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Cal veure quins són els principis pedagògics que haurien de regir un model educatiu que 
desenvolupi de manera integrada l'evolució del nen i introduir-los en els pressupòsits de l'esport 
escolar. 

Escriure un article de fons sobre els 
aspectes pedagògics de l'esport esco- 
lar, com és obvi, no resulta pas del tot 
senzill, perquè qualsevol teorització i 
reflexió suposa sempre una visió de- 
terminada del punt de vista de l'autor 
i del context social i teòric en el qual 
es dóna. Es per això, que, ja d'entra- 
da, demano que tot el seguit d'idees, 
projectes, pensaments i propostes si- 
guin considerats en el sentit que cer- 
quen, en darrera instància, el desen- 
volupament del nen, el qual cal con- 
cebre'l com a unitat estructuralment 
indivisible. 
No és la meva intenció, tampoc, do- 
nar solucions puntuals, concretes i 
vàlides per a tothom a un problema 
tan complex com és el de l'esport 
escolar, sinó fer una aproximació, des 
del punt de vista de la pedagogia i de 
l'educació, a aquells aspectes i conno- 
tacions més rellevants que facin pos- 
sible donar una dimensió més forma- 
tiva a l'esport escolar. 
La lectura crítica i la posterior refle- 
xió pot ajudar als col·lectius i a les 
persones implicades a debatre i apro- 
fundir en alguns dels nombrosos in- 

terrogants que planteja tota proposta 
o model d'esport escolar. 
Donar una definició única, universal i 
vàlida d'allò que s'entén per esport es- 
colar és bastant complicat però, edu- 
cativament parlant, hauríem d'ésser 
partidaris d'aquells models que defen- 
sen de forma integrada tant aspectes 
de caire individual com aspectes de 
caire social i cultural de l'individu, ja 
que aquest és considerat persona en la 
mesura que és membre d'un grup 
social determinat i participa de forma 
particular dels seus valors i normes. 
Cercar i trobar aquest equilibri entre 
individu i grup social serà el primer 
condicionant d'un esport escolar in- 
trínsecament educatiu. 
Per tant, un dels aspectes claus d'a- 
questa temàtica no és de tractar de 
concretar si l'esport escolar ha d'orga- 
nitzar-se per a unes determinades e- 
dats, si ha d'ésser dirigit i tutelat per 
uns grups determinats d'institucions 
socials que, de forma insistent, recla- 
men el seu protagonisme i la seva 
paternitat, ni tampoc el fet de delimi- 
tar tot el possible ventall d'esports 
que des d'una òptica més o menys 

agonística i/o lúdica busquen el seu 
lloc en la competició, sinó de fer que 
els responsables, siguin els que siguin, 
prenguin consciència del fet de vetllar 
per un esport escolar de tipus mes 
paidocèntric. En efecte, en aquest el 
principal protagonista és el nen, amb 
tota la problemàtica específica que 
presenta en aquestes edats evolutives 
i cronològiques i en les quals, pas a 
pas i estadi a estadi, va estructurant 
progressivament, la seva personalitat 
dins de l'entorn social i cultural que 
ha tocat de viure. 
El fet d'aconseguir un model d'esport 
escolar molt proper al nen, que formi 
part de la seva realitat pròxima, faran 
possible que totes les activitats d'a- 
quest tipus, en les quals està immers, 
siguin intrínsecament motivants i 
obertament interessants, amb la qual 
cosa es facilitarà la seva participació i 
es farà planera també l'acció pedagò- 
gica del professor, l'entrenador o el 
monitor. 

Ciència pedagògica i esport 
escolar 
El concepte pedagogia, d'acord amb el 

 



Considerar l’infant capaç d'aportar experiències de joc, 
facilitar-li la comprensió dels reglaments 
i el valor relatiu dels resultats i les accions, 
faria que l'esport escolar esdevingués més educatiu 

 

 

seu origen grec, significa conducció 
del nen. En un principi el terme al·lu- 
dia a un acompanyament merament 
físic i extern, el pedagog era l'esclau 
encarregat per la família de portar-lo i 
deixar-lo en mans de les diferents 
persones especialistes en instrucció, 
com podien ésser el paidotriba o el 
citarista, els quals procuraven la seva 
formació. 
Des d'aquesta perspectiva històrica 
els conceptes de pedagogia i pedagog 
serien irrellevants, buits de tot contin- 
gut formatiu, i res no tindrien a veure 
amb la seva significació actual, segons 
la qual la pedagogia és considerada 

com la veritable ciència de l'educació 
i té una funció clarament definida: 
desenvolupar la personalitat de l'edu- 
cand en els seus aspectes biològic, 
psicològic i relacional. 
És per això que, des de l'òptica de la 
bona pedagogia, tot model educacio- 
nal també d'esport escolar— que no 
estigui en aquesta línia s'hauria de 
refusar o canviar-lo de manera imme- 
diata. 
L'objecte material de la pedagogia, es 
a dir, el seu camp específic i propi 
d'estudi, és l'educació en sentit gene- 
ral i els fets educacionals en particu- 
lar. 

El concepte educació, igual que li ha 
esdevingut al de pedagogia, ha anat 
variant semànticament al llarg de la 
seva història, fins al punt de configu- 
rar les dues tendències que dominen 
el panorama pedagògic actual i que 
són conseqüència directa de dues es- 
tructures socials ben diferents: la tra- 
dicional o agrària i la moderna o in- 
dustrial. 
Cada tipus d'estructura social no sola- 
ment és una manera distinta d'inter- 
pretar l 'home, sino que té com a 
rerafons tota una manera d'entendre 
la vida i les relacions socials. Aquesta 
filosofia predominant repercuteix ne- 

 



 
  

cessàriament i directament en els mo- 

dels educactius i també, que ningú, 

no en dubti en les concepcions espor- 

tives, diferents a tots nivells. 

Es lògic pensar que alguns dels pro- 

blemes que es planteja la pedagogia 

actual, com la impossibilitat material 

de controlar i accedir als canvis cons- 

tants de coneixements, l'adaptació a 

les noves tecnologies, la importància 

del desenvolupament d'actituds de 

formació permanent, la manca de 

qualitat de l'ensenyament, la crisi de 

valors i d'altres, tinguin una incidèn- 

cia manifesta en el món de l'esport 

escolar, puix que hi són clarament ex- 

trapolables. 

A les últimes dècades hi ha hagut més 

avenços de tipus material, científic, 

social, econòmic i cultural que al llarg 

de tota l'existència de l'home. La per- 

manència i la immobilitat han deixat 

pas a una estructura social essencial- 

ment canviant. L'esport escolar que 

neix i es configura en aquests últims 

anys, paradoxalment, apareix amb 

una concepció bastant lligada a l'an- 

quilosament i la fossilització més pro- 

pi de temps passats. 

Diríem que, en aquest sentit, l'esport 

escolar hauria d'adaptar-se als temps 

que l'han fet aparèixer, i això només 

serà possible en la mesura que siguem 

capaços de diferenciar-lo i separar-lo 

de l'esport d'alta competició, fet que 

no necessàriament obligaria a deixar 

de banda un dels seus objectius de 

sempre: ser viver de futurs esportistes 

d'élite, sinó que, simplement, esde- 

vindria més formatiu. 

Pedagògicament parlant, veiem que 

aquestes dues realitats sòcio-culturals 

a les quals abans hem al·ludit configu- 

ren els dos grans models educacionals 

existents. D'una banda, tenim el cor- 

rent de l'educació tradicional, que de- 

fensa una instrucció academicista, 

«bancària» imposada des de dalt, on 

els professors, els continguts i els mè- 
todes són els que donen sentit al 
procés educatiu: per l'altra, trobem 
totes aquelles teories que donen sentit 
al moviment de l'educació moderna, 
on els interessos, les necessitats, l'acti- 
vitat i la participació del nen són 
algunes de les seves propostes i prin- 
cipis més significatius. 
Des d'aquesta òptica tindríem que 
l'esport escolar hermèticament regla- 
mentat, on la norma és invariable, 
l'entrenador infalible i l'autoritat de 
l'àrbitre inqüestionable semblaria, en 
principi, molt més vinculat a una 
visió tradicional de l'educació. Al 
contrari, l'esport escolar, on la norma 
no fos inflexible, l'entrenador i l'àrbi- 
tre esdevinguessin elements facilita- 
dors i l'esportista un subjecte amb 
capacitat d'aportar noves perspectives 
i situacions, el veuríem com una acti- 
vitat més lligada a les noves tendèn- 
cies educatives. 
La resposta pedagògica, des d'aquesta 
perspectiva dialèctica, consistiria a in- 
tentar assolir el que és educativament 
vàlid en totes dues tendències i inte- 
grar-ho en un model socialment ac- 
ceptat. 

Tanta importància educativa podria 

tenir l'observació i l'execució estricta 

per part de l'escolar d'un sistema tàc- 

tic ofensiu en voleibol, fixat per l'en- 

trenador, com la possibilitat indivi- 

dual de resoldre creativament les dife- 

rents situacions d'atac que puguin 

aparèixer al llarg del joc. Igualment, 

tanta importància educativa pot tenir 

l'observació estricta del reglament per 

part del nen com l'adaptació d'aquest, 

per part dels dirigents federatius o per 

part dels professors, entrenadors i 

monitors, a les característiques del 

grup al qual va destinat. 

En ambdós exemples la clau pedagò- 

gica rauria en el fet que l'esportista en 

sabés les raons i reconegués la impor- 

tància relativa que en cada cas poden 

tenir dites opcions. 

Acció educativa i esport 
escolar 
Com en part ja hem indicat, tampoc 

no és gens fàcil trobar una definició 

exacta i única d'educació. Pensadors, 

religiosos, mestres, pedagogs, sociò- 

legs, legisladors, polítics, i tots aquells 

que, d'alguna manera, han tingut rela- 

ció amb el món de la pedagogia i 

l'educació han donat versions dife- 

rents del que entenien per educació. 

Això fa impossible l'acceptació i l'es- 

tabliment d'una concepció unívoca, 

universal i vàlida per a tothom. 

Amb tot, si es vol fer una anàlisi dels 

diferents conceptes d'educació apare- 

guts al llarg dels temps, podem veure 

com hi apareixen sempre, a vegades 

de forma explícita i a vegades de 

forma implícita, uns elements que es 

configuren a l'entorn d'una acció, 

l'acció educativa. I és en aquest as- 

pecte, el de l'activitat, el de la prag- 

maticitat, el de la possibilitat que el 

concepte d'educació es fa diferent del 

de la pedagogia de caire més filosòfic, 

dialèctic i teòric. Sense cap por a 

equivorcar-nos, podem dir que la pe- 

dagogia se situa en l'àmbit del pensa- 

ment i l'educació en el de l'acció i de 

la praxis; això sí, totes dues es neces- 

siten inexorablement i mútuament. 

Aquesta acció que, per tractar-se d'e- 

ducació, es pot anomenar també pe- 

dagògica, té un punt d'arribada, l'edu- 

cand, que és qui experimenta canvis 

positius i esperats com a conseqüên- 

cia de la intervenció de qui n'és l'au- 

tor, l'educador. 

Quan aquesta acció és sistemàtica, 

organitzada, planificada, conscient i 

voluntària, i quan és realitzada per 

persones a les quals els ho encomana 

la societat i que estan preparades per 

 



L'educació i la socialització sovint entren en conflicte; 
una correcta presa de consciència de les contradiccions pot fer, 
d'aquest conflicte, un factor més d'educació 

 
portar-la a terme, podem parlar d'e- 
ducació en sentit estricte. Per tant, 
quan els entrenadors i els monitors en 
esport escolar actuen en consonància 
amb aquesta perspectiva cal conside- 
rar-los veritables educadors. 
Altrament, quan aquesta acció és in- 
voluntària, inconscient, asistemàtica i 
realitzada per col·lectius, institucions 
o persones que tenen una altra res- 
ponsabilitat social però que també 
influeixen en l'individu i fan que 
aquest canviï, parlarem de socialitza- 
ció. 
L'esport escolar i els esportistes esco- 
lars reben necessàriament influències 
des d'aquestes dues perspectives; per 
un cantó el professor, entrenador o 
monitor ho fan de forma sistemàtica i 
van desenvolupant i assolint els ob- 

 

jectius i les fites proposades; simultà- 
niament, però, la premsa, la ràdio, la 
televisió, la família, els amics, etcète- 
ra, veritables educadors secundaris, 
incidiran també en els coneixements i 
les actituds en matèria esportiva, i 
moltes vegades aquesta incidència 
serà fins i tot contradictòria. 
Procés educador i procés socialitzador 
entren, doncs, tot sovint en conflicte 
quasi permanent i incideixen signifi- 
cativament, a vegades de forma posi- 
tiva i d'altres de forma negativa, en la 
formació tant personal com esportiva 
del nen. 
Ben segur que un bon entrenador 
procurarà i intentarà inculcar les nor- 
mes mínimes de respecte envers l'ad- 
versari, l'àrbitre i el públic, però és 
probable que també rebi paral·lela- 
 

ment vivències de joc dur, agressions 
físiques, públic enfollit, espectacles 
aquests que malauradament i amb 
massa freqüència provenen de l'es- 
port anomenat d'élite. 
L'esport escolar, per assolir un caire 
bàsicament educatiu, hauria d'ésser 
dirigit i portat per entrenadors i mo- 
nitors amb coneixements suficients 
sobre el nen i sobre el món social i 
cultural que ens envolta. Així, po- 
drien trobar-se les solucions pedagògi- 
ques més adients a tot aquest seguit 
de conflictes que dificulten el normal 
desenvolupament del nen esportista; 
així també es podrien donar les expli- 
cacions adients a aquelles situacions 
que ho demanin, i l'acció esportiva 
esdevindria educació o acció educati- 
va. 

 



 

Com se sap, el fair play és un valor 

que la teleologia educativa i esportiva 

sempre es proposa com a fita a assolir 

dins de qualsevol programa d'esport 

escolar. Però aquesta tasca es veu 

quasi sempre enfosquida per les notí- 

cies que dia rera dia es llegeixen a la 

premsa o per les imatges que es veuen 

a la televisió. L'actuació correcta en 

aquest sentit, per part de l'entrenador, 

seria la d'aprofitar aquesta circums- 

tància per reflexionar conjuntament 

amb el nen i plantejar-se per què es 

donen aquestes situacions; s'hi faria 

veure també els grans condicionants 

de tot tipus, polític, econòmic, fami- 

liar, etcètera que envolten i invadei- 

xen l'espai social de l'esportista d'éli- 

te. És probable, per exemple, que un 

resultat pugui canviar la seva vida 

així, ser motiu d'una gran acumulació 

de tensió psíquica que esclati precisa- 

ment durant l'encontre. Això, que so- 

cialment és rebutjable, pot ésser indi- 

vidualment explicable en aquells mo- 

ments, però mai no és justificable des 

d'un punt de vista educatiu. 

És evident que el nen en edat escolar 

mai no podrà actuar d'aquesta mane- 

ra si se'l fa participar en un tipus de 

competició en la qual, lluny de repro- 

duir-se els esquemes de l'alta compe- 

tició, hi predominin els aspectes pe- 

dagògics. 

L'esport escolar, entès des d'aquesta 

òptica, s'acostaria més a un model 

educatiu i, per tant, seria una eina de 

gran valor formatiu des del punt de 

vista pedagògic i objecte d'inclusió en 

el programa de formació escolar. 

L'esport escolar com a 
resultat cultural 
Antropològicament l'home és movi- 

ment, conseqüència d'un procés in- 

tern suportat per un conjunt d'estruc- 

 

tures biològiques i psicològiques. La 

producció d'aquest moviment humà 

és idèntic arreu, és a dir, que en la 

seva producció hi intervenen necessà- 

riament les mateixes estructures. 
Malgrat aquest fet, el resultat del mo- 
viment i el seu sentit és distint en les 
diferents cultures, i així el component 
teleològic hi assoleix gran importàn- 
cia. 
A les cultures d'alguns dels pobles 
primitius que avui encara subsistei- 
xen es desconeix el fet educatiu i 
també el fet esportiu, tal com nosal- 
tres l'entenem. D'això és dedueix que, 
si bé des del punt de vista antropolò- 
gic el moviment humà és biològica- 
ment i culturalment necessari l'home 
no està obligat a decidir-se per una 
pràctica determinada. 
Per aclarir això direm que l'important 
és menjar i fer-ho d'alguna manera, 
però no necessàriament fer-ho amb 
ganivet i forquilla, ja que és evident 
que hi pot haver altres respostes que 
siguin vàlides culturalment parlant. 
Dins de la nostra cultura occidental i 
mediterrània, igual que d'altres civi- 
litzacions, tenim un projecte concret i 
determinat d'home, el que s'aconse- 
gueix mitjançant l'acció coordinada 
de les diferentes forces socials que 
l'envolten, entre les quals podríem 
destacar la família, l'escola i el go- 
vern. 
Moltes vegades els pedagogs ens pre- 
guntem per què les coses són d'aques- 
ta manera si podien ser d'una altra, o 
per què els continguts educatius són 
els que són, quan el cert és que es 
poden canviar. La resposta a aquest 
plantejament només es pot formular 
des d'una òptica supraindividual. És 
la societat formada per tots nosaltres, 
i on tenim la nostra participació i 
representació, la que de forma demo- 
cràtica estableix els models i marca 
les finalitats. Ella és la que determina 

 

les que hem d'acceptar, encara que hi 

discrepem. No hi ha una altra sortida 

dins d'una concepció moderna de la 

societat. Si no som capaços de defen- 

sar les nostres propostes i les nostres 

idees hem d'acceptar les de la majo- 

ria. El tarannà democràtic i dialèctic 

són el camí per arribar a un acord en 

aquest sentit. 

La societat, doncs, fixarà les finalitats 

educatives per cercar aquest model 

d'home del qual abans hem parlat, i 

l'esport escolar hauria d'integrar-se, 

amb decisió i profunditat, en aquest 

projecte de futur, i col·laborar directa- 

ment en la consecució dels objectius 

educatius establerts per a l'edat esco- 

lar. 

Esport escolar i objectius 
educatius 
Superada actualment la concepció 

dualista cos-ànima sobre la persona 

humana, que és una proposta mal 

aprofitada i pitjor interpretada durant 

molt de temps per la nostra cultura 

occidental i que té els orígens en la 

filosofia platònica i en les religions de 

caire òrfic, s'ha obert pas una concep- 

ció integradora de l'individu. L'home 

és un tot indivisible i, com a tal, el 

tracten les noves teories pedagògi- 

ques, en les quals l'educació física i 

l'esport escolar, dos dels grans aspec- 

tes oblidats a les antigues propostes 

educatives, poden trobar la seva veri- 

table identitat. 

Avui dia les propostes taxonòmiques 

sobre educació, que parteixen d'a- 

quest concepte d'unitat psicobioso- 

ciológica de la persona, integren en 

els seus plantejaments un tipus d'edu- 

cació que tracta per igual els àmbits 

més notables de la personalitat, cer- 

cant finalitats i objectius de caire 

biològic, psicològic i relacional. 

 



 

Objectius de l'àmbit biològic i esport 

escolar 

Qualsevol proposta sobre esport esco- 
lar incideix directament en aquest 
àmbit. Tothom reconeix que l'esport 
ajuda, per principi, al desenvolupa- 
ment biològic, fisiològic, motriu, etc., 
de l'individu. 
La consolidació i el perfeccionament 
dels moviments bàsics com córrer, 
saltar, girar, desplaçar-se, lliscar, etc.; 
l'aprenentatge de les tècniques sim- 
ples o complexes basades en la com- 
binació, coordinació i dissociació dels 
moviments i la millora de les quali- 
tats físiques bàsiques —força, veloci- 
tat, resistència, flexibilitat i les seves 
derivades— en són exemples clars. 
Una bona velocitat de reacció i una 
bona velocitat de desplaçament afa- 
voreixen el contraatac en handbol; 
però, per altra banda, el fet de treba- 
llar tàcticament el contraatac en una 
sessió d'entrenament o de realitzar-lo 
repetides vegades durant un encontre 
repercuteix de forma directa en les 
esmentades qualitats. Es produeix, 
doncs, una espècie de reacció circular 
entre tècniques esportives i qualitats 
físiques i motrius. 
L'esport escolar, com es pot veure, 
assoleix perfectament les fites que la 
pedagogia marca en aquest àmbit; 
però tot seguit sorgeix la pregunta si 
aquest pot també donar resposta als 
altres àmbits abans esmentats o, en 
altres paraules, si els dirigents i entre- 
nadors poden incidir de forma cons- 
cient, voluntària i intencional en els 
àmbits psicològic i relacional de l'es- 
colar. La resposta, després de tot el 
que s'ha analitzat fins ara, creiem que 
no pot ésser altra que afirmativa.  

Objectius de l'àmbit psicològic i 

relacional i esport escolar 

A aquelles persones que no veuen 
gaire clar el valor educatiu i formatiu 

 

de l'educació física i l'esport escolar 
els podria semblar utòpic o irrealitza- 
ble el fet que, mitjançant aquestes 
disciplines, bàsicament lligades al mo- 
viment i a la motricitat humana, es 
puguin també treballar i cercar objec- 
tius que tradicionalment han estat pa- 
trimoni d'altres matèries, com les ma- 
temàtiques, les ciències de la natura, 
la física i l'ètica, etcètera. 
Però aquells que mantenim una certa 
relació amb el món de la pedagogia i 
de l'esport escolar sabem i coneixem 
les seves possibilitats reals. Això sí, a 
condició d'aprofitar al màxim les di- 
verses situacions educatives que 
aquest tipus d'esport proporciona. 
Només la falta de coneixements i de 
capacitat pot impedir que l'entrena- 
dor o monitor que pretén treballar la 
resistència aeròbica dels seus alumnes 
imparteixi de forma simultània conei- 
xements sobre els processos fisiolò- 
gics que es desencadenen simultània- 
ment i que fan possible la millora 
d'aquesta qualitat física. Si a aquest 
fet s'hi afegeix, a més, un tipus de 
treball en grup que afavoreixi la coo- 
peració i l'ajut recíprocs entre els es- 
portistes escolars, es treballarà també 
el tercer àmbit, el relacional. 
Quantes vegades la falta de coopera- 
ció i d'esperit de sacrifici personal 
han portat al fracàs més d'un equip 
considerat en principi superior des 
dels punts de vista tècnic, tàctic i 
físic. La solució haurà de tenir en 
compte inevitablement un planteja- 
ment pedagògic que tendeixi a cobrir 
aquest camp, però mai com a pedaç, 
sinó com una fita permanent i peren- 
ne. I això, és obvi, pot constituir 
perfectament la tasca educativa de 
l'entrenador o del monitor. 

Consideracions finals 
És evident que seguint aquesta línia 

d'anàlisi podríem arribar molt més 

 

lluny en aquest plantejament, en part 
filosòfic i en part pedagògic, del que 
hauria de contemplar un esport esco- 
lar profundament formatiu. 
La solució suposa trencar barreres i 
plantejar models que tendeixin a la 
multivarietat i a la cooperació de to- 
tes aquelles persones que exerceixen 
una interacció sobre l'alumne i l'es- 
portista, i canalitzar les energies que 
ajudin a assolir els objectius educatius 
establerts. 
Per això cal fer un inventari dels 
principis pedagògics de l'educació i 
incorporar-los directament a l'esport 
escolar. 
És impensable proposar un model pe- 
dagògic d'esport escolar que no con- 
templi de forma clara la importància 
dels interessos i les motivacions del 
nen; que deixi de costat planteja- 
ments didàctics centrats en la indivi- 
dualitat de les capacitats, aptituds i 
actituds tant intel·lectuals com biolò- 
giques i socials; que no aprofiti l'as- 
pecte lúdic de l'activitat esportiva i 
remarqui la dimensió recreativa tot 
conjugant-la amb la dimensió agonís- 
tica; que no faci possible d'alguna 
manera la flexibilització de la norma i 
el reglament i doni altres possibilitats 
com la de repetir determinades situa- 
cions del joc, —no hem d'oblidar que 
estem aprenent—, més adaptades a les 
condicions i circumstàncies del mo- 
ment; o que no sigui obert a tothom 
que hi vulgui participar voluntària- 
ment prescindint de les seves quali- 
tats i capacitats. Aquestes i moltes 
altres propostes pedagògiques serien 
certament les que portarien l'individu 
en formació a esdevenir el dia de de- 
mà un home lluire, adaptat a la socie- 
tat i a la cultura que ha heretat, amb 
prou capacitat crítica i lluminositat 
creadora perquè li permeti avançar i 
facilitar l'evolució esportiva i cultural 
de la societat en la qual és immers.  

 


