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Abstract

Alternative equipment as a didactic resort in a handbal/ session is
a creative solution to the lack of resources, which, unfortunately,
are suffered by many teachers and trainers who dedicate
themselves to teaching this sport. It is a novel way of contributing
to the development of the multiple waste products that our
society produces.
Also, and related to different fields (formation, spare time and
recreation, training, etc.) the creation and construction of
equipment which is not the same as is usual/y used, facilita tes,
amongst other things, the approach ofpossible practitioners of
this sport: since they begin from other angles. Final/y, in this
artide we show some of the possibilities of application of this type
of equipment to one of the fields previously mentioned that of
sports training.

El material alternatiu, com a recurs didactic, en la sessió d'handbol

és una solució creativa a la manca de mitjans que, dissortadament,

pateixen molts deis docents i entrenadors que es dediquen a

I'ensenyament d'aquest esport. És una forma nova de contribuir

a I'aprofitament de les múltiples deixalles que la nostra societat ge

nera.

A banda d'aixo, i en relació amb diferents ambits (formació, Ileure i

esbarjo, entrenament, etc.), la creació i construcció de material di

ferent del que s'utilitza habitualment, facilita, entre altres qüestions,

I'acostament de possibles practicants a aquest esport, ates que s'hi

inicien des d'altres perspectives.

Finalment, en aquest article es mostren algunes de les possibilitats

d'aplicació d'aquest tipus de material en un deis ambits esmentats

anteriorment: el de I'entrenament esportiu.

Introducctó

El primer que hem de fer abans de coneixer les possibilitats d'ús

del material alternatiu és aclarir: que s'entén per material alterna

tiu? El diccionari de "La Real Academia de la Lengua Española", en

tre les diverses accepcions, indica que alternatiu es pot aplicar a

algo que se puede elegir en lugar de otra cosa, en el nostre

cas concret, la possibilitat d'escollir un altre tipus de material al que

s'utilitza habitualment. Aquest material pot ser, com indica Jardi i

Rius (1990), oquell que no es trobo sub¡ecte ols circuits tradi

cionols de fobricoció i venda per al comp de les octivitots físi

ques, recreotives o esportives, o que, suposont que ho esti

gui, rep una utilitzoció diferent d'oquello per a la quol ha es

tot dissenyot.

Seguint la definició exposada per aquests autors són moltes les pos

sibilitats d'ús de material alternatiu procedent de diferents fonts. En

aquest article tractarem de sistematitzar les possibles fonts i la seva

aplicació en I'ambit de I'handbol.

La possibilitat de convertir I'ús deis diferents materials (propis o

d'altri), i assignar-Ios una multiplicitat de funcions contribueix, en el

medi educatiu, a la millora de la qualitat docent. És un recurs didac

tic que els professionals de I'educació no hem de menystenir; per

meto entre altres coses, interconnectar les diverses arees del currí

culum academic, treballar els temes transversals, rnillorar la creativi-
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tat de l'alumne, augmentar els recur>OS 

educatius. etc. 

Tampoc no hem d'oblidar que, en una so

cietat de consum com la nostra,la reutilitza

ció de les deixalles, mitJançant el reciclatge, 

és una tasca que incumbeix a tothom. Els 

malerials converlibles, cansidera ts des 

de fa tont de lemps com o creatius, útils i 

borats, es van posor de modo o causo 

de /o gran crisi econòmico. Els Ajunto

menis no lenien diners, l'Estat reporlio 

menys codo dio. No hi hovio moleriol. 

(Tonucci, 1988). les crisis esmolen 

l'enginy dels nens i dels educadors i fa que 

reutilitzill tot el material possible. De la ma

teixa manera, des de l'abundància cal edu
car per a l'ús del material de rebuig. 

L'escola, en la seva funció formadora, té 

una tasca de conscienciació que. en la n0s

tra opinió. na de tenir-se en compte en 

tants continguts de l'ensenyament com si

gui possib~. IW.ò per si sol pot justifKar l'ús, 

dins d'una sessió d'handbol, de material re

cidat. 

La resposta a qüestions com ara: ~r què. 

com, on, etc., utilitzar el material educatiu 

en l'ensenyament de l'handbol és la base 

d'aquest treball: esperem que serveixi de 

suport als docents inten3Sats en aquesta 

~. 

Els t/PUS d. materials 

alternatius i els seus 
possibles usos 

No hi na dubte que existeix una multiplicitat 
de fets que s'han de tenir en compte a 

l'hora de sistematitzar l'ús del material alter

natiu. A la figura I hem establert una classifi
cació on s'han considerat alguns d'aquests 

fact()(5 sobre els quals aprofundirem en 
aquest punt. 

Material espedflc 
de 14 clAsss d'Educlld6 Fislctl 

Existeixen diverses possibilitats a l'hor.l de 
fer servir el material d'educació física dintre 

d'una sessió d'handbol; la primera es refe

reix a l'ús del material propi del)oc d'hand-

r 
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bol utilitzat amb una aplicació distinta 
d'aqueBa per a la qual es creà. Una segona 
possibilitat és treballar amb material no es
pedfic d'aquest joc, També es pot donar el 

cas de crear material alternatiu per al pe 
d'handbol. 

Malerllll proP/u'Joe 1I'''a"df)ol 
.. l/lIIt alOlMb orIw$f .. " ewns 

És possilIe, i de fet és habitual. utilitzar el ma

terial propi del joc an1b lnóons diferents. Per 
exemple, en zones on no es disposa de ¡:JI'QJ 

en general (om a rerur"S didàctic per facilitar 
la docència (pals, cons, cèrcols, màrfegues, 

etc.), amb una finalitat diferent de l'habitual 

és una utilització alternativa: és el cas, per 
exemple, de fer servir un pal com a mòbil 

en lloc de com a balisa. 

De la mateixa manera, existeix la possibili

tat d'utilitzar material d'altres disciplines 

esportives amb la mateixa finalitat per a la 

qual va ser creat, però. atès que no es fa 

servir sovint, es pot considerar material al

ternatiu en handbol: posem per cas, 
l'aplfc¡¡ci6 de trampolí o minitrampolí per 

material auxiliar és 00I1'!'I'It veure com es fan ampliar els salts en e ls llançaments. o la 

servi' els babns més fets maI:Ié o desinfta.ts 
(om a baises o com a cons. En ~ ma

teixa na. també és habitual veure com els 

entrenaOOrs i educadors utilitzen les porteries 

amb dr...-erses finalitats: com a barreres defen
sives. com a limitadores d'espais, etc. 

En qualsevol cas, ~ ús diferent demos

tra l'adaptabilitat de qualsevol tipus de ma

terial a les diverses necessitats i objectius 

que el docent planteja: les ( laus d'una bona 

aplicació 5Ón la creatMtat i la competència. 

MutIf'W "O up«f.fk úlJ« tI 'IuI.-dHl 

Aquí ens trobem novament amb diferents 

possibilitats: l'ús del material auxiliar, utilitzat 

col'locació de tanques o bancs suecs per 

realitzar salts m:.ltiples. Algun dels mate
rials que hem esmentat pot teNr, també, 

un doble ús alternatiu: les tanques 
d'atletisme es poden fer servir, a part de 

per saltar, com a porteries d'una mida 

molt reduida. Igual passa amb el minitram

poli, que es pot utilitzar per augmentar el 

salt i com a porteria on el baJó rebota, 

Cre4d61h _ 1t!rl4ltdltIrWat/" 

JWr }M&OI,. OI . 00"tlboI 

Coneixent l'estructura del joc, així com els 

principis, objectius i contingut que aquest 

., 
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pe~ix. es pot dissenyar material que 
en faciliti raprenentatge, tot considerant el 
nivell i l'etapa a q~ s·adreça. Pet" exemple, 

tenint en (Ompte un element del joc, la pi

lota com a mòbil. es poden crear balons de 

diferent grandària, pes, textura. forma. etc.: 

tot plegat tindrà conseqüències diferents en 

l'aprenentatge del subjecte. 

Podem crear un material alternatiu amb 

diverses finalitats: és possible elaborar un 

objecte útil per a resbarjo, per a l'apre

nentatge o per al perfeccionament d'al

gun gest tècnic: un exemple d'aquest úl
tim Ca5 són els ninots que alguns equips 

utilitzen com a alternativa als defensors 

passius. A l'handbol hi ha diferents patents 

que tracten d'adaptar alguns dels e le

ments del joc a un us recreatiu. Per 

exemple, el professor Ant6n, de la Uni

versitat de Granada, ha creat una porteria 

en forma de cercle que, a més a més, és 

giratòria: aquest artefacte permet jugar 

sense porter . També es troben al mercat 

porteries elàstiques que rebutgen la pilota 

com si fossin una mena de llits elàstics. En 
aquesta mateixa linia, l'aparició de 

l'handbol-platja ha permès la creació d'un 

baló més adherent, amb una gran varietat 

de colors. 

Malerial no perla,,}"' III'ilmbll 
tk l 'edUC8d6 jukD 

Com ha esdevingut en els altres casos, són 
diverses les formes d'utilitzar material que 

no pertany a l'entorn de l'educació físbi. El 

reciclatge, l'adaptació o l'ús improp de dife

rents tipus de materials són algur.es de les 

possibilitats que tractarem. 

Les opcions que tenim d·utilitzar material 

reciclat són mUltiples: podem coostr\.Iir ma

terial propi del joc d'handbol. tot adap

tant-lo a la normativa o millor a les necessi
tats educatives del grup, en aquest cas con· 

cret. es poden dissenyar porteries de PVC. 

balons fets amb: globus, cartró o gomaes
cuma, etc. 

El material reciclat pot tenir també un ús au

xíliar. Amb ampolles. per exemple, es po-

,"" 

den fer cons i amb pals de fregar es poden 

fabricar jalons: tots aquests materials són 
molt (rtiIs com a recurs didàctic en una ses
sió d'handbol. 

El tipus de societat on -.+vim genera una 

quantitat enorme de material de rebuig: al 

marge de qüestions filosòf¡ques sobre la ne
cessitat de reutilitzar aquestes deixalles, és 

possible aprofitar alguns d'aquests oo;eaes 

en la sessió d·handbol. Per exemple. les co
bertes dels cotxes poden ser emprades 

com a obstacles, porteries. balises de 

senyalització, etc. Les cambres de les rodes 

dels cotxes, motos o bicicletes. es poden 

fer servir com a tensors per augmentar la 

força dels jugadors. 

Ús '""ropl tIe III/_U I/¡IIIS 
tIe _teriIIls 

Són molts els materials que es troben al 

nostre entorn als quals podem donar un 

ús diferent d'aquell a què anaven desti 

nats. Per exemple, en una escola, el ma

terial disponible habitualment en una clas

se: cadires. taules. pissarres mòbils, es 

poden reutilitzar en una sessió d 'handbol 

com a: balises. porteries, barreres defen

sives. etc. De la mateixa manera, el carro 

de la compra d'un supermercat pot ser 

emprat amb diferents finalitats en aquesta 

mateixa sessi6. 

Aquests materials tenen la caracteristica 

que després de ser usats d'aque~ forma 

a1temativa poden continuar fent els seus 

serveis habituals. 

Existeixen altres mer.es de materials, que 
un principi han estat dissenyats per desen
volupar altres funcions. que poden em

prar -se d'una manera alternativa en la clas

se d'handbol: amb la diferència. amb els es
mentats anteriorment. que generalment 

només es poden usar una vegada: com a 

exemple d'aquest tipus de materials tro

bem la cinta adhesiva per embalar capses, 

que pot servir per a5senyalar camps o zo

nes de joc. 
Com a resum diem que el material alter

natiu que s'utilitza en una sessió d'hand-

fduto<oO filo ,[_ (" ) (ll·}6) 

bol pot provenir de tres fonts: del reci

datge de diferents tipus de materials, de 
l'adaptació del material d 'educació física o 

de la fabricació espedfica com a material 

altematiu. 

Pera què? 
El material alternatiu 
en la sessió d'handbol 

En el punt anterior hem vist la gran varie

tat de materials alternatius que es poden 

utilitzar en una sessió d'handbol. Aquest 

gran nombre de possibilitats en permet 

l'aplicació a aquest esport amb diverses fi 

nalitats i en diferents àmbits (educatiu, re

creatiu, alt rendiment, etc.). En aquest 

apartat tractarem de fonamentar i siste

matitzar els possibles usos del material al

ternatiu en la pràctica de l'handbol. No 

oblidem que. gràcies a la utilització dels 

materials esmentats. podem afavoriria in

terrelació entre àrees curriculars, facilitar 

la variabilitat en les situacions d'apre

nentatge, augmentar i millorar els recur

sos materials, etc. 

El nulterúU IÚlenuJliu en IuIndbol: 
f4CUllD. IlIlnlerrTlDcIó 

11mb a/Ires co,.linguls del CIIrricuJ"m 
d 'edUC4CM foicA 

L'ús de material alternatiu. sobretot del re

lacionat amb material reciclable. permet de 

relacionar el contingut de l'handbol amb al

tres àrees del currículum d'educació física, i 

també amb altres continguts que destaquen 

de forma rellevant en la nostra societat, i 

que per si sols són motiu de tractament 

rnultidisciplinari. com ara és el cas dels le

mes lransversals. Com és sabut, els le

mes tronsversals són aquells continguts 

del curriculum que formen camps, és a dir, 

que guarden determinada relació entre ells 

i que no estan configurats com a àrees. Han 

de ser tractats al llarg de tota l'educació j 

s'aborden des de múltiples àrees, van !ligats 

al coneixement exprés i tenen una reper

cussió fOta de l'aula. Són, fonamentalment, 

de tipus procedimental i actitudinal (Delga

do, 1997). 



El bon ús del material de rebuig, per exem
ple, pot contribuir a conscienciar sobre la 
nece5sitat de controlar l'abusiva acumulació 
de béns de consum, .A.ixr. hom educa 
l'infant perquè mantingui una actitud critica 

davant el setge ~ a què e5 veu 

sotmès pels mitjans de cOl'T'ltricaci6 i per la 
publicitat. 

tenir els primers enlaire sense que caiguin 
mentre e5 realitzen les passade5, s'afavo
rirà, entre altres COSe5, la millora de la visió 
perifèrica. 

Millora del5 rec"r505 malerials 

En nombroses ocasions els educadors es 
D'altra banda, si establim una relació més queixen de falta de material per desenvo-
clàssica entre àrees, els trebaHs manuals o lupar satisfactòriament les seves sessions 
l'expressió plàstica poden relacionar-se 
amb l'àrea d'educació física mitjançant la 

constl\JCció de material alternatiu. que serà 
utilitzat posterionnent pels mateixos alum
nes, Sens dubte això permetrà ona pràctica 
activa de l'alumne, afavorint-ne la participa
ció interessada en més d'una assignatura 
(Mdenghan & GaJIahe, 1984), 

de treball , Sense entrar a valorar-ne les 
causes ni les intencions. és possible, amb 
imaginació, paHiar aquesta prKarietat de 
recursos. És relativament fàcil disposar en 
prou quantitat de tots els elements indis
pensables per plantejar una sessió d'hand
bol: per exemple. podem construir: pilo
tes amb material de baix cost (globus, pa-

mitjans tàctics. Hem escollit desenvolupar 

aquest apartat perquè és relativament nou, 

i r,o gaire usual en handbol, utilitzar material 
altematiu per aconseguir objectius tècni
co-tàctics. També ens na semblat interes
sant aprofundir en un apartat on es combi
ni. dins ~ mateix exercici. material especffic 
amb material alternatiu. 

El material alternaU" 
t:om a e5límullnespecíJlt: 

En determinades ocasions. dintre de l'en
trenament de situacions globals. s'apliquen 
estfmuls que podem considerar ¡nespeci

fICS, perquè no són els que es produeixen 
en una situació de joc. Tarvnateix, aquests 

per. gomaescuma. cinta adhesiva, etc.), estímuls poden afavorir que l'exercici es 

Varillbllltat en 1e5 $ltlUlclons 
d 'aprenentatge 

L·handbol. com a activitat esportiva oberta, 

on el grau d'incertesa pro.ocat en el joc és 

molt gran, requereDc de situacions d"apre

nentatge qJe raài6"I radaptaò6 a er
o.rnstNICies ~ de joc. 8 l'et qJe el mate

rial ~ utilitzem per deseno.'OIupar les nostres 

¡:rlctiques sig..i diferent de l'habitual, atès que 
es tracta de material altematiu, comportarà 
canvis en la situaOO d'aprenentatge que afa

vomn les ar:Iapacioos desitjades. 
A banda d'això, mitjançant la utilització de 
diferents materials es poden crear situa
cions d'ensenyament noves. que facilitin la 
consecució de continguts d'aprenentatge 
essencials en el joc, Per exemple. si prete
nem ensenyar els infants a orientar-se 
ràpidament cap a la porteria, podem acon
seguir-ho utilitzant un recurs didàctic molt 

origina!: · un corro de lo compro de su
permerco'· com a porteria: l'ús d'aquest 
material tan particular, permetrà que la 11-
nia de meta vanï de lloc contínuament. i 
obligarà els jugadors a constants adapta
cions. 
De la mateixa maner.I, la possibilitat 
d'utilitzar alhora material alternatiu i mate
rial habitual afavoreix la creació de situa
cions d'aprenentatge amb una més gran 
complexitat. Per exemple, si per millorar la 
passada s'utiitzen globus i pilotes, i cal man-

porteries amb diferents materials de re
buig(palsde fregar. tubs de PVC. etc.): p0-

dem senyalitzar camps amb diversos ele
ments (cintes adhesive5 de les que usen els 
pintors o la gent del teatre, guix. etc.). De 
la mateixa manera, és possible disposar 
fàcilment de material auxiliar que permeti 
desenvolupar més còmodament la pràcti
ca docent: en aquest cas, per exemple, és 
senzill obtenir jalons o balises de senyalit
zació mitjançant I"aprofltament d'ampolles, 
pals, capses, o deixalles de característiques 
semblants. 

En ~ cas, mitjançant l'ús d"ac,JeSta 

mena d'elements es col'labora a destruir la 
(reença que per a la pràctica d'activitats fisi
coesportives és imprescindible efectuar des
peses de diners en dements i instaHacions, 
creença que esdevé, moltes vegades, l'ex
cusa que ens dispensa de portal'" a terme 

r esforç necessari per trobar -hi solucions: a 
més a més. i complementàriament. es fo. 
menta sovint el mite que ractivitat física va in
defectiblement unida al consum Uardi i Rius. 
1990). 

AIgune5 po:f:flbllltal$ d 'aplicació 
del malerial alternaUu 
en la millora tècnleo·tàcUca de/joc 

Entre els possibles àmbits d'aplicació del 
material alternatiu en la pràctica de l'hand
bol hem triat l'apt"enentatge dels elements i 

realitzi correctament. Amb aquesta mena 
d'estímuls es busca que determinats des

plaçaments ¡ gests s'ajustin en el temps ¡ en 

l'espai a les caracteristiques desitjades. tot 
permetent una transferència positiva a! joc .... 
A la figtn 2 es mostra un ~pIe del que 
acabem de comentar. En un 2x2, els defen
sors parells han de realitzar el marcatge a 
l'oponent quan aquest té la pilota, mentre 
que el company realitzarà la cobertura, 
mantenint alhora un pal a la mà. L'intercanvi 
del pal coincideix amb ~ moment de la pas
sada. La noció d'ajuda defensiva se simplifi+ 

ca inicialment amb la idea de mantenir el pal 
sense que es tombi o, per posar un altre 
exemple, aguantant un globus en sus
pensió. 

• 
Fi8I1M Z. E:mtIpIe tk tTrl/dIllAdk Ikf~II IIIiIiz8~1 

WUlInW tlllerrIilli" 
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f~u", J. F......md ,,,,,b mullilan"f1S. 

TrebQllor les sltuaclQns 
d 'flprenenllllge tècnko-tòcUc 

en condk/ons de $obreestlmll1od6 

En determinats moments de l'apre

nentatge del jugador cal plantejar treballs 

que wposin l'aparició de diversos estí

muls de forma simultània o altemativa; 

això permet que es produeixi una millor 

adaptaci6 del subjecte a les circums

tàncies canviants del joc. Tothom sap 
q~. al llarg d'un partit d'handbol. tenen 

lloc ocasions específiques en què els juga

dors han de ~pondre correctament a 

l'aparició altema d'estímuls (Antón. 

1990). 

• D'altra banda. amb un tipus d'entre

nament que utilitza elements estressants 

s'aconsegueix assol ir altres objectius, 

com són ara: 
• Evitar la mecanitzaci6 en les situacions 

d'aprenentatge obertes. 

• Adaptar el grau de dificultat al nivell 
d'aptitud del grup, 

• Integrar treballs tècnic:o-tktics amb altres 
factors fonameotals ~ l'entrenament (fi

sics. teòrics, psicològics. ~.). 

• Afavorir l'aprenentatge ~ tasques si
multànies. tot permetent la multiplicitat 
d'objectius. 

• Millorar l'atenció ~~, copsant els 

estímuls rellevants de la tasca. 

• Etc. 

A la figura 3. es pot apreciar un exemple de 

multitasques. En un <lx<l, els defensors NIn 

de tractar de recuperar la pilota i e\'Ítar que 

els pals caiguin a terra, mentre que els ata
cants han de passar la pilota intentant que un 

globus es mantingui tothora en suspenso. 

El molerlal alternatiu com a recurs 
didàctic per afavorir la motivació 
en una sessió d 'entrenament 

Per si sol, l'ús d'un material diferent del que 
s'acostuna a utilitzar habitualment aIs~· 
naments d'handbol, el fa esdevenir atractiu, i 
pel fet d'ablyar·se de la rutina, es transfor· 
ma en un aspecte que afiM:lfeix l'augment 

de la motivaci6. Gràcies a aquestS mètodes 

de treball es pot insistir sobre un mateix 0b

jectiu, sense que hi hagi el perill que es pr0-

dueixi la desídia en els jugadors, ja que és 

possible que el jugador ni tan sols sigui cons· 
cient de la finalitat de la tasca que està realit
zant (Chirosa & Valies, 1996). 

Per acabar, cal esmentar la importància que 

tenen les tosques rep te des del punt de 

vista individual i col'lectiu, per tal de millorar 

l'autoestima i potenciar els aspeaes socialit· 

zadors com ara. la cooperació. la consecu· 

ció de fites en comú, etc. 

ElM...,) f~ , EIQOm (i' l m ·Hl 
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