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Resum
En aquest ar ti cle vo lem pre sen tar un pro -

gra ma d’in ter ven ció per edu car en va lors

mit jan çant l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port fruit

d’u na tesi doc to ral pre sen ta da l’any

2000, i per fec cio nat gràcies a l’ex pe rièn -

cia que hem anat ad qui rint tot al llarg dels 

tres úl tims anys. El pro gra ma apa reix es -

truc tu rat en una se qüen cia ció lògi ca de fa -

ses d’in ter ven ció acom pan ya des d’un cert

nom bre d’es tratè gies per po der de sen vo -

lu par-les. 

Introducció 

En aquest ar ti cle pre sen ta rem un pro gra ma 

d’in ter ven ció per edu car en va lors mit jan -

çant l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port. Aquest pro -

gra ma té com a re fe rent ini cial una tesi

doc to ral pre sen ta da l’any 2000, l’ob jec tiu

de la qual era el dis seny i po sa da en pràcti -

ca d’un Mo del d’Inter ven ció per edu car en

va lors jo ves en risc mit jan çant l’ac ti vi tat

fí si ca i l’es port, per tal de trans for mar po -

si ti va ment els seus va lors i ac ti tuds, així

com mi llo rar la docè ncia dels pro fes sors

d’e du ca ció fí si ca. (Ji mé nez, 2000). 

La in ves ti ga ció es va rea lit zar amb 11 cen -

tres (7 au les-ta ller i 4 de ga ran tia so cial)

del Pro gra ma de Ga ran tia So cial de la Co -

mu ni tat de Ma drid en l’ho ra ri lec tiu co rres -

po nent a l’as sig na tu ra d’e du ca ció fí si ca, i

ana va adre çat a jo ves d’en tre 14-18 anys

que ha vien es tat re but jats pel sis te ma edu -

ca tiu o que hi ha vien fra cas sat, però tam bé 

a jo ves de ses co la rit zats. Jo ves que es ca -

rac te rit za ven per una gran pro blemà ti ca

so cial i per so nal. 

Aquest Mo del va su po sar la crea ció per

pri me ra ve ga da a Espan ya d’un marc

d’ac tua ció es truc tu rat amb jo ves en risc, 

on es va es tu diar de for ma cien tí fi ca, a

tra vés de nom bro ses tècni ques d’inves -

tigació, l’e ficà cia dels seus plan te ja -

ments. 

El punt de re ferè ncia en què ens re col zem

per ela bo rar el nos tre mo del d’in ter ven ció

van ser els tre balls que ha anat rea lit zant

Do nald He lli son des dels anys 70 amb

aques ta mena de po bla cions; aques ta ex -

pe rièn cia l’ha con ver tit en un fi gu ra de gran 

re llevà ncia internacional. 

El nos tre con tac te amb Do nald He lli son a

Valè ncia, gràcies al pro fes sor Mel chor Gu -

tié rrez, i la crea ció d’u na lí nia de tre ball a

l’INEF de Ma drid on s’im par tei xen les as -

sig na tu res de Va lors so cials i es port i Mo -

dels d’in ter ven ció per edu car en va lors

mit jan çant l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port ens

han aju dat a con ti nuar ma du rant i en for tint 

el nos tre pro gra ma i ha do nat lloc,  a més

a més, a nom bro ses in ves ti ga cions so bre

va lors.

El pro gra ma que pre sen tem re cull, doncs,

la nos tra ex pe rièn cia en aquest àmbit i s’o -

fe reix com un pos si ble re curs adre çat a Lli -

cen ciats en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i

l’Esport, per do nar res pos ta a la gran ne -

ces si tat que te nim en la nos tra so cie tat ac -

tual de tre ba llar en va lors. 

Valors socials
i esport

Enca ra que l’e du ca ció en va lors pot ser

abor da da des de mol tes matè ries, con si de -

rem que l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port cons ti -

tuei xen un con text ideal gràcies a l’e nor me

atrac tiu que exer ceix so bre els jo ves i la

seva par ti cu lar for ma de de sen vo lu par-se,

que fa ci li ta nom bro ses si tua cions de re la -

ció in ter per so nal amb els com panys i pro -

fes sors, tot ofe rint opor tu ni tats úni ques per 

de sen vo lu par qua li tats per so nals i so cials,

com ara l’au toes ti ma, la so li da ri tat, la coo -

pe ra ció... (Spen cer, 1996; Gu tié rrez,

1995, 1997; Mi ller i Jar man, 1988; Curt -

forth i Par ker, 1996; Mi ller, Bre de meier i

Shields, 1997). 
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Abstract

In this ar ti cle we in tro du ce an in ter ven tion

pro gram for edu ca ting in va lues through

physi cal ac ti vity and sport, con se cuen ce of a

doc to ral the sis sub mit ted in 2000, and

im pro ved thanks to the ex pe rien ce we have

ad qui red du ring the last three years. The

pro gram is struc tu ra ted in a lo gi cal se quen ce

of in ter ven tion pha ses with some stra te gies to

de ve lop them.
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Tan ma teix, hem de ma ti sar que da vant d’u -

na retò ri ca en gan yo sa, que ens pre sen ta

l’es port en qual se vol de les se ves ma ni fes ta -

cions, com una cosa bona i po si ti va, el cert

és que un mí nim de sen tit crí tic de la rea li -

tat, fa palès que aquest fe no men es pre sen -

ta, com la con di ció hu ma na, ata peït d’am bi -

valè ncies i con tra dic cions. L’ac ti vi tat fí si ca i 

l’es port po den ser font d’in te gra ció, coo pe -

ra ció i to lerà ncia, però tam bé de con flic tes,

ex clu sió, violè ncia... 

Els va lors po si tius no es pro mo cio nen pel

sim ple fet de la pràcti ca es por ti va; mit jan -

çant aques ta tan sols es po sen de ma ni fest

els va lors que ja es ta ven afir mats en la per -

so na que la rea lit za. (Gu tié rrez, 1995,

1997). 

Per què ve ri ta ble ment es doni una edu ca ció

en va lors cal es ta blir una me to do lo gia pre ci -

sa amb uns ob jec tius con crets, unes ac ti vi -

tats i es tratè gies pràcti ques que els fa cin

ope ra tius i unes tècni ques d’a va lua ció ade -

qua des que ens per me tin de con fir mar si

s’ha pro duït una mi llo ra en els va lors i ac ti -

tuds dels alum nes des prés de la nos tra in -

ter ven ció. Això su po sa que hem d’in ver tir-hi 

temps a les nos tres clas ses i eli mi nar al guns 

as pec tes del cu rrí cu lum. (Mi ller i Jar man,

1988; Gu tié rrez, 1995, 1997; He lli son,

1991, 1995; Wand zi lak, 1985; Fi gley,

1984). 

Programa d’intervenció
per educar en valors
mitjançant l’activitat
física i l’esport 

Les ba ses teò ri ques en què es fo na men ta el

pro gra ma que pre sen tem te nen com a font

prin ci pal el Mo del de Do nald He lli son, però

adap tat a la nos tra rea li tat, a Espan ya, tot

in tro duint-hi, a més a més, es tratè gies per -

tan yents als prin ci pals co rrents d’e du ca ció

en va lors com ara la Cla ri fi ca ció de Va lors;

De sen vo lu pa ment Cog ni tiu-Estruc tu ral; i

l’Edu ca ció del Caràcter. 

El pro gra ma s’es truc tu ra en tres fa ses:

a) Con fian ça i par ti ci pa ció, b) Pro mo ció

de va lors mit jan çant l’ac ti vi tat fí si ca i l’es -

port; c) Trans ferè ncia d’allò que hom ha

après a al tres àmbits de la vida quo ti dia -

na. Cada fase, al ho ra, pre sen ta di fe rents

ni vells o ob jec tius amb les se ves co rres po -

nents es tratè gies; es trac ta d’a nar acon se -

guint en els alum nes una pro gres sió fle -

xi ble per ni vells, tot su pe rant els ob jec -

tius pro po sats.

Fase 1. Confiança i participació 

Aques ta fase, que en glo ba els ni vells I i II, 

abas ta la pri me ra part de la in ter ven ció

i aju darà a es ta blir unes ba ses mí ni -

mes que fa ci li tin el de sen vo lu pa ment del

Model. 

Nivell I. Establiment

d’un ambient positiu entre tots

els integrants del programa basat

en la confiança 

La nos tra ex pe rièn cia con fir ma que

aques ta pri me ra fase de con tac te és es -

sen cial, de ma ne ra que, si no acon se guim 

d’es ta blir-la tro ba rem di fi cul tats a l’ho ra

de po sar en pràcti ca la res ta de les fa ses

del pro gra ma. Si els alum nes no con fien

en no sal tres o no ens veuen pro pers a ells, 

com els par la rem de va lors? El seu prin ci -

pal ob jec tiu és l’es ta bli ment d’u na re la ció

d’a fec te i con fian ça en tre els mateixos

joves, i entre ells i el/els educador/s. 

Una de les con clu sions més re lle vants que 

hem anat con fir mant a l’ho ra d’es ta -

blir aques ta con fian ça és l’e nor me im -

portància que pos seeix el per fil de l’e du -

ca dor que apli carà el pro gra ma. Per fil, pel 

que fa a les es tratè gies que adop ta l’e du -

ca dor a l’ho ra d’a fa vo rir el con tac te amb

els seus alum nes i de sen vo lu par-hi un

tracte personal. 

Pot ser la re fle xió més im por tant si gui la

pre sa de cons cièn cia per part de l’e du ca -

dor que la seva ac tua ció re pre sen ta un

mo del per als seus alum nes, i que ha de

ser el pri mer a re fle xio nar fins a quin punt

té as su mits ell ma teix els va lors que de sit -

ja de trans me tre. Les es tratè gies que

componen aquest nivell són:

Inte rac cions afec ti ves del grup 

Tot el que en sen yem a les nos tres clas ses

no té cap de sen tit si no som ca pa ços de

con nec tar amb els alum nes. Des del pri -

mer mo ment cal es ta blir con ver ses per so -

nals amb els alum nes i, molt es pe cial -

ment, amb els lí ders de la clas se, per tal

de con èi xer-los mi llor i de sa ber les se ves

cir cumstàncies per so nals. És molt im por -

tant par lar amb ells, es col tar-los, in for -

mar-se so bre les se ves as pi ra cions i il·lu -

sions, pre gun tar-los pels seus problemes,

aficions... 

En re sum, mos trar-los que són im por tants

per a tu. Si so vint ens cos ta d’es col tar el

con sell d’un amic, com par la rem de va lors

als nos tres alum nes si som in ca pa ços de

te nir un mí nim de con fian ça amb ells?

Intro duc ció dels ob jec tius

del pro gra ma 

Des del pri mer dia de clas se hem de pre -

sen tar la nos tra fi lo so fia de tre ball ba sa da

en l’e du ca ció en va lors mit jan çant l’ac ti vi -

tat fí si ca i l’es port. Aquest dia, en ca ra que

si gui breu ment, in for ma rem de la im -

portància que con ce di rem als com por ta -

ments a clas se; in tro dui rem la ne ces si tat

d’es ta blir re gles quan sor gei xin con flic tes;

re fle xio na rem so bre la im portància d’a ju -

dar a re co llir i col·lo car el ma te rial atès que 

la clas se és un be ne fi ci per a tothom... Les

estratègies més importants a utilitzar són: 

n Esta bli ment de re gles ge ne rals de clas -

se amb la idea de “po ques re gles però

cla res”. Aques tes re gles aju den a ge ne -

rar la sen sa ció de se gu re tat i su port

claus per po der rea lit zar qual se vol mena

d’ac ti vi tat i en apli car-les in ci di rem en la

im portància que te nen per al fun cio na -

ment del grup. Enca ra que aques ta es -

tratè gia es pre sen tarà el pri mer dia, es

con ti nuarà aplicant al llarg de tota la

intervenció. 

n Dis tri bu ció de res pon sa bi li tats en tre els

alum nes. Amb aques ta es tratè gia bus -

quem de do nar res pon sa bi li tat als alum -

nes, tot fent que s’im pli quin de for ma ac ti -

va en el fun cio na ment de la clas se. Dis tri -

bui rem en tre ells ac ti vi tats de col·la bo ra -

ció, com ara la col·lo ca ció ini cial del ma te -

rial, la re co lli da al fi nal... La nos tra ex pe -

rièn cia ens diu que aques ta pro pos ta cal

in tro duir-la el pri mer dia de clas se, per què 

si es fa més en da vant cos tarà més que si -

gui ac cep ta da (Stielh, 1993). 

Amb aques tes es tratè gies fa rem con èi xer

als alum nes el grau d’im pli ca ció que bus -

quem en ells, amb la idea de for mar part

d’u na co mu ni tat de mocr àti ca on se sen tin

pro ta go nis tes i res pon sa bles de la mar xa

del pro gra ma, que han de sentir com una

cosa pròpia. 
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Nivell II. Participació 

El se gon as pec te clau que ne ces si tem

acon se guir, abans de co men çar a par lar

de va lors amb els nos tres alum nes, és la

seva par ti ci pa ció en les ac ti vi tats pro gra -

ma des.

La clau de la par ti ci pa ció con sis teix a

acon se guir prou mo ti va ció per part dels

alum nes per què s’im pli quin en les ac ti vi -

tats que pro po sem. En aquest punt, hem

de re fle xio nar so bre la quan ti tat de re cur -

sos d’ac ti vi tat de què dis po sem com a pro -

fes sors per po der ofe rir di fe rents possibi -

litats. 

En pri mer lloc, hem d’es co llir les ac ti vi tats

en fun ció dels va lors que vo lem tre ba llar

amb els nos tres alum nes i, al ho ra, trans -

for mar-les en la seva lògi ca in ter na (si cal)

per adap tar-les als nos tres ob jec tius. 

Te nint com a re ferè ncia el Mo del de Do -

nald He lli son, l’e vo lu ció lògi ca se ria co -

men çar per plan te jar no sal tres les acti -

vitats (“par ti ci pa ció sota la tu te la del

 professor”) i a poc a poc anar de le gant res -

pon sa bi li tats en els alum nes (te le di rec ció)

per què dis sen yin les se ves pròpies ses -

sions o por tin al gu nes parts de la clas se.

(Escal fa ment, es ti ra ments...) (He lli son,

1995, 1993, 1991, 1978).

El dis seny de ses sió que se gui rem a cada

clas se tam bé és fo na men tal. En aquest as -

pec te vo lem des ta car el re fe rent uti lit zat

per Do nald He lli son que su po sa: pre sen ta -

ció ini cial dels ob jec tius en va lors o com -

por ta ments a acon se guir a la clas se; ac ti vi -

tat amb mo ments de re fle xió si cal; es fi na -

lit za amb deu mi nuts d’a va lua ció i referèn -

cia als es de ve ni ments que han tin gut lloc a

clas se. (He lli son, 1995). 

Entre les ac ti vi tats que po dem uti lit zar des -

ta quem: 

Esports tra di cio nals adap tats

(fut bol, bàsquet, vo lei bol, beis bol...) 

Aquests es ports te nen im por tants avan tat -

ges però al ho ra se rio sos in con ve nients. La

seva prin ci pal vir tut re si deix en la po pu la ri -

tat de molts d’ells en tre la ma jo ria dels nos -

tres alum nes i, per tant, en la seva ca pa ci -

tat per atreu re’ls cap a la pràcti ca. El més

gran de fec te que pre sen ten és quan els

prac ti cants re pro duei xen va lors propis de

l’esport d’alt rendiment. 

Per acon se guir aven ços en el tre ball en va -

lors a tra vés d’ aques tes mo da li tats es por ti -

ves cal in tro duir-hi adap ta cions reglamen -

tàries (d’o bli gat com pli ment) i tam bé

 estratègies di ver ses que afa vo rei xin ex plí ci -

ta ment els ob jec tius es men tats; per exem -

ple, pre pa rar a cons cièn cia la com po si ció

dels equips per tal de ge ne rar no ves re la -

cions en tre els i les alum nes i evi tar apro -

fun dir en les seg men ta cions ja exis tents en

el grup, o in tro duir-hi “temps morts” de re -

fle xió per afrontar els conflictes que puguin 

aparèixer durant la pràctica.

Esports al ter na tius

(ho quei pis ta, corf bol, caiac-polo...) 

A tra vés dels anys de pràcti ca hem con fir -

mat que aquests es ports, sen se dei xar de

ser com pe ti tius, d’e quip i re gla men tats, a

cau sa del seu carà cter de no ve tat, no com -

por ten que els alum nes els iden ti fi quin

amb rols se xuals dis cri mi na to ris ni amb

ap ti tuds molt di fe ren cia des tam bé dis -

criminatòries, per la qual cosa re sul ten

 extraordinàriament útils per treballar

aspectes de coeducació. 

Jocs coo pe ra tius 

Es trac ta de jocs i ac ti vi tats a rea lit zar en tre 

tot el grup, de carà cter coo pe ra tiu, di ver ti -

des i es cas sa ment re gla men ta des. Són

molt útils, per exem ple, per mo ti var els

alum nes en la fase in tro duct òria o d’es cal -

fa ment de la ses sió. Els plan te gem com

una for ma dis tin ta i més pro vo ca do ra de

treballar aspectes de condició física. 

Acti vi tats coo pe ra ti ves de rep te

i d’a ven tu ra 

Es trac ta de de sen vo lu par un se guit d’ac ti -

vi tats on con ju mi nem el rep te, l’a ven tu ra i

el risc -ele ments al ta ment pro vo ca dors per

als nos tres alum nes- amb la coo pe ra ció,

atès que re que rei xen un tre ball “en grup”

per su pe rar-les fe liç ment. Fins i tot se’ls fa

creu re que la se gu re tat passa a dependre

d’ells mateixos. 

Jocs i ac ti vi tats d’ai re lliu re

(en l’en torn urbà i en el medi na tu ral) 

Se gons les cir cumstàncies en aquest bloc

d’ac ti vi tats es po den rea lit zar des de jocs

bàsics d’o rien ta ció en parcs i po lies por -

tius, fins a ex pe rièn cies de bus seig, mun -

tar a ca vall, sor ti des en pi ra gües, sor ti des

a al bergs, or ga nit za ció de jor na des d’a -

ven tu ra, etc. 

Amb els anys hem com pro vat que amb vis -

ta a po ten ciar la fase 1 d’es ta bli ment d’un

cli ma de con fian ça, rea lit zar sor ti des dels

cen tres a l’en torn na tu ral su po sa un avenç

ex tre ma da ment po si tiu en la relació amb

els alumnes. 

Altres ac ti vi tats 

Alguns exem ples d’ac ti vi tats que es po den

de sen vo lu par: pa ti nar so bre gel, ses sions

de balls de saló o d’ex pres sió cor po ral, arts

marcials... 

Fase 2. Promoció de valors

mitjançant l’activitat física

i l’esport 

Amb aques ta fase do nem pas a un tre ball

es pe cí fic en la trans mis sió de va lors mit -

jan çant una sèrie d’es tratè gies pràcti ques

que en ge ga rem a tra vés de les ac ti vi tats fi -

si coes por ti ves que hem ex pli cat en la fase

an te rior. 

Cada edu ca dor, a l’ho ra d’a pli car aquest

pro gra ma, i en fun ció de la seva rea li tat,

haurà d’a na lit zar i prio rit zar quin va lor o

va lors vol tre ba llar amb els seus alum nes.

Aquests va lors es de vin dran el re fe rent a

par tir del qual s’a dap ta ran to tes les es -

tratè gies del pro gra ma, per la qual cosa és

im por tant l’e lec ció d’un o dos va lors prio ri -

ta ris (Wand zi lak, 1985). 

En el nos tre cas, din tre de l’he te ro ge ni

camp dels va lors, i se guint la lí nia de Do -

nald He lli son, es co llim com a va lor prin ci -

pal de tre ball en les nos tres in ter ven cions

la Res pon sa bi li tat en els seus dos ves -

sants: per so nal i so cial (He lli son, 1995;

1993; 1991; 1978; 1973). 

La res pon sa bi li tat per so nal en te sa com la

res pon sa bi li tat d’as su mir els pro pis ac tes i

ac tuar en con si de ra ció i res pec te cap al va -

lor de les per so nes i de les co ses; i res pon -

sa bi li tat so cial com la sen si bi li tat cap als

sen ti ments i ne ces si tats dels com panys,

tot res pec tant els seus drets, coo pe rant

i tre ba llant junts en la con se cu ció de fi tes i

ne go ciant con flic tes. Tots dos va lors els

hem con cre tat al ho ra en dos punts: l’au to -

con trol del com por ta ment i la in te gra ció i

cooperació amb els altres. 

Tots dos va lors els con si de rem el punt de

par ti da mí nim que hi ha d’ha ver en tot grup 

de tre ball, però, al ho ra, els hem je rar quit -

zat. El de sen vo lu pa ment de l’au to con trol
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del com por ta ment per part dels nos tres

alum nes és un apre nen tat ge pre vi a la coo -

pe ra ció, per què si a les nos tres clas ses els

alum nes no se sen ten se gurs i te nen por

dels seus com panys se’n dificultarà el

procés de cooperació. 

Tan ma teix, el cert és que en la rea li tat hem 

de tre ba llar-los ple gats, i en al guns grups

po den te nir su pe rat el pri mer va lor i caldrà

in ci dir no més en la integració. 

Nivell III. Autocontrol

dels comportaments agressius

i violents 

Aquest as pec te trac ta d’a fa vo rir el de sen -

vo lu pa ment de l’au to con trol dels com por -

ta ments agres sius i vio lents en qual se vol

de les se ves ma ni fes ta cions. Les es tratè -

gies més im por tants a utilitzar són: 

Nor mes pràcti ques a apli car

en les ac ti vi tats 

Aques tes s’a pli quen a les di fe rents ac ti vi -

tats es por ti ves pro gra ma des, i cons ti tuei -

xen la base per po ten ciar el tre ball de re -

flexió amb els alum nes en re la ció amb el

ni vell de la pre ven ció de la violè ncia. Com

a exem ple po dem po sar una re gla que

sem pre ens ha fun cio nat: “re con èi xer en

veu alta da vant els companys que s’ha

comès una falta”. 

Re so lu ció pa cí fi ca de con flic tes 

Aques ta es tratè gia s’u ti lit za al llarg de tota

la in ter ven ció sem pre que sor geix un con -

flic te. La seva fi na li tat és de sen vo lu par el

pen sa ment re fle xiu dels alum nes, per què

so lu cio nin els seus con flic tes sen se recór -

rer a con duc tes vio len tes. Es trac ta de pro -

por cio nar uns ins tants de re fle xió so bre les

con se qüèn cies dels seus ac tes dei xant

sem pre la pos si bi li tat d’in cor po rar-se no -

vament si es comprometen a canviar de

comportament. 

Nivell IV. Integració

i cooperació amb els altres 

Din tre d’a quest ni vell vam in clou re el tre -

ball d’in te gra ció per gène res o coe du ca ció,

igual com les re la cions in ter cul tu rals, per

tal de pre ve nir com por ta ments racistes o

xenòfobs. 

Vo lem tren car els es te reo tips, com ara

“l’es port és co ses de nois”, “no vull ju gar

amb les noies per què són unes po ca tra -

ça”... Entre les es tratè gies que vam in clou -

re destaquen: 

Dis tri bu ció es tratè gi ca

en la com po si ció dels equips i grups 

Es trac ta d’or ga nit zar es tratè gi ca ment la

com po si ció dels equips i grups per tal de

ge ne rar no ves re la cions en tre l’a lum nat i

evi tar apro fun dir en les pos si bles seg men -

ta cions exis tents. 

En aquest sen tit, la tècni ca del test so -

ciomè tric es de vé una eina de gran uti li tat.

El test so ciomè tric ens per met de con èi xer

a fons com és l’es truc tu ra in ter na del grup

amb què tre ba llem i la dinà mi ca re la cio nal

dels seus mem bres; in for ma ció es sen cial a

l’ho ra d’as so lir-ne el con trol (Arru ga i Va lie -

ri, 1974). 

Gràcies a la uti lit za ció d’a ques ta tècni ca en 

les nos tres in ter ven cions, po dem con èi xer

com és la dinà mi ca re la cio nal dels mem -

bres del grup i els di fe rents sub grups, els lí -

ders evi dents i en co berts de cada sub grup,

el po ten cial so cial de cada mem bre del

grup en l’as pec te de per so nes re but ja des,

ig no ra des, amis tats, ene mics... in for ma ció 

que fa ci li ta el nos tre tre ball a l’ho ra d’es ta -

blir equips i grups de treball a classe

(Arruga i Valieri, 1974). 

Nor mes pràcti ques a apli car

en les ac ti vi tats 

Es trac ta de te nir cla res un se guit de nor -

mes que es ta bli rem en les di fe rents ac ti vi -

tats, que po ten ciïn la in te gra ció i la coo pe -

ra ció amb els al tres. Com a exem ple de les

que hem uti lit zat amb èxit po dem des ta -

car: obli ga to rie tat que al menys tres per so -

nes de l’e quip ha gin to cat pi lo ta abans de

llan çar a cis te lla o por te ria; els equips han

de ser obli gatò ria ment mix tos; tothom

passa per la posició de porter...

 

Expe rièn cies es por ti ves

amb equips fe me nins d’un cert ni vell 

Enca ra que aques ta idea no la vam arri bar

a apli car, vo lem des ta car-la per la gran ca -

pa ci tat for ma ti va que ens ofe reix. En en -

fron tar-se amb equips fe me nins d’alt ni vell

pre te nem que els nos tres alum nes re fle xio -

nin i pren guin cons cièn cia que les dife -

rències ha bi tuals que ells po den ob ser var

 entre ho mes i do nes, en mol tes cir -

cumstàncies de la vida no són de gu des a

fac tors genè tics ina mo vi bles sinó sim ple -

ment a ha ver tin gut més o menys opor tu ni -

tats i ex pe rièn cies. 

Fase 3. Transferència

d’allò que hom ha après

a d’altres àmbits de la vida

quotidiana 

Aques ta fase es pot con si de rar com la més

im por tant, però tam bé la més di fí cil del

nos tre pro gra ma, per què su po sa que l’a -

lum ne ha es tat ca paç de trans fe rir, els va -

lors apre sos, a la seva vida per so nal, cosa

que els crea es tils de vida més en ri qui dors,

i això en el fons cons ti tueix la meta de qual -

se vol pro pos ta d’e du ca ció en va lors. Aquí

és on es mos tra real ment que l’ac ti vi tat fí -

si ca i l’es port es con ver tei xen en un mitjà

per acon se guir una fi na li tat més pro fun da. 

Nivell V. Transferència

dels aprenentatges a la realitat

personal 

Enca ra que aquest ni vell co rres pon a l’úl ti -

ma fase del pro gra ma, la seva apli ca ció ha

de rea lit zar-se al llarg de tota la in ter ven -

ció; te nen es pe cial in terès els di fe rents co -

men ta ris i mis sat ges que hem llan çat als

nos tres alum nes en l’ex pe rièn cia quo ti dia -

na de les nos tres clas ses. Entre les es tratè -

gies que per tan yen a aquest ni vell des -

taquen: 

Re fle xió per so nal i gru pal

amb els alum nes 

Si vo lem que es pro duei xi un can vi en els

va lors dels nos tres alum nes cal re fle xio nar

amb ells, per això al llarg de tota la in ter -

ven ció, bé du rant el de sen vo lu pa ment de

les ses sions de clas se o bé en clas ses teò ri -

ques, re fle xio na rem amb els alum nes so bre 

els va lors que s’es ta blei xen al pro gra ma.

El dià leg amb els alum nes s’o rien tarà en

base a in cul car-los unes ex pec ta ti ves de

fu tur i fer-los en ten dre que les es tratè gies

plan te ja des te nen com a ob jec tiu fa ci li -

tar-los una pre pa ra ció per a la vida pos te -

rior a ni vell la bo ral i re la cio nal... Així, en

tot mo ment po dem fer-los veu re que la

pun tua li tat no és no més per a les nos tres

clas ses sinó per a les opo si cions, el tre ball;

que la ca pa ci tat d’au to con trol en el món la -

bo ral i les ha bi li tats de co mu ni ca ció quan

es ti gui amb la seva pa re lla se ran im por -

tants... 
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El tre ball amb di le mes mo rals a aquest ni -

vell es de vé una es tratè gia de gran in terès.

Els di le mes mo rals per tan yen al co rrent

del De sen vo lu pa ment Estruc tu ral-Cog ni tiu

que s’ha cons ti tuït com una de les lí nies

prio rità ries din tre del marc de la in ves ti ga -

ció so bre la trans mis sió de va lors en Edu -

cació Fí si ca. 

Aques ta tècni ca bus ca de de sen vo lu par el

rao na ment mo ral dels alum nes a tra vés del 

plan te ja ment d’hist òries hi potè ti ques o

reals que es pre sen ten com un con flic te so -

cio cog ni ti vo de va lors en con tra po si ció. La

idea és po ten ciar la re fle xió crí ti ca a tra vés

del dià leg, per què els alum nes va gin de -

sen vo lu pant el seu rao na ment mo ral da -

vant els con flic tes, pre nent com a base els

valors universals (Hersh, Reimer i Paolitto, 

1998). 

Crea ció d’hàbits de vida sa lu da ble:

pre ven ció de dro go de pendències,

edu ca ció se xual, edu ca ció

per a la sa lut, hi gie ne... 

En re la ció amb aques ta úl ti ma fase del

nos tre pro gra ma, a més a més de les ac ti vi -

tats es por ti ves i coo pe ra ti ves que s’han

anat rea lit zant, es pro pi cia ran xe rra des i

de bats so bre la im portància de la hi gie ne

i la sa lut, les dro go de pendències o so bre

edu ca ció se xual, per tal de po ten ciar-hi

una cons cièn cia crí ti ca en vers a aques tes

si tua cions. 

Ente nem que una pro pos ta com la que

plan te gem, que in ci deix en el fo ment

d’hàbits de vida sa lu da bles, igual com en

una co rrec ta uti lit za ció del temps de lleu re, 

pot sig ni fi car un im por tant an tí dot da vant

les in fluèn cies ne ga ti ves del medi so cial on

es de sen vo lu pen ha bi tual ment els nos tres

alum nes. 

Conclusions 

Per a aque lles per so nes que es ti guin in te -

res sa des a tre ba llar aquest àmbit, vo lem

tor nar a re cor dar la ne ces si tat d’es ta blir

pro gra mes que dis po sin d’u na me to do lo gia 

pre ci sa, amb es tratè gies i re cur sos adap -

tats, així com unes bo nes tècni ques d’in -

ves ti ga ció que per me tin de con fir mar els

resultats del nostre treball. 

Tam bé con si de rem sum ma ment im por tant 

que els pro fes sio nals que vul guin tre ba llar

amb aques ta mena de pro gra mes tin guin

una bona for ma ció es pe cí fi ca, atès que

l’ex pe rièn cia ens diu que les bo nes in ten -

cions, amb fal ta de for ma ció, es tratè gies, i

re cur sos es pe cí fics, pot di fi cul tar les in ter -

ven cions. 

Enca ra que aquí hem ofert un pro gra ma de

tre ball pràctic en el marc de l’e du ca ció en

va lors mit jan çant l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port, 

cal re cor dar la im portància d’ac tuar des de

mo dels ecolò gics, és a dir, pro gra mes on

s’in ten ti d’im pli car, amb els ma tei xos ob -

jec tius, la pràcti ca to ta li tat dels sec tors

que in ci dei xen en la rea li tat dels nos tres

alum nes: fa mí lia, barri, amics, mitjans de

comunicació... 

L’ac ti vi tat fí si ca i l’es port per si sols no són

la so lu ció que re soldrà tots els pro ble mes;

cal una in ter ven ció glo bal en què s’im pli -

quin tots els fac tors que en vol ten aquests

jo ves. Avui dia hem de pren dre cons cièn cia 

que la so cie tat som tots i te nim la res pon -

sa bi li tat de mi llo rar-la (He lli son, 1995;

Gutiérrez, 1995). 

En aquest sen tit, se ria ideal d’a con se guir,

com a mí nim, la pos si bi li tat de coor di -

nar-se amb la res ta de pro fes so rat del cen -

tre, per tal d’es ta blir una lí nia co mu na de

tre ball ba sa da en la pro mo ció de va lors,

tot ofe rint d’a ques ta for ma una ma jor

coherència davant l’alumnat. 
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