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Resum 

Enmig d'un món assetjat per nom

broses crisis i fortament influït pels 

mitjans de comunicació, aquest ar

ticle intenta posar de manifest que 

l'educació ffsica i l'esport consti

tueixen dos exceHents camps d'ac

tuació per a la promoció i el desen

volupament de valors socials i per

sonals dels alumnes i esportistes, 

sobretot dels més joves. Aixf mateix, 

destaca la imatge actual que l'es

port professional aporta a través del 

progressiu deteriorament ètic de la 

seva pràctica, aspecte que influeix 

de manera decisiva en l'adquisició 

de models inapropiats per als espor

tistes joves i els alumnes d'educació 

ffsica. Per això, sota el convenciment 

que en aquests moments la simple 

pràctica esportiva per si mateixa no 

resulta generadora dels valors posi

tius tradicionalment pregonats i que 

han d'adoptar-se una sèrie de me

sures que facilitin la consecució de 

tan desitjosa finalitat, es proposen 

diverses estratègies per tal que els 

professors d'educació física i els en

trenadors esportius puguin trans

metre i afavorir el desenvolupament 

de valors socials i personals a través 
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de les seves pràctiques fi si coes porti

ves. Aquest treball continua sugge

rint certes formes d'avaluació dels 

valors de l'activitat ffsica, terreny 

que no ha estat degudament atès 

fins ara per acaba'r amb algunes 

reflexions encaminades a suggerir 

determinades posicions que els pro

fessors i entrenadors pod rien adop

tar en favor d'un millor procés for

matiu dels seus alumnes i esportis

tes. 

Introducció 

Tal i com exposen Ortega, Mfnguez 

i Gil (1996), "la novetat dels valors 

en educació planteja algunes exi

gències a la institució escolar: incor

porar nous continguts al programa 

curricular dels alumnes i unes noves 

competències en l'exercici de la pro

fessió docent, fer possible el que ja 

estava present en l'aula a un nivell 

no formal o no explícit, per tant, 

deficientment tractat, no sotmès a 

cap avaluació, formi part ara d'una 

programació adequada, en què les 

activitats pertinents trobin el seu lloc 

també adequat. Malgrat tot, cal re-

Paraules dau: 
valors socials, valors personals, 

educació flsica, esport 

conèixer-ho, això no és cap tasca 

fàcil". Potser per això sigui agosarat 

demanar-li a un professor d'Educa

ció Ffsica o a un entrenador esportiu 

que, a més d'educar ffsicament els 

seus alumnes atenguin tots els as

pectes psicoafectius, actitudinals, 

normatius i de valors que han de 

caracteritzar la seva personalitat, ac

tualment en un procés de desenvo

lupament. Aquest atreviment no se

ria aixf, si no fos pel context en el 

qual ens trobem situats: una socie

tat fonamentada en l'èxit que per

met fets com l'assoliment de cotes 

inimaginables en els fitxatges de ju

gadors en l'esport professional (Lee, 

1990; Gutiérrez, 1995b), que no és 

severa davant el dopatge d'aquells 

que no abandonen mitjans per arri

bar alt (Gonzalez, 1993), que abun

da en manifestacions agressives i 

violentes davant qualsevol trobada 

(de futbol principalment) (Paredes, 

1992; Bayona, 1995); que 

atempten contra els àrbitres, que 

agredeixen els jugadors i que arri

ben fins i tot a matar-se entre ells, 

com hem pogut veure recentment 

als telenotícies (Duran, 1985, 

1996a, 1996b). Si aprofundim en 
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aquest sentit, assenyalava Knop 

(1993) que "l'esport centrat en els 

nens està en perill a causa de qües

tions d'estrés, perquè guanyar és 

l'únic que interessa, l'augment de la 

violència en l'esport, a la lluita per 

fer que un nen s'inscrigui en un 

determinat club i a la falta d'inicia

tiva de joc". Afegeix Trepat (1995) 

que "l'amenaça contra el fair play 

augmenta a causa de la recerca 

cada cop més freqüent de la victòria 

a qualsevol preu. S'ha creat el peri

llós mite que l'autèntic valor de l'es

port consisteix en guanyar. La por a 

perdre s'ha convertit avui en major 

motivadora que el desig de realitza

ció i diversió, que s'ha tornat irrelle

vant". 

Si sumem a aquestes manifesta

cions les que dia a dia ens està 

oferint la premsa relacionades amb 

la corrupció polftica, el diner fàcil i 

la manca d'escrúpols socials no ens 

resultarà massa diffcil concloure que 

vivim en una societat que pateix una 

crisi múltiple: crisi econòmica, crisi 

polftica, crisi educativa i crisi social; 

al cap i a la fi, una generalitzada crisi 

de valors en una societat emi

nentment competitiva (reflexió per-



sonal extreta de la premsa diària i 

dels treballs de Marfn. 1993a i 

Camps. 1994). Els filòsofs reco

neixen que els valors estan canviant 

tant en la societat com en l'esport i 

que apareixen molts dilemes que 

generen controvèrsies relacionades 

amb les drogues. la sida. les rela

cions racials i les trampes en l'esport 

(Volkwein. 1996). 

Davant aquest complex panorama. 

alguns professors i entrenadors han 

arribat a preguntar-se si realment 

val la pena inculcar. promocionar 

uns valors a les seves aules i terrenys 

de joc. si quan acaben les sessions. 

els alumnes i esportistes tornaran a 

integrar-se en el medi hostil abans 

esmentat (Camps. 1994; Gutiérrez. 

1995b). Resulta molt diffcil compe

tir a l'aula contra els suggestius mo

dels propugnats per la societat i pels 

mitjans de comunicació (Gonzalez 

Lucini. 1993; Deval i Enesco. 1994). 

circumstàncies que porten. a vega

des. al desànim de professors i en

trenadors. Però. és precisament ara. 

davant aquesta generalitzada crisi 

de valors. quan els educadors. ja 

siguin professors. entrenadors es

portius o qualsevol especialista en

carregat de la formació de nens i 

joves. tenen la possibilitat de fer 

valer en major grau la seva veritat. 

tot i que aquesta resulti més costosa 

de transmetre. Perquè. tal i com 

assenyala Savater (1997) • ..... quant 
a educadors. no ens queda més re
mei que ser optimistes. i és que 
l'ensenyament pressuposa l'opti
misme tal i com la natació exigeix un 
medi líquid perquè s·exerciti. Qui no 
vulgui mullar-se. ha d'abandonar la 
natació; ...... 
I així és com ha entès també la 

polftica educativa. de tal manera 

que el Ministeri d'Educació i Cièn

cia. segons resolució de 7 de setem

bre de 1994 de la Secretaria de 

l'Estat d·Educació. segons la qual es 

donen orientacions per al desenvo

lupament de l'educació en valors a 

les activitats educatives dels centres 

docents. assenyala: "El sistema edu
catiu té entre les seves finalitats pro
porcionar als joves i nens una forma
ció que afavoreixi tots els aspectes 
del seu desenvolupament, i que no 
pot considerar-se completa i de qua
litat si no inclou la conformació d'un 

apunts 

MISCEL · LÀ N IA 

conjunt de valors que no sempre 
s'adquireixen de forma espontània. 
Alguns d'aquests valors. englobats 
en l'àmbit de l'educació moral. es 
refereixen a les actituds personals 
davant problemes bàsics de la con
vivència; problemes. l'evolució 
creixent dels quals ha anat generant 
la necessitat que els ciutadans adop
tin principis i desenvolupin hàbits en 
àmbits. fins fa poc. aliens als contin
guts escolars i sobre el que es neces
sita en les diferents etapes educati
ves tinguin l'ocasió de reflexionar. Es 
tracta. en definitiva. de tractar un 
conjunt de qüestions que contri
bueixen a proporcionar una verita
ble educació i a adequar l'ensenya
ment a les exigències del nostre 
temps. D'acord amb aquests criteris 

i segons els principis continguts a la 

Llei orgànica d'ordenació general 

del sistema educatiu. s'han anat de

limitant un conjunt de temes que 

recullen els continguts educatius re

lacionats amb cada un d'aquests 

àmbits que. juntament amb l'edu

cació moral i cfvica. són: [educació 
per a la pau. l'educació per a la 
igualtat d'oportunitats entre els se

xes. l'educació ambiental. l'educa
ció sexual. l'educació per a la salut. 
l'educació del consumidor i l'educa
ció vial. Aquests temes. anomenats 

transversals perquè no corresponen 

de forma exclusiva a única àrea edu

cativa. sinó que estan presents de 

manera global en els objectius i con

tinguts en totes elles. han de ser 

responsabilitat de professorat i; per 

extensió. de tota la comunitat edu

cativa." 

Per tant. l'educació ffsica. com la 

resta d'àrees que conformem el cur

rículum oficial de I·ESQ. ha de con

tribuir al desenvolupament 

d'aquests continguts transversals 

(Ureña. 1995). Però. el gran dubte 

que sorgeix immediatament és si 

realment l'activitat física i l'esport 

poden transmetre i desenvolupar 

uns adequats valors capaços d'afa

vorir la formació integral dels més 

joves o. pel contrari. seran un simple 

reflex del que la societat en general 

ens està mostrant (Coakley. 1990). 

El que sembla més clar és que ja no 

és vàlid el plantejament dels grecs 

en relació a l'esport com a formador 

del caràcter. ja no se segueix creient 

la tradicional convicció que l'esport 

promou valors ètics i forma el caràc

ter (Greendorfer. 1987; Sage. 1988; 

Dubois. 1986; Sparkes. 1986). Ar

nold (1991) ens recorda que a tra

vés de la participació en jocs i es

ports sorgeixen qualitats tan admi

rables com la lleialtat. la cooperació. 

el valor. la resolució. la força de 

voluntat. el domini de si mateix. la 

resistència. la perseverança i la de

terminació; però que aquestes qua

litats no són exclusives de I·esport. 

Resulta molt difícil seguir defenent 

que l'esport és bo en si mateix sense 

analitzar abans la forma en què es 

practica. Per això. Huxley (1969) 

deia que segons l'ús que es faci 

d·aquest. l'esport proporcionarà 

uns resultats o uns altres. Ben uti

litzat. pot ensenyar resistència i es

timular un sentiment de joc net i un 

respecte per les regles. un esforç 

coordinat i la subordinació dels in

teressos personals als del grup; mal 

utilitzat. pot estimular la vanitat per

sonal i la del grup. el desig cobdiciós 

de victòria i l'odi als rivals. un esperit 

corporatiu d'intolerància i una des

preocupació pels altres. 

A causa sobretot de la rellevància 

assolida per l'esport i als portento

sos interessos financers manipulats 

al seu voltant. s'ha donat lloc a un 

important deteriorament en la ma

nera de practicar-lo. de manera que 

així es reviu la manera com els joves 

han de decidir-se pel respecte a les 

regles del joc o a la seva transgressió 

(Lee. 1990). Això ha comportat que 

els estudiosos d'aquests temes ha

gin desenvolupat nombroses inves

tigacions amb la pretensió d'ana

litzar el problema de la falta de joc 

net i les possibles maneres de recu

perar-lo. alhora que també tenen en 

compte els aspectes relacionats 

amb el comportament dels juga

dors. les actituds dels entrenadors i 

dels espectadors i els valors que la 

pràctica esportiva podria estar co
municant (Menéndez. 1991; Cruz 

et al. 1991; Lee i Cockman. 1995). 

Fa set anys. Lee (1990) es pregunta

va quina és la finalitat de l'esport 

juvenil i quin podria ser el seu futur. 

És evident que s'està produint un 

malagua nyat procés orientat a la 

professionalització de l'esport juve

nil. com ja assenyalava Webb 
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(1969) i Devereux (1978). i que sem

blen estar molt presents a la majoria 

dels esdeveniments esportius els in

teressos relacionats amb la defensa 

del lloc dels organitzadors i el reviu

re somnis no assolits de molts pares. 

però sobretot això. el que ha de 

prevaler és l'interès dels nens i joves. 

Si aquest interès dels nens i pels 

nens no encapçala el procés. les 

pressions financeres dels patrocina

dors i la consecució del triomf per 

sobre de tot (Segrave. 1993). porta

rà certs joves a assolir amb èxit el 

més alt del pòdium i. altres. els més. 

a un abandonament de la pràctica 

esportiva a edats cada cop més 

avançades. 

Per això. si recollim els paraules de 

Meackin (1982) i Arnold (1991). 

Devís (1996). es pot observar que 

diuen "com en qualsevol activitat de 

la vida. l'esport pot transmetre va

lors desitjables o no desitjables. La 

simple participació esportiva no pot 

considerar-se una educació moral; 

una altra qüestió molt diferent és 

prendre l'esport com un context en 

el qual eJ professorat desenvolupa la 

seva activitat docent dins una marcs 

ètics i l'alumnat posa en pràctica la 

moralitat en termes d'un comporta

ment responsable". Seirul·lo (1995) 

afegeix que" ... les condicions en les 

quals es practiquin les tasques 

d'aprenentatge esportiu és l'educa

tiu. ja que és el que condueix a 

l'autoestructuració d'una o una al

tra maner,! de la personalitat de 

I·esportista ...... qüestió que també 

ha estat ressaltada per Bredemeier 

(1994) i Bredemeier i Shields 

(1996). Malgrat tot. com indicaven 

Gibbons. Ebbeck i Weiss (1995). 

han estat pocs els programes im

plantats per investigar els canvis en 

el desenvolupament moral a través 

de l'educació ffsica. Per això. ells van 

portar a terme un experiment en el 

qual van analitzar els efectes de la 

participació en activitats ffsiques 

educatives. van seleccionar el fair 
play dels nens en relació amb el seu 

judici moral. motius. intencions i 

conductes prosocials. Van arribar 

ala conclusió que una comprensió 

del desenvolupament moral en el 

domini de l'educació ffsica pot ser 

utilitzada de forma efectiva. tant a 

classe. com fora de classe. Concre-
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tament, les activitats altament rela

cionades amb el fair play en educa

ció ffsica, tant en solitari com en 

combinació amb altres continguts 

acadèmics, van resultar efectives, ja 

que es van augmentar significativa

ment els canvis en les variables es

mentades: judici, motiu, intencions 

i cond uctes. 

Coincidint amb aquests pensa

ments, l'objectiu d'aquest article 

serà suggerir algunes estratègies i 

tècniques de treball perquè tant els 

professors com els entrenadors es

portius puguin fer-ne ús per con

templar a les seves pràctiques fisi

coesportives el desenvolupament 

dels temes transversals aba ns es

mentats. 

Interpretació dels 
valors 

Un dels principals problemes que es 

plantegen els investigadors, pro

fessors i entrenadors, és definir i 

aclarir quins són els valors i com es 

desenvolupen i es transmeten a tra

vés de la pràctica física i esportiva. 

Per tant, comencem per acostar-nos 

a un dels més prestigiosos estudio

sos del camp dels valors com és 

Milton Rokeach (1973). Aquest diu 

·un valor és una creença duradora 
en què una forma de conducta o un 
estat final d'existència és personal
ment i socialment preferi a una opo
sada forma de conducta o estat final 
d'existència·. Els valors adquirits a 

través dels processos de socialitza

ció i de transmissió entre els éssers 

humans. Hi ha dos tipus de valors: 

uns instrumentals (processos, con

ductes) i uns altres finals (productes, 

fites). 

Anys més tard, Schwartz i Bilsky 

(1987), a partir de les teories de 

Rokeach i després d'haver portat 

a terme diversos estudis transcul

turals, van diferenciar els següents 

valors: autodirecció, estimulació, 

hedonisme, assoliment, poder, se

guretat, maduresa, tradició, espi

ritualitat, benevolència, universa

lisme i conformitat. Aquests au

tors matisen que, al seu torn, els 

valors poden classificar-se segons 

els interessos als quals serveixen. 

Atès que els valors es conceptua-
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litzen com a objectius, han de re

presentar els interessos d'alguna 

persona o grup, per la qual cosa 

tindrem: valors que serveixen a 

interessos individuals, altres que 

serveixen a interessos col, lectius i 

valors que serveixen per ambdós. 

En diferents estudis desenvolupats 

per autors com Bailey i Sage (1988) 

i per nosaltres mateixos (Gutiérrez, 

1994, 1995a, 1995b) es constata 

que, amb massa freqüència, són els 

valors individuals els que es pro

mouen enfront als valors col, lectius. 

Per això, els professors i entrenadors 

haurien de procurar un equilibri en

tre el desenvolupament de valors 

personals o individuals i de valors 

socials o col·lectius, i, en cas d'incli

nar la balança, que sigui a favor dels 

valors prosocials. 

Quin és el procés general en el de

senvolupament del sistema de va

lors de les persones? Segons Piaget 

(1935, 1975), hi ha unes etapes 

generals per les quals tot individu 

passa en el procés de conformació 

del seu esquema de valors, anant 

des del que s'anomena la moral 

heterònoma fins a assolir el nivell de 

la moral autònoma. La primera eta

pa comprèn un procés d'acceptació 

de valors, mitjançant el qual els nens 

i nenes van assumint els valors que 

els altres significatius els aporten, i 

els entenen com a vàlids pels simple 

fet que provenen d'una autoritat 

legítima. La següent etapa està 

constituïda per la identificació de 
valors, moment en què els nens/es 

viuen una transició en el desenvolu

pament moral a través de la recerca 

dels valors. Ja no els serveix que els 

grans, pares i professors, els diguin 

el que està bé o malament, sinó que 

busquen el valor de les coses i fets 

en funció de la seva pròpia essència, 

no per com els valorin els altres. 

Aquí sorgeixen dubtes i es plante

gen importants dilemes, processos 

que portaran el nen a incorporar 

una decisió pròpia i a consolidar els 

criteris valorals que li serviran d'ara 

en endavant. La tercera i última eta

pa, pròpia ja de la moral autònoma, 

radica en la convicció en els valors, 
cosa que aporta als nens una satis

facció personal que es veurà culmi

nada en la realització del valor. 

Des de la perspectiva del desenvolu

pament estructural, Kohlberg 

(1969) defèn que les persones po

den progressar a través de sis etapes 

en la consideració del que per a un 

és correcte o incorrecte, és a dir, en 

el seu desenvolupament moral. 

Aquests serien: a) ajustar-se a les 

normes per evitar el càstig; b) seguir 

les normes només quan hi ha algun 

avantatge; e) estar disposat a accep

tar ajut dels altres significatius; d) 

complir les lleis perquè és fonamen

tal per a l'existència de la societat; 

e) respectar les lleis per l'obligació 

social que hi ha, però reconeixent al 

mateix temps que poden sorgir con

flictes morals o legals que han de 

solucionar-se; f) reconèixer l'existèn

cia d'un codi universal de principis 

morals que representen la forma 

més elevada de llei, per tant, han 

d'acceptar-se (Delval i Enesco, 

1994). Si tenim en compte que la 

racionalitat de cada decisió estarà 

en funció del desenvolupament mo

ral assolit pel que s'educa, i que el 

procés de pas d'un estadi cap al 

superior és un procés lent, alhora 

que susceptible d'acceleració per la 

intervenció de l'educador, és aquí 

on els professors i entrenadors po

den afavorir aquests recorreguts, 

mitjançant l'aportació d'experièn

cies d'aprenentatge estructurat. 

Manifestació de valors en l'activitat física i 
l'esport 

Un cop definits els valors que po

dem trobar en qualsevol camp de la 

societat i després de l'acceptació 

comuna del seu significat, veiem en 

quines àrees i de quina manera es 

transmeten els valors propis de l'ac

tivitat física esportiva. Uns defenen 

que l'activitat ffsica en si mateixa; 

altres, pel contrari, pensen que l'ac

tivitat física i l'esport no són més 

que simples vehicles a través dels 

quals es comuniquen els valors do

minants de la societat. D'una forma 

o una altra, el cert és que cada 

esdeveniment esportiu, ja sigui indi

vidual o col·lectiu, comunica uns 

determinats valors i, a vegades, 

també els seus oposats, els contra

valors. 

Podem observar certs valors (encara 

que no sempre coincideixen els que 

102 

nosaltres interpretem amb els que el 

subjecte pretén assolir) quan la per

sona corre un matí d'un diumenge 

a través d'una explanada amb roba 

esportiva i en solitari. Potser preten

gui mantenir-se en forma, relaxar-se 

de l'estrés quotidià, gaudir de la 

naturalesa, embellir el seu cos, se

guir un tractament mèdic (salut te

rapèutica), mesurar-se les seves 

pròpies forces, autosuperar-se, etc. 

Si en lloc de fer-ho en solitari, corre 

amb un altre grup de persones, amb 

interessos més o menys comuns, 

poden detectar-se valors de sociabi

litat, companyerisme, cooperació, 

competició, altruïsme, integració en 

el grup, etc. 

Quan s'observa una classe d'educa

ció física, són molts els detalls que 

poden fer-nos pensar en diferents 

valors, si diferenciem els que corres

ponen al professorla (objectius, me

todologia), dels que correspondrien 

als alumnes (actituds, acompliment 

de la seva tasca) i els propis del 

contingut (política educativa). 

Així, podem veure que el professorla 

o l'entrenadorla, si es tracta d'acti

vitats fora del context escolar, prete

nen assolir uns objectius a través 

d'una metodologia en concret, uti

litzen uns materials, demanen als 

alumnes que realitzin les seves acti

vitats individualment o en grup, ate

nen a tots per igualo només als més 

capaços, realitzen ells mateixos les 

demostracions o demanen als alum

nes avantatjosos que les realitzin, 

ressalten les virtuts dels processos o 

únicament es fixen en els resultats, 

exigeixen el fidel compliment de les 

normes de convivència o passen per 

alt certs detalls, procuren que les 

normes higienicosanitàries siguin 

tractades en la mesura que les ins

tal·lacions ho permetin o eviten exi

gir el seu compliment, fan partícips 

els alumnes i esportistes dels objec

tius programats o pel contrari ho 

donen tot per assumit. 

Quant als alumnes/esportistes, po

dem apreciar si el que pretenen és 

divertir-se realitzant aquesta activi

tat, si el que intenten és adquirir 

major habilitat, si s'esforcen per su

perar-se, si compleixen les observa

cions de professors, àrbitres i entre

nadors, si són més cooperadors o 

més individualistes, si assumeixen 



riscos en la pràctica de l'activitat o 

prefereixen la seguretat, si són ca

paços de digerir el triomf i la derro

ta, si valoren l'activitat en si mateixa 

o la realitzen simplement perquè 

altres ho demanen. 

Respecte els continguts, aquests 

van íntimament lligats als objectius 

i fites que s'han marcat els entrena

dors i professors. Com assenyalen 

Ennis i Chen (1995), Ennis (1994) i 

Chen i Ennis (1996), l'orientació de 

valors dels professors, normalment, 

suposa una important repercussió 

en els valors que hauran de desen

volupar els estudiants. Així, podem 

apreciar si en els continguts es troba 

explícita la pretensió del rendiment 

físic, si es persegueixen objectius re

lacionats amb la salut, si es con

clouen continguts facilitadors de la 

tolerància, quin és el tractament 

que es fa del gènere, la importància 

atribuïda a la teoria i a la pràctica, 

la connexió de l'activitat física amb 

la resta d'àrees del currículum . 

Una altra parcel·la important de 

manifestació dels valors el consti

tueixen cada trobada i com petició 

esportiva. En aquests, també s'hi 

podria analitzar per separat quins 

valors transmet cada un dels agents 

que prenen part en la contesa: juga

dors, entrenadors, àrbitres i espec

tadors. D'aquesta manera, quan 

contemplem un partit de futbol, per 

exemple, podem intuir, i a vegades 

escoltar, moltes de les consignes 

que els entrenadors comuniquen als 

seus jugadors, podem veure si tant 

entrenadors com àrbitres permeten 

el joc agressiu o són més partidaris 

del fair play, si els jugadors fan mol

tes jugades individuals o realitzen 

una tasca d'equip, si respecten les 

decisions dels àrbitres i jutges o es 

revelen davant d'elles, si el públic 

respon amb esportivitat davant els 

adversaris o es dedica a cridar i a 

increpar constantment i,amb això, 

quin és l'exemple que estan apor

tant als seus fills i a la resta de nenes 

i joves. 

Per últim, podem referir un poderós 

agent de transmissió i manifestació 

de valors relacionat amb l'activitat 

física i l'esport, els mitjans de comu

nicació social, principalment.la tele

visió. A través d'ella, contemplem 

esdeveniments esportius amb major 
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detall inclús si ho féssim en viu, 

encara que no sempre de forma 

natural, escoltem opinions de juga

dors, entrenadors, públic i orga

nitzadors esportius i rebem amb fre

qüència a través del filtre imposat 

pel medi les explicacions i interpre

tacions pròpies dels comentaristes 

de l'esdeveniment (Bailey i Sage, 

1988). En tots ells, apareixen diver

sos valors manifestats, ja sigui a tra

vés de les seves paraules o de les 

seves accions, valors que seran in
terpretats de manera diferent se

gons la cultura i predisposició de 

cada espectador. 

Dins d'aquest mateix terreny, en els 

mitjans de comunicació social, tam

bé trobem un gran nombre d'exem

ples de programes en el quals es 

comuniquen diferents valors rela

cionats amb el món físic i esportiu, 

uns de caràcter més fictici (dibuixos 

animats), altres d'aspectes més real 

(pel· lícules, telenovel·les), uns de ca

ràcter més explícit i altres amb una 

pretensió més encoberta (com la 

propaganda), però que en molts 

d'ells, es pot apreciar clarament l'es

tatus d'un jugador, el comporta

ment d'un equip, el rol de l'entrena

dor o les meravelles de certs produc

tes i activitats per aconseguir l'èxit 

personal i en el grup. 

Desenvolupament en 
l'activitat física 

Tradicionalment, el desenvolupa

ment de valors a l'activitat física i 

l'esport s'ha dut a terme per con

venció socia l, és a dir, que per tal 

que es doni el joc cal que se seguei

xin unes regles (Lee, 1993). Malgrat 

tot, actualment a causa dels múlti

ples problemes abans esmentats, 

s'ha comprovat que el simple fet de 

la pràctica esportiva en general, no 

proporciona el desenvolupament 

dels valors desitjats, cosa que indica 

que si un professor o entrenador 

desitja promocionar determinats 

valors mitjançant l'activitat física i 

l'esport, ha d'incloure' ls entre els 

seus objectius; cal que s'hi fiqui 

(Bredemeier et al, 1986,; Romance 

et al, 1986, Bredemeier i Shields, 
1987; Bredemeier i Shields, 1996). 

Però, com pot fer-se? 

Per comprovar si l'activitat física era 

capaç de proporcionar un adequat 

desenvolupament de valors en els 

nens, el 1986 Brenda Bredemeier i 

els seus col·laboradors van dividir els 

nens assistents a un campament 

d'estiu en tres grups i els van aplicar 

mètodes d'ensenyament diferents: 

a un·grup, li van ensenyar l'educació 

física de forma tradicional (mit

jançant el que es podria anomenar 

sotmetiment a les regles), a un altre 

grup, se li va apl icar un programa 

de resolució de dilemes morals mit

jançant estratègies de desenvolupa

ment estructural, i al tercer, se'l va 

induir a un modelat de conductes 

mitjançant els principis de l'apre

nentatge social. Els resultats van de

mostrar que els grups ensenyats 

mitjançant aprenentatge social i de

senvolupament estructural van do

nar lloc a canvis en el raonament 

moral durant el programa, mentre 

que el grup ensenyat mitjançant el 

seguiment de les regles, no va ma

nifestar cap canvi significatiu. Resul

tats semblants van aconseguir Ro

mance et al (1986) en un treball 

d'investigació en el qual es van plan

tejar objectius semblants. 

Podem concloure, per tant, que l'ac

tivitat física és un exceHent instru

ment per fomentar el raonament 

moral, sempre que s'utilitzi el pro

cediment adequat, cosa que implica 

posar-se de forma explícita a desen

volupar els valors socials i personals 

usant com a element de treball la 

pràctica fisicoesportiva. 

Tècn~ues que poden facilitar el 
desenvolupament de valors 

Encara que no han estat pensades 

explícitament per a ambients fisi

coesportius, sinó per a contextos 

educatius generals, fonamentats en 

les suggerències de Buxarrais et al 

(1995) i Ortega et al (1996), propo

sem les següents estratègies suscep

tibles d'utilització per a l'afavori

ment i desenvolupament de valors 

socials i personals a través de l'edu

cació física i l'esport. 

a) Estratègies d 'autoconeixement i 
expressió. Aclariment de valors: un 

dels problemes amb què es troben 

els educadors és com ajudar els seus 

alumnes perquè estableixin un siste

ma de valors que els serveixi de guia 

per poder prendre decisions morals. 

Mitjançant aquesta tècnica, es pre

tén ajudar els alumnes i esportistes 

perquè realitzin un procés de refle

xió i es facin conscients i responsa

bles d'allò que valoren, accepten i 

pensen; que siguin conscients dels 

seus propis valors i actuïn segons 

aquests; que adquireixin processos 

d'autoconeixement i expressió de 

valors (Pascual, 1998; Ortega et 

al,1996) . L:activitat d'expressar els 

pu nts de vista propis i tractar de 

comprendre les opinions dels altres 

ajuda a aclarir els valors personals i 

a comprendre la diversitat social del 

grup. Però, al cap i a la fi, el que 

realment importa és que els alum

nes i esportistes facin seus aquests 

valors i estiguin disposats a defen

dre'ls en públic i a portar-los a la 

pràctica . 

El paper del professor o entrenador 

cal que sigui fonamentalment d'ajut 

perquè els alumnes, quan es referei

xin a experiències concretes, assolei

xin les seves pròpies postures valo

rabies; l'educador cal que s'esforci 

a aconseguir que els alumnes mani

festin els seus valors i acceptin les 

seves creences, pensaments i senti

ments sense jutjar-los ni tractar de 

canviar-los, generant qüestions i 

plantejant problemes, per tal que 

mitjançant la seva resolució els 

alumnes i esportistes vagin aclarint 

el propi sentiment de les seves res

postes. Ha d'actuar com un àrbitre, 

un dinamitzador del grup de discus

sió i ha de formular preguntes com 

les que Hers et al, 1988 i Marín, 

1993b proposen per desenvolupar 

de manera més productiva l'aclari

ment de valors: és quelcom que tu 

precises?, et sent orgullós d'això?, 

és molt important per a tu?, t'agra

da molt aquesta idea?, et sents feliç 

amb ella?, com et vas sentir quan et 

va passar?, vas pensar en altres al

ternatives?, fa molt temps que pen

ses així?, és quelcom que tu mateix 

has seleccionat?, com afecta la vida 

diària aquesta idea?, de quina ma

nera actues respecte a ella?, has 

pensat en la importància d'acord 

amb la tria que tu has fet?, creus 

que això és una preferència personal 

teva assumida o és senzillament un 
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costum?, quina és la dificultat que 

trobes per realitzar-la?, seguiries 

fent el mateix en altres circumstàn

cies?, concedeixes veritable valor a 

això?, etc. 

b) Estratègies per al desenvolupa
ment del judici moral. Discussió de 

problemes morals: es tracta d'ana

litzar i discutir dilemes morals, que 

es presenten mitjançant històries 

-hipotètiques o reals- que in

clouen dilemes de valor a discutir. 

Els alumnes o esportistes han 

d'adoptar una postura respecte 

l'acció a prendre, ser capaços de 

raonar-la i sotmetre-la a la discussió 

dels altres (Canti Ilo et al, 1995; Or

tega et al, 1996). Què es pot acon

seguir treballant amb dilemes? La 
discussió de dilemes morals intenta 

crear conflictes sociocognitius en els 

quals els alumnes i esportistes 

s'obliguen a restablir l'equilibri en 

un nivell superior de judici moral cap 

a postures més autònomes basades 

en principis universals. 

Objectius generals: a) Impulsar el 

desenvolupament i creixement mo

ral de l'alumnat tant en els seus 

aspectes cognitius com actidudi

nais, i si és possible conductuals. b) 

Potenciar el desenvolupament de les 

estructures universals de judici mo

ral que permeten l'adopció de prin

cipis generals de valor. c) Ajudar a 

prend re consciència dels principals 

problemes ètics que pateix el món 

fisicoesportiu. d) Crear conflictes 

cognitius amb la finalitat de fomen

tarel diàleg intern de l'alumnat amb 

si mateixos i amb els altres, de ma

nera que sigui possible desenvolu

par un raonament coherent que fa

ciliti la comprensió dels problemes i 

l'adopció de postures davant 

d'aquests. e) Possibilitar el desenvo

lupament d'actituds de respecte i 

tolerància, de manera que s'estimuli 

la seva capacitat d'adoptar noves 

perspectives i dur a terme rols dife

rents (Cantillo et al, 1995). 
Regles bàsiques per al correcte fun

cionament de la discussió a classe o 

al gimnàs: 

a) la participació en les discussions 

és voluntària; b) només una persona 

pot parlar cada vegada, els altres 

han d'escoltar al qui participa; e) els 

estudiants i esportistes poden co-
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mentar les manifestacions amb els 

altres com ens agradaria que ens 

tractessin a nosaltres; e) cada alum

ne/esportista té la responsabilitat de 

procurar que la classe o el joc es 

desenvolupi normalment. 

Els dilemes esportius poden extreu

re's de treballs ja desenvolupats. Po

dran ser elaborats pel professor/en

trenador o inclús pels propis alum

nes. Un recurs molt apropiat per tal 

que el professor posi tota l'evidència 

del dilema plantejat és l'ús 

d'imatges, ja sigui mitjançant pel'H

cules, diapositives o vfdeos, que es 

poden correspondre a escenes oco

rregudes realment o situacions fictí

cies muntades a l'efecte. També re

sultarà productiu l'anàlisi de les ac

cions que s'han anat produint a les 

classes pràctiques d'educació ffsica 

i esportiva, de manera que es dóna 

lloc a l'establiment d'un compromís 

ètic que es tradueixi en actuacions 

pràctiques concretes. 

No fa molt, Eassom (1995) propo

sava el desenvolupament de jocs 

que contenien dilemes per plantejar 

el problema del "doping" i ajudar 

els esportistes en els seus processos 

de presa de decisions relacionades 

amb les regles establertes. També 

Robert Horrocks, ja des de 1980, 

utilitza els dilemes com a instrument 

de treball per al desenvolupament 

del raonament moral dels seus 

alumnes i a més a més, assenyala 

que "l'educació ffsica i l'esport pro

porcionen experiències en un am

bient controlat que poden crear 

realment aquests dilemes, amb la 

qual cosa els alumnes/esportistes no 

només hauran de discutir-los, ja 

que, molt sovint, es veuran obligats 

a actuar i prend re decisions pràcti

ques a partir d'aquests". 

c) Estratègies orientades al desenvo
lupamentde'competències autore
guiadores. Autoregulació de la con

ducta: segons Buxarrais et al (1995), 
l'autoregulació és el procés com

portamental, de caràcter continuat 

i constant, en el qual la persona és 

la màxima responsable de la seva 

conducta. Aquestes estratègies po

den basar-se en activitats planteja

des davant el professor/entrenador 

que procuren desenvolupar en 

l'alumne/esportista habilitats orien-

tades a facilitar i optimitzar l'auto

control en l'àmbit escolar i social o 

poden ser activitats que suposen la 

pràctica de l'autoregulació per part 

de l'alumne/esportista. 

Es poden considerar tres fases en el 

desenvolupament de les competèn

cies autoreguladores: 1) autodeter

minació d'objectius per modificar la 

conducta de l'alumne o esportista 

en funció de criteris preestablerts; 2) 

autoobservació que permeti a 

l'alumne/esportista analitzar el seu 

comportament, les seves causes i 

efectes; 3) autoreforç que afavoreixi 

la motivació intrfnseca de l'alum

ne/esportista mitjançant contractes 

de contingència i autocontractes. 

Les anteriors activitats es concreten 

en la resolució de qüestions com 

aquests: pensa en alguna cosa que 

facis i que molesta els teus amics o 

companys de joc, per què creus que 

et passa això?, per què ho fas?, 

creus que podries fer alguna cosa 

perquè això no passés?, què?, com 

t'agradaria que actuessin els treus 

amics?, quines coses fas que els 

agradin als teus amics o compa

nys?, es tracta que els alumnes/es

portistes reflexionin sobre la seva 

conducta i sobre les conseqüències 

d'ella en relació amb els seus amics, 

companys de joc o d'equip. 

d) Estratègies per al desenvolupa
ment socials i l'empatia. Role-pla

ying: mitjançant aquesta tècnica 

s'ofereix als alumnes i esportistes la 

possibilitat d'educar-se en valors 

com la tolerància, el respecte i la 

solidaritat a través del contacte 

d'opinions, sentiments i interessos 

diferents als propis. Aquesta tècni

ca, utilitzada per estimular la parti

cipació en el grup i solucionar els 

conflictes individuals o interperso

nals, consisteix en la dramatització 

o escenificació d'una situació en la 

qual s'utilitza un conflicte d'inte

ressos i valors, rellevant des del punt 

de vista moral. S'ha de procurar que 

la representació sigui improvizada 

pels personatges i recalcar l'expres

sió de les diferents postures fent ús 

del diàleg. La posta en pràctica del 

role-playing de manera sistemàtica 

ajudarà a l'alumne/esportista en les 

següents funcions: a) comprendre 

que els altres poden tenir punts de 

vista diferents del propi; b) conside-
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rem anticipar aquests punts de vista 

en una situació concreta de conflic

te; c) relacionar i coordinar les dife

rents perspectives sense oblidar la 

postura personal (Buxarrais et al, 
1995). 

e) Estratègies per a l'anàlisi de temes 
moralment rellevants. Comprensió 

crítica: és un tipus d'intervenció 

educativa que té per objecte el po

tenciament de la discussió, la crítica 

i l'autocrrtica, aixf com l'enteniment 

entre els alumnes/esportistes, els 

professors/entrenadors personals i 

altres implicats en el problema a 

discutir. Té com a base de treball 

temes personals o socials que supo

sen un conflicte de valors a partir de 

temes socials i esportius controver

tits. 

El punt de partida per a les activitats 

de comprensió crrtica ha de ser un 

document (narració, dibuix, pel'lf

cula, reportatge, etc.) que se'ls pre

senta als alumnes/esportistes per ser 

discutit. Per exemple, la importància 

de l'educació frsica i l'esport per 

formar un estil de vida saludable, els 

riscos de l'esport competitiu en 

edats joves, el comportament dels 

espectadors davant els esdeveni

ments esportius, la personalitat dels 

fdols esportius, etc. Els principals 

passos per portar a terme aquesta 

tècnica són els següents: a) presen

tar temes controvertits; b) compren

sió prèvia del text o document 

gràfic; c) comprensió cientffica de la 

realitat; d) comprensió i crftica; e) 

comprometre's activament en la 

transformació de la realitat trac

tada. 

Model de Thomas Wandzilak per al 
desenvolupament de valors a través de 
l'educaci6 física i 'esport 

Les tècniques i estratègies pfeSenta

des fins ara per promoure el desen

volupament de valors socials i per

sonals a través de l'activitat física i 

l'esport poden semblar una mica 

abstractes, sobretot si no s'integra

ven dins d'un model de major abast. 

Per això, i atès l'escàs nombre de 

treballs desenvolupats en aquest 

camp, m'he sentit atret pel model 

d'intervenció que ens proposa Wan

dzilak (1985), aplicat posteriorment 

apunts 



per Wandzilak et al (1988) per al 

desenvolupament de valors a través 

de l'educació ffsica. 

Sense menysprear la importància 

que suposa l'elaboració pròpia de 

l'alumne quant al desenvolupament 

del seu judici moral, i sense deixar 

de respectar el paper de l'educa

dor/entrenador com a tal, Wandzi

lak defèn que, per tal que el seu 

model aporti resultats satisfactoris, 
han de complir-se dos principis 

bàsics: en primer lloc, que el pro

fessor/entrenador ha de proposar
se expressament el desenvolupa

ment de valors i, per altra banda, el 
comprom{s per part de professors i 
entrenadors del desenvolupament 

de models adequats de rol, ressal
tant la valuosa aportació de l'ajut 

social que su posen els altres signifi

catius (amics, professors, entrena

dors, pares). 

Si partim d'aquests dos principis, el 

professor o educador pot ensenyar 

valors mitjançant l'educació ffsica i 
l'esport, però per això, ha de com

plir els següents passos: 

a) Analitzar prèviament la situació 

i definir els valors a desenvolu

par. 

b) Determinar un currfculum 

d'acord amb les seves preten

sions. 

c) Establir objectes esglaonats. 

d) Avaluar el sistema d'intervenció 

utilitzat. 

c) Usar els resultats obtinguts (re

troalimentació, investigació) . 

S'ha de començar per conèixer la 
realitat existent, per la qual cosa és 

necessària una anàlisi de la situació, 

ja sigui a través de mètodes obser

vacionals o mitjançant els diferents 

instruments que resultin apropiats 

per a això (tests, qüestionaris, esca

les d'actitud, informes de professors 

i pares, entrevistes, etc.). A partir del 

resultat obtingut i segons els objec

tius plantejats, podrà decidir-se 

quins són els valors més necessitats 

de promoció i desenvolupament i 

se' ls haurà de definir amb precisió i 

centrar-los, si és possible, en un re
duït nombre d'ells. t:ambigüitat en 

la definició dels valors i la diversitat 

d'aquests poden ocasionar proble
mes operatius, de manera que resul-

apunts 
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ti infructuós l'esforç utilitzat, per la 

qual, cosa un cop identificades les 

variables, han de definir-se en ter

mes de comportament. 
Després de la definició dels valors 

sobre els quals s'ha de treballar, el 

professor/entrenador haurà d'esta

blir els objectius especffics. Atès que 

no totes les activitats tenen les ma

teixes característiques, ni tècniques, 

ni tàctiques, caldrà escollir per a 

cada objectiu aquelles activitats o 

esports que semblin més conve

nients de cara a aconseguir l'objec

tiu proposat. Segurament, cada es

port serà més o menys idoni per al 

desenvolupament de valors de dife

rents valors. Per exemple, tots els 

esports són adequats per crear ca
pacitat decisòria, però uns esports 

d'equip i activitat de grup seran més 

apropiats que altres per al desenvo

lupament de la confiança, la res

ponsabilitat o la cooperació (Fra

leigh, 1990). En aquesta fase és 

quan ha de posar-se el professor/en

trenador a desenvolupar pròpia

ment els valors, la qual cosa podrà 

fer-la utilitzant qualsevol de les tèc

niques anteriorment esmentades. El 

paper del professor/entrenador no 

serà de figura central del procés, 

sinó de motor impulsor de la discus

sió, plantejant problemes i recon

duint els temes si s'allunyen massa 

dels objectius plantejats, però 

deixant que siguin els propis alum

nes qui tinguin les conclusions per 
si mateixos. 

Cada procés utilitzat en el mecanis

me de promoció dels valors pot ser 

optimitzat si s'apliquen els esforços 

adequats. Per això, per intensificar 
. les possibilitats de desenvolupa

ment pot utilitzar-se l'esglaona

ment d'objectius i fites, sistema de 

recompenses que ha demostrar ser 

molt efectiu. Cada autor que ha 

aplicat aquest procediment a l'edu

cació ffsica ho ha fet de manera 

diferent, però tots ells han tingut en 

compte el que per als aprenents 

resultava de més interès, ja sigui el 

temps de joc en alguns casos, el 

resu ltat d'un trofeu a l'esportivitat 

en d'altres o el compliment d'una 

sèrie de passos i l'adquisició de cert 

nombre de punts necessaris perquè 

un equip o grup d'alumnes participi 

en una determinada activitat. Per 

exemple, si el valor que s'està treba
llant és la capacitat decisòria, una 

llista de tasques per als membres 

d'un grup o equip podrien ser: a) 

establir objectius i fites; b) construir 

regles d'equip; c) establir un sistema 

de com actuar amb els violadors de 

les regles; d) seleccionar capitans; e) 

contribuir a la resolució de proble

mes en l'equip; f) decidir l'alineació 

per a cada joc, etc. 

Quan el procés d'educació i promo

ció dels valors socials a través de 

l'activitat física s'han conclòs, el 

professor/entrenador ha de 

conèixer els seus resultats. Per això, 

haurà d'utilitzar un sistema compa

ratiu entre les dades de la realitat 

existent davant la posada en marxa 
del programa d'intervenció i educa

ció en valors i les dades que aportin 

les anàlisis i avaluació posteriorment 

a ta I procés. 

Un cop comprovat el resultat de 

l'educació en valors a través de l'ac

tivitat flsica, convé que el pro

fessor/entrenador recopili les dades 

obtingudes, les quals poden tenir 
diferents aplicacions. En primer lloc, 

les conclusions poden ser utilitzades 

com a feedback al comportament 
del grup, si prenen en consideració 

no només el resultat, sinó també el 

procés, els diferents passos, les for

mes en què es va contribuir a canviar 

el raonament moral. D'altra banda, 

aquestes dades resultaran de gran 

interès com a punt de partida d'in
vestigacions i pràctiques escolars fu
tures, si es col , labora en l'enriqui

ment progressiu del limitat cos de 

coneixement actual. 

Avaluació de valors en 
l'activitat física i 
l'esport 

Si bé és veritat que tot el camp 

relacionat amb la transmissió i de

senvolupament de valors és un 

terreny una mica indeterminat, 

l'avaluació i anàlisi d'aquests és 

concretament un dels aspectes 

més necessitat de progressiu 

avenços. Per a l'avaluació de va

lors en l'ensenyament general. 
s'han uti litzat sistemes diversos, 

des de metodologies observacio
nals i narratives (observació siste-
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màtica, registre anecdòtic, valora
ció dels treballs realitzats a l'aula, 

llistes de control, diaris de classe, 

etc.), passant per qüestionaris i 

autoinformes (escales d'actitud, 

escales tipus Likert, escales de va

lors), fins a arribar a l'anàlisi i 

resolució de problemes (intercan

vis orals, debats i assemblees, so

ciodrames, avaluació del raona

ment, històries viscudes) per aca

bar en el centre escolar com a 

principal context d'avaluació 

d'actituds i valors (avaluació del 

clima escolar, avaluació del pla 

d'acció en valors, avaluació de les 

activitats especifiques de l'educa

ció de valors) . Tots aquests siste

mes, adaptats convenientment al 
context especlfic de l'educació fí

sica i l'esport, són susceptibles de 

ser utilitzats per a la determinació 

dels valors que caracteritzen la 

pràctica esportiva. El diari de clas

se, en concret, ha estat utilitzat 

per Cutforth i Parker (1 996) per 

avaluar el desenvolupament afec

tiu a les classes d'educació flsica. 

Les tècniques que la literatura espe

cialitzada ens ofereix no són massa, 

potser per la manca d'interès en 

aquest tòpic. Algunes d'elles, uti

litzades específicament per avaluar 

els valors de l'activitat ffsica i l'esport 

han estat, per exemple, l'inventari 

d'actituds cap a l'educació flsica de 

Kenyon (1 968), l'escala de profes

sionalització d'actituds cap al joc de 
Webb (1969) i la mesura d'expressió 

de valors amb l'esport de Simmons 

i Dickinson (1986). Més re

centment, Lee (1990, 1993), lee i 

Coockman (1995) i Cruz et al 

(1991), a través de dilemes morals 

en situacions esportives amb l'apli

cació posterior d'una entrevista, van 

analitzar quins són els valors relle

vants en esportistes joves (futbolis

tes i tennistes adolescents). Última

ment, Cruz et al (1996) han creat un 

qüestionari per mesurar les actituds 

sobre el fairplay i en futbolistes in

fantils, juvenils i cadets, aixf com un 

registre d'observació amb conduc

tes relacionades amb el fairplay en 

partits de futbol de jugadors profes

sionals i alevins. 

Per la nostra part, hem aportat dos 

sistemes per a l'avaluació dels valors 

en l'activitat física i de l'esport. 
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D'una banda, l'anàlisi de contingut 
de programes infantils de dibuixos 
animats amb argument esportiu per 
treure els valors que les seves 
imatges transmeten (Gutiérrez i 
Montalban, 1994; Gutiérrez, 
1995c) i, d'altra banda, preguntant 
directament a una mostra nombro
sa d'estudiants i professors quins 
consideren ells que han de ser els 
objectius que ha de perseguir en 
l'educació ffsica i en l'esport i quines 
són les manifestacions que de ta ls 
objectius s'aprecien actualment en 
la pràctica esportiva i física mit
jançant el qüestionari d'objectius i 
manifestacions de l'educació física i 
de l'esport (Gu ti érrez, 1994, 
1995a). 

Conclusions 

Recordem que educar és formar el 
caràcter i formar-lo per tal que es 
compleixi un procés de socialització 
imprescindible per promoure un 
món més civilitzat i crftic amb els 
defectes del moment i comprome
tent-se amb el procés moral de les 
estructures i actituds socials; això és 
el que els grecs anomenaven ètica, 
la qual cosa implica la inculcació 
d ' uns valors (Camps, 1994). 
Aquests valors poden ser promo
guts a través de qualsevol activitat 
de l'ésser humà i, de manera molt 
especial, des de l'activitat ffsica es
portiva. D'acord amb aquest pensa
ment deia Cagigal (1981) que 
' l'home, si no vol deixar de ser 
home, ha d'alimentar-se de valors, 
recuperar els perduts i agafar-ne de 
nous. Cal buscar-hi hàbits de la nos
tra societat en tant que es pugui 
treure tot allò aprofitable i va/oritza
dor d'ells· . Així doncs, remarquem 
com a conclusions les següents: 

a) Estem convençuts que l'activitat 
física i l'esport són terrenys pro
picis per al desenvolupament i 
transmissió de valors a .través de 
l'educació física i l'esport. 

b) Ha quedat clar que per desen
volupar valors mitjançant l'edu
cació física i l'esport no n'hi ha 
prou amb la participació en la 
pràctica esportiva, sinó que cal 
posar-se expressament a allò; 
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cal dissenyar activitats i planifi
car objectius encaminats a 
aconseguir el desenvolupament 
d'uns determinats valors i pro
curar per tots els mitjans que 
siguin els mateixos alumnes i 
esportistes els qui facin seus els 
principi i valors que es defenen 
a través de diferents processos 
de raonament moral. Es fa ne
cessària la participació activa 
dels alumnes/esportistes. 

c) t:afirmació anterior no ha de 
renyir-se amb aquesta. Encara 
que defenem la necessària par
ticipació activa dels aprenents, 
no per això arraconem la conve
niència de la participació també 
compromesa dels pro
fessors/entrenadors . Sovint, 
s'ha abusat de la idea de l'edu
cació neutra, cosa que ha aca
bat suposant una forma de 
deixament per part dels respon
sables de l'educació. No es trac
ta d'adoctrinar, però tampoc 
d'abandonar l'alumne a la seva 
sort. Segons Adela Cortina 
(1995). "no sembla raonable 
que les joves generacions partei
xin de zero i aprenguin per as
sa ig i error si eís interessa viure 
aquests valors que tant de 
temps ha costat a la humanitat 
arribar a aprendre'ls al llarg de 
la seva història" . 

d) Entenem que els professor!Ven
trenadors són agents idonis per 
a la promoció i desenvolupa
ment dels valors a través de l'ac
tivitat física i l'esport, per la qua l 
cosa hauran d'aportar als seus 
alumnes i esportistes un model 
de rol adequat. 

e) Aquesta implicació de pro
fessors i entrenadors, com pro
posava Wandzilak (1985), su
posa mantenir una gran 
coherència entre el predicat i el 
practicat, entre el que es prego
na a les aules i gimnasos i el que 
després es defèn al terreny de 
joc i a les activitats diàries. 

f) No hem d'oblidar que els edu
cadors, professors i entrena
dors, encara que sense voler-ho, 
aportem models de comporta
ment als nostres alumnes i es
portistes. Tant si actuem de ma
nera més compromesa com si 

ens quedem al marge de les 
situacions, estarem oferint als 
qui ens contemplen un determi
nat model de rol. 

g) En el terreny fisicoesportiu, els 
"altres significatius" (amics, 
professors, entrenadors, pares, 
figures de l'esport) tenen un pa
per molt important. Peraixò, el 
suport que els iguals (pares) i els 
altres més significatius ofereixen 
a l'alumne/esportista determi
narà en bona mesura la seva 
trajectòria futu ra en el procés 
formatiu i en la construcció del 
seu autoconcepte (Musitu, Ro
man i Gutiérrez, 1996, pàg. 62). 

h) La transmissió i desenvolupa
ment de valors a través de l'edu
caci6física i l'esport, ha de fer-se 
a partir d'un model ecològic, en 
el qual es contemplin no només 
les caracterfstiques de l'alum
ne/esportista, sinó també les del 
seu entorn immediat, així com 
la influència de les persones més 
significatives, els professors i en
trenadors, la polftica educativa i 
esportiva i els mitjans de comu
nicació social a través d'un trac
tament interdisciplinari. Com 
això pot semblar utòpic, aclari
rem que en l'engranatge 
d'aquest model cadascú té el 
seu paper i, si l'acompleix degu
dament, garanteix el resultat 
conjunt (Gutiérrez, 1995a). 

Per últim i en relació amb l'afirmació 
d'Arnold (1991), en la qual apunta 
que l'educador físic no ha de con
vertir-se en un moralitzador que en
senya valors ètics, assenyalen que, 
des del nostre punt de vista, en 
moltes de les ocasions, el professor 
o entrenador no necessita estar 
adoctrinant els seus alumnes i es
portistes a l'estil d'un predicador, 
sinó que n'hi ha prou ambel fet que 
mostri una actitud positiva cap al joc 
net i al respecte a les normes, sense 
deixar-se vèncer per l'atracció de 
l'èxit a tota costa. ~s veritat que, en 
vista del panorama actual, dedicar
se a intentar desenvolupar valors 
socials a través de l'educació física i 
de l'esport, pot suposar una aparent 
pèrdua de temps i que no tots els 
professors, i menys encara els entre
nadors estan disposats a patir-lo, 
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però estem convençuts que serà un 
temps ben uti litzat i que pugui 
aportar a tothom, alumne!Vespor
tistes i entrenador!Vprofessors, be
neficis insospitables, perquè, tal i 
com assenyala Trepat (1995), "l'es
port conté valors de descobriment 
de si mateix, de desenvolupament 
personal i educació social que el nen 
esportista pot mantenir tota la seva 
vida". 
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