de ser de la següent
manera:
I r.— Elecció formativa dels jocs en

funció dels objectius.
S'han d'elegir jocs que tinguin una
gran riquesa de components d'acció
del joc i que com sabem una errada
qualsevol d'aquests components, dóna

vi

• cf

origen a les errades tàctiques: els components de l'acció del joc só n els següents:
a) L'amplitud visual
b) Els càlculs óptic-motors
c) El pensament tàctic
d) Els coneixements tàctics
e) La velocitat de reacció
11 Les qualitats físiques de base
g ) L e s d e s tr e s e s f o na me n ta ls
h) La concentració i l'atenció
i) La voluntat i la motivac ió
j) L ' e s p e r i t d ' e q u i p
2n.— Progressió didàctica dels jocs.
Tenint en compte els elements fo namentals del joc, hem de considerar
que la progressió didàctica dels jocs
anirà orientada a la recerca d'un programa coherent que es podria estructurar amb els apartats següents:
I.— Jocs de relació nen-nen
11.— Jocs de 'relació nen-grup
III.— Jocs de relació nen-equip
I V . — Jocs de relació equip-equip
V.— Jocs pre-esportius
3r.— El desenvolupament dels concep1es mètodes de la formació
tàctica en el procés lúdic
E la b or a c ió d ' un p r og r a m a d e j oc s
que han estat classificats d'acord amb
les normes i nivells abans esmentats.

OBSERVACIONS SOBRE
LES DEU PASSADES
Situacions proposades:
Per resoldre els seus problemes, els
nens han buscat sempre una s olució
dintre d'una modificació de la "situa ció proposada" i més particularment
dintre d'una modificació de les regles.
Hi ha altes possibilitats per a modificar la situació:
I) Modificació del nombre de juga d o r s i d e l a d i m e ns i ó d e l t e r r e n y ;
dividir la pista en quatre parts; fer 4
grups de 6 o de 8 jugadors per a fer un
3 x 3 o bé un 4 x 4 a cada zona amb
una pilota.

L1
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n,

Port

2) La ma teixa disp osic ió q ue a bans
amb una sola pilota circulant lliure ment d'una zona a l'altra, els jugadors•
es queden a la seva zona.

Resposta dels nens:
Els nens són atrets per la pilota; per
a e lls e l q ue és més a p rop té més
possibilitats de rebre-la.
Les seves respostes al problema han
evolucionat poc en el transcurs de la
sessió. En acabar la sessió, la me itat
de la classe està agrupada entorn de la
pilota i l'altra meitat repartida per la
pista.

Intervenció nen-professor:

Les intervencions dels nens depenen
de tot allò que ells han sentit, viscut
dintre del joc o del que ells han pogut
observar.
El professor s'ha mantingut de la
manera més neutra possible, però les
seves preguntes han orientat la discussió i han fet evolucionar el joc.
El temps de discussió de les coses
m é s a d e q ua d e s a v eg a d es f ou u na
mica llarg.

APLICACIÓ DELS
ELEMENTS TÈCNICSTACTICS EN ELS
DIFERENTS ESTADIS DE
FORMACIÓ
Si fem una anàlisi de tot el d'abans,
arrib em a la c onclusió d e q uè en la
Primera etapa (de 6 a 9 anys) és de
vital importància per al futur esportiu
del nen el treball sistemàtic i progra ma t d e les E .F . Ba s e i d els J oc s . A
l'acabament d'aquesta etapa, començarem a desenvolupar l'estadi 1 de les
fases metodològiques de formació tècnica-tàctica i que correspon gairebé en
exclusiva a l'aprenentatge dels ele ments tècnics específics de cada es -
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es un curso basico practico y
completo de técnica de navegación.

Navegación a Vela

La Segona etapa (de 10 a 13 anys)
c or r es p o n p e r d r e t p r op i a l a f a s e
d'aprenentatge i desenvolupament esportiu, el nen que ha arribat a un grau
de maduresa mental força alt, és apte
per a realitzar un treball tàctic-tècnic
força més específic i per consegüent
treballem en aquesta fase amb els es tudis de formació técnica-tàctica 11 i
111 (Que es correspon al desenvolupament exhaustiu dels elements tècnics
individuals i la tàctica individual
(1 x 1).
En la Tercera etapa (de 14 a 16
anys) i amb l'auge de la crisi puberal.
el jove presenta problemes de coordinació i es p rod ueix una regressió a
certs aspectes de l'activitat motora, en
c ontra en l' asp ec te intel· lec tua l , la
seva progressió és constant, arriba a
u n g r a n n iv e l l q ue l i s e r vei x p er a
interessar-se i per resoldre els problemes cada vegada més comp lex os de
les situacions tàctiques del joc; el jove
s'interessa més per aquest aspecte que
en q ua lsevol a ltr e estadi d e la s eva
vida esportiva; és per tant en aquest
moment, l'ideal per a incloure les fa ses més evolucionades del concepte
tàctic i de passada continuar l'impuls
creixent que es va iniciar en l'estadi
anterior. En aquesta etapa proposem
l ' es ta d i I V d e la fo r m a c i ó tè c n ic a tàctica (tàctica de grup 2 x 2, 3 x 3,
4 x 4) i a la fi d'aquest període i segons l'evolució observada podrem incloure el V estadi (tàctica equip 5 x 5).
La Quarta etapa (de 17 a 18 anys)
correspon al període de la post -
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ESQUI TENIS

Profusamente ilustrado con fotografías,
diagramas y cientos de dibujos, nos ensefia paso
a
paso a convertirnos en consumados navegantes,
tanto en botes como en cruceros.

Este manual es una guía practica y completa
sobre el arte de esquiar. Esta ilustrado con
fotografías, diagramas y dibujos detallados
sobre
los movimientos actuales, explica cómo
desarrollar una técnica relajada, sin pérdida
de
finergía , que pueda adaptarse a cualquier
situación.

pubertat i el jove ja ha recuperat el
seu esta emocional, és una fase de més
equilibri i coincideix amb els últims
anys de formació, és en aquesta etapa
on s'ha de fixar plenament l'estadi V
de la formació tecnica-tàctica. El jove
amb una bona base tàctica anterior ha
arribat a una nova situació més estable i gairebé definitiva i en l'aspecte
esportiu ha de preparar-se per a fer el
gran salt als equips sèniors, on 1'última mo t i vac ió é s g u a n y ar . E s e n
aquesta etapa, on s'han de desenvolupar en la seva màxima complexitat,
les accions tàctiques d'equip (Sistemes
.

de joc basats en els esquemes tàctics i
a la vegada aquests es basen en les
combinacions tàctiques, tàctica individual, etc.).

Per a la Cinquena i última etapa
(de 19 anys en endavant) que hauria
de correspondre a la categoria sènior,
ja s'han culminat els processos de formació de les diverses facetes que componen els nostres esports i l'adult
esportista té una doble opció: L'esport
d'alta competició (Elite) en el qual ha
arribat l'hora de buscar el més alt
rendiment del conjunt de les qualitats
individuals i col·lectives per a obtenir

el frenat objectiu. Per altra banda, hi
hauria la possibilitat de continuar realitzant esport, però ja sols en pla de
manteniment i sense grans exigències
físiques, tecniques-tàctiques i psicològiques. En les dues opcions, plantejo
com a últim pas dintre de la considerada evolució, l'execució del JOC
LLIURE, basat de 1a manera que, en
uns coneixements tecnics-tàctics molt
pregons i que han estat desenvolupats
en les etapes anteriors. El jove amb un
pensament tàctic alt com correspon a
la seva formació, podria desenvolupar
en aquesta fase, el seu nivell més alt.
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