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Abstract

This study investigates the effects that different didactic
techniques (or ways of transmitting information) provoke in
physical-sporting performance and in the motivation of subjects
who begin the practice of an invasion sport: skating floorball. We
used an intergroup design of 75 subjects and to each group we
applied different level of treatment.· on the one hand, giving the
information directly, on the other, urging the discovery through
ludic resources, and finally, an intermediate model of juxtaposition
of the two previous tendencies. The results show significant
differences in favour of the group that did the learning through
searching for ludic resources, both in the levels of motivation and
the intensity of the effort, and in the performance in a closed test.
We found no differences between the groups nor in the taking of
decisions nor in their execution during the fame in a real situation
although we found some difference in the variable control in
favour of the group that combined both techniques.

El present estudi pretén investigar els efectes que diferents tècni

ques didàctiques (o formes de transmissió de la informació) provo

quen en el rendiment físico-esportiu i en la motivació dels subjectes

que s'inicien en la pràctica d'un esport d'invasió: el ~oorboll patins.

S'utilitzà un disseny intergrup amb 75 subjectes i a cada grup se li

aplicà un nivell de tractament diferent: d'una banda, proporcionant

la informació directament, i d'una altra impulsant el descobriment a

través de recursos lúdics i, finalment, un model intermig de iuxtapo

sició de les dues tendències anteriors. Els resultats mostren diferèn

cies significatives a favor del grup que realitzà l'aprenentatge en for

ma de recerca a través de recursos lúdics, tant en els seus nivells de

motivació i en la intensitat de l'esforç, com en el rendiment en una

prova tancada. Durant el joc en situació real, no es van trobar di

ferències entre grups ni en la presa de decisions ni en l'execució,

però sí en la variable control a favor del grup que combinà ambdues

tècniques.

Introducció

Per a l'ensenyament dels esports d'equip s'utilitzen, essencialment,

dues tècniques didàctiques en funció de com es proporciona la in

formació a l'alumnat (Blazquez, 1986: Sanchez, 1990: Delgado,

1991 a, Bayer, 1992.

Instrucció directa

Es tracta d'un ensenyament massiu i analític centrat en el professor,

en què es proporciona directament la informació a l'alumnat.

Aquest corrent es concreta en la repetició d'exercicis aïllats que

progressen en dificultat i complexitat, a fi i efecte que l'aprenent

aconsegueixi una correcta execució tècnica; posteriorment, una ve

gada dominats els fonaments tècnics d'aquest esport, es desenvolu

pen els aspectes tàctics tant individuals com col, lectius. Els detrac

tors d'aquest corrent argumenten que l'educador elimina la possibi

litat d'una presa de consciència, per part de l'alumnat, del moment,

lloc i raons de l'utilitat dels gests tècnics en joc. El qualifiquen
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d'excessivament mecanlCista I de propor

cionar un aprenentatge mancat de signi

fICat I absent d'individualització (BI.izquez, 

1995). Es critica que aquesta aproximació 

no dona opció perquè apareguin pensa

ments oberts. perquè es desenvolupin la 

capacitat d'adaptabilitat. l'habilitat per refie

xionaren i sobre l'acció, ni la Imaginació o Ja 

creativitat. En el millor dels casos, amb la in

troducció de la tàctica, es permetria l'a

parició de la faceta creativa, encara que 

amb un important retard en el procés i amb 

el risc de no trobar gaudi durant el joc (De

vis, 1996, pàg. 32). 

De recerca o Indagacl6 

És una tendència més globalitzadora i ac

tiva, basada en les teories cognitives , en 

què preval l'atenció al procés I a l'a

prenentatge mitjançant assaig-error. Els 

autors que advoquen per aquesta tècnica, 

argumenten que la seva implicaCIÓ Inci

deix espeCialment en l'aspecte cognitiu . 

Devis (1 996, pàg. 38) esmenta que les 

tradicions europees respecte al planteja

ment tàct ic, es referien a l'existència de 

principis tècnica-tàctics comuns a diver

sos jocs esportius, i a l'ús de jocs me

nors" com a recursos metodològics en 

l'ensenyament esportiu. Només a partir 

de la dècada dels setanta, l'ensenyament 

dels jocs esportius va ser capaç de supe

rar l'èmfasi tècnic. i orientar-se especial

ment als aspectes tàctics gràcies a les 

aportacions francesa (Bayer. 1992) i 

br itànica (Universitat de Loughborough: 

ensenyamen t per o lo comprensi6). En 

aquesta concepcl6, es parteix de lo tàcti
ca cop o lo tècnico mitjonçont l'ús de 

¡ocs modificats que posseeixen sem

blances tàctiques amb els esports, i es 

busca la comprensió dels pnncipis a partir 

de la participaci6 en ells. Després d'a

nalitzar el joc i els possibles errors tècni 

ca-tàctics de l'alumne, l'educador inclou 

altres jocs per a la seva correcció. S'acos

tuma a criticar que els aspectes tècnics 

passen a un segon pla, cosa que podria 

provocar nivells tècnics més baixos i re

tards en els aprenentatges. 

Es/at de la qüestió 

Existeixen diferents opinions sobre quan 

s'han d'introduir les estratègies cognitives 

en l'ensenyament esportiu. Bunker i Thor

pe (1983) i Nmond (1983) van suggerir 

que l'èmfasi en l'ensenyament s'hauria d'u

bicar en les estratègies cognitives utilitzades 

en l'esport més que en el desenvolupa

ment refinat de les habilitats motrius, Rink 

(1985) i Magill (1989) van apuntar que 

s'hauria de desenvolupar un nivell fona

mental de perícia motriu abans d'incloure 

l'estratègia en l'ensenyament. N revisar la 

bibliografia específica trobem les següents 

conclUSions: 

.... Respecte a l'aprenentatge d'habilitats 

esportives tancades (tècniques). els estudis 

han demostrat. en general, que l'apro

ximaci6 de l'ensenyament per a la com

prensi6 ha tingut un impacte semblant al del 

model tècnic en el desenvolupament de les 

habilitats esportives (Boutmans. 1983); 

Lawton, 1989: T umer i Martineck. 1992: 

T umer, 1993). 

.... Respecte al rendiment en situaci6 real 

de joc, T urner i Martine<:k (1992) indiquen 

que els jocs per a la comprensió i l'a

proximació tè<nica. tenien efectes sem

blants en la millora de l'habilitat del joc. Els 

resultats del seu estudi van mostrar que no 

hi havia diferències signifICatives entre els 

dos grups de tractament. ni per al control, 

ni per a la presa de decisions, ni en les va

riables d'execució. Els resultats no signifi

catius van ser atribuïts al nombre elevat 

d'oportunitats de decisi6 que els subjectes 

van tenir al final del tractament, comparat 

amb la fase inicial degut a la millora de 

l'habilitat per controlar la bola de l'hoquei. 

Ajxò va permetre als estudiants prendre 

més decisions en les proves del postest i, a 

l'ensems, cometre més errors. A més, el 

curt període de tractament podria haver 

pe~udicat els efectes en les preses de deci

sions. Aquesta opinió ja havia estat defen

sada per Thomas et ol. (1988), els quals 

van afirmar que l'habilitat per prendre de

cisions correctes dins del context de joc, 

requereix un temps coosiderable i motles 

hores de pràctica, Més endavant. T urner 
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(1993) suggerí que en un període de trac

tament més llarg (un semestre), els estu

diants que van rebre la informaci6 sota el 

model ensenyoment per o lo compren

si6 , van prendre significativament millors 

decisions durant el joc que els que els van 

obtenir mitjançant el model tècnic, o que 

els subjectes del grup de control. N o hi va 

haver diferències significatives entre els 

grups de tractament respecte a l'execuci6 

del joc. Aquesta investigació coincideix 

amb els estudis de McPherson i French 

(1991) amb jugadors experts i novells en 

tennis. Els experiments van mostrar que 

els subjectes que coneix ien quina fila esta

blir en una situació específica (presa de de

cisions correcta), no sempre foren capa

ços de dur-les a terme. En resum, podem 

dir que els partidaris de l'ensenyament 
per o lo comprensi6 defensen que el seu 

model proporciona una manera més via

ble d'ensenyar les estratègies de presa de 

decisió (T urner i Martineck, 1995. 

Hem d'assenyalar que tots els estudis revi

sats se centren només en les decisions pre

ses pels jugadors que porten el mòbl. De 

tota manera, se sap poc sobre els j ugado~ 

implicats en el marc ofensiu no portado~ 

del baló, o les decisions (on i quan moure's 

o a qui cobrir) i execuóons realitzades pels 

jugadors de l'equip defensor. Per a l'anàlisi 

de les conductes de decisió del jugador ata

cant amb i sense baló i també dels defen

sors, destaquen els treballs de Lasierra 

(1991 i 1993), Lasierra i Escudero (1993) i 

BI.izquez (1992). 

.... Respecte a la intensitat del treball 

realitzat en les classes, la valoraci6 de 

quina tècnica pogués incidir en major 

grau en la intensitat de la pràctica durant 

les sessions d'Educació Física, no sembla 

haver estat tema d 'estudi en la bibliogra

fia revisada. 

.... Respecte a la motivaci6 per a la 

pràctica, T urner i Martineck (1995) argu

menten que la pràctica esportiva descon

textualitzada és menys significativa per als 

alumnes i, conseqüentment. els propor

ciona poca informaci6 rellevant respecte 

a quan i com usar les tècniques, Els apre

nents no tenen oportunitats d'experi

mentar les condiCions del joc on poden 
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aplicar les tècniques. El resultat és que 

perden motivació per practicar-les. De 

tota manera. no s'han examinat amb pro

funditat els efectes dels tractaments en el 

terreny afectiu. Els resultats d'algunes in

vestigacions (8urrows. 1986; Tumer, 

1993: esmentats per T urner i Martineck, 

1995) fan referència al component afectiu 

com un dels aparentment més benefi

ciats, al adoptar et model d'ense
nyament per o lo comprensió, Encara 
que lawton (1989) comprengué aquesta 

àrea en el seu estudi. no trobà evidències 
concloents en cap sentit, 

Metodologia 

El propòsit del present estudi ha estat el 

d'analitzar quin efecte produeixen les dife

rents tècniques d'iniciació en la pràctica 

d'un esport col-lectiu. el f/oorball patins, 

en el rendiment lisic de l'alumnat de I er 

de BUP durant les classes d'aprenentatge, 

en el seu grau de motivació i satisfacció per 

a les pràctiques realitzades, i en el seu ni

vell d'eficàcia esportiva. El rendiment fisic 

es determinà mitjançant la intensitat de 

l'esforç i el temps de pràctica motriu en la 

tasca, el grau de satisfacció-motivació mit

jançant un qüestionari d'opinió, i el rendi

ment esportiu a través de quatre proves 

tancades i una d'oberta realitzada en situa

ció real de joc. 

Svbjecles . Es van utilitzar tres grups 

d'estudi formats per 25 subjectes cadas

cun. dels quals I I eren homes i 14 dones, 

tots ells alumnes de I er. de BUP de l'IB 

Rafael de Riego, de Tineo (Asturies), 

S'assignà a cada grup un tractament a 

l'atzar, i el nombre de la mostra fou n = 75 

subjectes. Es plantejà un disseny intergrup 

amb tres nivells de tractament, amb una 

duració de 15 sessions de 50 minuts ca

dascun, durant els quals es desenvojupa

~en els mateixos continguts -impartits pel 

mateix professor- a través de tres tècni

ques d'ensenyament diferents. Per a la 

realització de les proves d'avaluació, es 

van necessitar quatre sessions més amb 

cada grup. Els nivells de tractament van ser 

els següents: 

apunts 
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En el grup I . s'utilitzà una tècnica compos

ta, resultat de la combinació d'instrucció 

directa ¡ recerco mitjançant recur;os lú

dics. Es van combinar ambdues tècniques 

docents i s'alternaren tasques analítiques o 

tècniques amb altres més lúdiques i globals. 

Es van ir.cloure activitats de tipus més direc

tiu (especialment quan l'alumnat coneixia 

les respostes) i aprenentatges per descobri

ment a través de p:s, És a dir, en uns casos 

es proporcionà la informació de forma di

recta i en altres es provocà la seva recerca 

mitjançant el plantejament de situacions 

problema en forma de p:s. 
En el grup 2, s'utilitzà només la tècnica 

d'inslrvcció directa. Es tracta de la tècni

ca més utilitzada tradicIOnalment en l'ense

nyament esportiu i consisteix en començar 

pel més senzill per tal d'arribar al més com

plex. La seva posada en pràctica es concretà 

amb la reprodvcció de models (després 

de breus explicacions i demostracions), en 

alguns casos amb imposició d'un ritme con

cret de treball, i en altres simplement per la 
repetició d'una sèrie d'exercicis - procedi

ments que es van correspondre amb els es

tils d'ensenyament de comandament direc

te , modifK:ació del comandament directe i 

amb assignació de tasques (Delgado, 

1991 b i 1993)-, Per al disseny de les ses

sions, vam considerar de gran importància 

l'elecció d'exercicis que suposessin el mí

nim temps d'espera possible i el màxim 

aprofJtament del material. Les decisions 

preactrves, actives i postactives, van ser 

competència del professor. mentre la fun

ció principal de l'alumne consistí en repro

duir les propostes (MoSSlon i Ashworth, 

1993). 

En e l grup 3, el procés d'ensenyament

aprenentatge va ser desenvolupat mi$n

çant la tècnica d'indagació a través de jocs 

simplifICats. Es concretà en la proposta de 
p:s modificats, que considerem activa

dors i d'alt potencial tècnic-tàctic (Devis i 

Peiró, 1992: Méndez i Méndez, 1996). 

Duran! el procés d'aprenentatge, es van 

plantejar diverses preguntes sobre els re

queriments tècnics i tàctics amb l'objecte de 

motivar els alumnes per a la recerca de res

postes. Es prioritzà el plantejament tant en 

la diversitat com en la comprensió dels jocs. 

D'altra banda. en l'estudi es van considerar 

les següents variables depenents : 

• El rendiment físic . valorat mitjançant 

dos indicadors: 

• Temps de pràctiCa motriu en la tasca 

(Pieron, I 988a. pàg. 43-47: Pieron, 

Ooes i Dewart, 1986. pàg. 20-22). Es 

cronometrà el temps de participació acti

va dels alumnes durant les sessions i es 

van eliminar els períodes d'espera, els 

moments d'inactivitat - per cansament. 

desànim, etc.-, els temps emprats en do

nar informaci6 i feedbock, el temps ocu 

pat en l'organització del material i els 

alumnes. aixi com l'emprat en interac

cions verbals o en tasques no proposades 

pel professor. En aquest sentit, Pieran 

(19880 , pàg.75) apuntà que la majoria 

dels estudis indiquen valors baixos de 

pràctica motriu de l'ordre del 30% del 

temps util. amb rares excepcions del 

50%. És freqüent que els alumnes passin 

únicament del 15% al 20% del temps útil 

en activitat motriu. 

En l'experiment es disposà de dos observa

dors que van cronometrar a cada sessió les 

progressions de dos alumnes seleccionats a 

l'atzar i sense el seu coneixement. Ambdós 

observadors van rebre un ensinistrament 

previ a l'estudi i van obtenir un nivell de fla

biHtat de 0.86. 

• Intensitat de l'esforç. Determinat per la 

mitjana de les pulsacions obtingudes pels 

alumnes en el decurs de la classe. Dos 

alumnes escoll its a l'atzar empraren un 

pulsòmetre (Polar, model Accurex NIf) per 

registrar les pulsacions de trebal l durant els 

50 minuts de la sessió. Es van calcular la 

Freqüència Cardíaca Màxima (es va tenir en 

compte l'edat) i la Freqüència Cardíaca de 

Reserva (a partir de la Freqüència Cardíaca 

de Repòs). Amb aquestes dates i la Fre

qüèr.ciad'Entrenament, s'obtingué la inten

sitat d'esforç de cada subjecte (Melén

dez, 1995. pàg. 104: Rodríguez. 1993, 

pàg. 95-96; Benson, 1995). 

• Rendiment esportiu. Es van realitzar 

quatre proves tancades a través de tests 

estàndard per valorar e l domini d'habilitats 

tècniques, i una prova oberta rea litzada en 

sFtuació real. 



• En les quatre proves tancades. després 

del cnt; UesI, iol s'enregistraren dos intents 

i se n'acredità el millor. 

• Drjbling o conducció en eslàlom 

(adaptat de Pila. 1988, pàg. 211 ; BIAzquez, 

1992. pàg. 260). Es tractava de mesurar 

l'habilitat per conduir mentre s'eludien 

obstacles. Es cronometrà el temps (en se

gons. dècimes, centèsimes), emprat en 

desplaçar-se patinant i conduint una bola 

en zig-zag entre sis cons separats tres me

tres entre si i en un re<:orregut d'anada ¡ 

tomada. La distància del punt al primer 

con era de dos metres i havia de ser afron

tat per la seva dreta. Si s'incomplia el re

corregut. l'intent és considerava nul (figu

ra I). 

• Conducció en estrella (adaptat de Pila, 

1988. pàg.226). Es tractava de mesurar la 
destresa de l'alumne per conduir la bola en 

línia recta, en corba. i amb canvis de dire<:-

00. El circuit es componia d'un con central i 

de quatre cons coHocats en e ls punts cardi

nals a 6 m. del primer, A paror d'un dels 

costats. s'havIa de conduir la bola rl"lS al mig, 

VOfejar-1o I continuat cap al segUent con de 

la dreta. Tots els cons havien de serVOft!jats 

pel seu costat dret. S'acabava al tomar al 

punt de partida (figura 2). 
• Velocilot en lo recepció i passada 

(adaptat de Pila, 1988, pàg.21 O). Es tractava 

una bola cap a l'àrea de la porteria 

d'l\andbol, i havia de disparar a porta du

rant el desplaçament. La porteria estava 
dividida en ~ àrees de la manera segOent: 

es col'lacava una corda en sentit vertical a 

cada metre ¡ una altra en sentit horitzontal 

a 50 cm. del terra. f.m, s'atorgaven les se

güents puntuacions en funció de r espai per 

on entrava la bola: 4 punts si penetrava per 

un dels extrems i per alt (directe). 3 punts 

si entrava pel centre i per alt (directe), 

2 punts si ho feia rodant pels exterms, i 

I punt si entrava rodant pel centre. En 

aquesta ocasió, els alumnes disposaven de 

quatre intents que se sumaven i s'acre 

ditava el total. Si e l tret es realitzava des de 

dins de l'àrea de porteria, l'intent era nul. 

Tant en aquest cas com en e ls llançaments 

fora de la porteria, s'atorgaven O punts (fi

gura 4), 

• Rendiment esportiu; prova oberta. 

Per tal de valorar el rendiment dels alum

nes durant la pràctica en el joc real, 

s'utilitzà l' instrument d'observació disse

nyat per French i Thomas (1987) per al 

bàsquet. adaptat més tard per T umer i 

Martineck (1992) a rhoquel, Es van codifi· 

car tres categories: control, decisió i exe

cució, El control va ser definit com la cor

recta adaptació en el contacte amb la bola, 

Es codificà amb I per a un control amb èxit 

de realitzar deu passades contra dos bancs i amb O per a un control sense èxit. la qua· 

suecs --un damunt de l'altre sobre un lale- litat de la decisi6 va ser codificada amb I si 

ral- en e l menor temps possible i des de la decisió era apropiada i amb O si era ina· 

tres metres de distància, A cada passada ca- propiada. L'execució de l'habilitat va ser 

lia realitzar una parada prèvia de la bola codifIcada amb I per a trets dirigits a por-

abans de disparar, Tots els llançaments teria, i amb O per a trets fora del blanc, 

s'havien d'efectuar des d'un quadrat ptntat 

al terra de 40 x 40 cm, L'observador comp

tava en veu alta les passades correctes, sen

se comptabilitzar les incorrectes. Si la bola 

sortia pel damunt dels bancs o no tomava, 

el que feia el test haVIa d'anar-la a buscar i 

portar-la fins al quadre de lançament, El 
cronòmetre es parava quan la desena pas

sada contactava amb els bancs (figura 3), 

• Conducció i tir (adoptat de Pila, 1988, 

pàg, 225), Es tractava de mesurar ta des

tresa de l'alumnat per conduir una bola i ti

rar a porta en moviment des d'una 

distància mínima de 6 m. L'alumne sortia 

des del centre del camp mentre conduïa 

L'execu<ió de la passada va ser codificada 

amb I per a passades amb èxit i amb O per 

a una passada massa forta, massa avançada 

o retardada, o fora dels límlls del terreny. 

L-exec.uci6 del dribling va ser codifICada 

amb I per un avançament de la bola amb 

èxit i amb O per una pèrdua de control o 

de la bola deguda a una ac.ci6 legal del de

fensor (annex III), Aquest prcxedimet\t no

més controlà el rendiment dels jugadors 

atacants en possessió de la bola i no es 

considerà als porters, als jugadors atacants 

sense pilota i als jugadors. Per a l'avaluació, 

es gravà en video a 12 subjectes de cada 

grup (4 homes i 8 dones) en situació real 
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Fiprll 4, Conducció llir, 

de joc (SxS) durant 6 perlades de 12 mi

nuts cadascun, Les dades van ser coónlCa

des per un sol observador, que comptava 

amb gran experiència i coneixement dels 

esports d'equip, 

• Grau de satisfacd6-motivad6 de 

l'alumnat amb la pràctica real itzada. 

Per ta! d'analitzar les manifestacions de 

l'alumnat respecte a la intervenció didàctica 

rebuda i la seva opinió sobre l'esport 

d'estudi, es dissenyà un qüestionari en què, 
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a més, es van considerar d!Ver50S aspectes 

relaoonats amb restat mo\IVacionaI (an

nex 11). 

Respecte al control de les possibles va-

. m:I;Ht:\(:I(Í. IM:I ,\(:"1"11 ' 1 TI lU~lI .: 

ments de resport en qliestlÓ (p > O.OS). 
les taules I -7 mostren els resuttats 0bt,n· 

guts en cadascvn dels {tems del qUestiooali 

nioal. També es realitzà !XI />JIJQVA amb 

nables estranyes. es va tenir en compte els resuttats dels pretests en les proves de 

el sexe dels IndIVidus - I es va mantenir la 

mateixa proporcIÓ d'alumnes en tots els 

grups-, l'edat -es bloquejà el treball als 

alumnes de I 5 anys o que els acomplis

Sin durant el curs escolar-. i l'expenència 

I coneixement de l'esport (BI.izquez. 

1995. pàg. 252-253). Ja que no vam po
der Incidir en la formacl6 dels grups, i en

cara que sabíem que s'haVien format a 

l'atzar, vam tractar de valorar el seu grau 

d'homogeneïtat respecte a tres aspec

tes: l'expeflèncla i coneixement de l'es

port en concret, el nivell d 'algunes quali

tats fislques I l'in terès Inicial per la pràcti· 

ca, En el primer cas, vam aplicar un qües

tionari d'autoavaluacl6 amb el propòsit 

de conèixer el n!vell de domini dels pa

tinS I de l'hoquei patins prevI a l'estudi, ¡ 

van utilitzar fonamentalment els {tems 4 i 

6 del mateix (annex I). 
Per controlar la vanable conch06 1isIca, 
s'aplICaren dos tests: un de velootat en 50 

metres llisos I un ahre de força-reSIstència 

de braços mitjançant flexo-exteflSlons en 

pos4C16 de terra Inclinada, amb els peus da

munt un banc suec, 

Respecte a l'interès manifestat per la pràcti

ca, es demanà que col-loquessln, per ordre 

de preferència, un llistat de dotze activitats 

esportives per a la seva pràctica durant el 

curs en sessIOnS d'EducacIÓ Física, Tots els 
grups van coinclC:hr en assenyalar el lloor_ 

boll patins entre els quatre esports més 

soHicltlts. 

ResIlltats 

Homogeneïtat entre grllPs 

les dades de r estudi van ser processades 

amb el programa estadistlC SPSS 6.0. J, Per 

valorar l'homogeneïtat entre els grups, es 

realitzà !XI ~OVA amb els resultats del 

qüestIOnari d'auloavaluaci6. En l'anàliSI no 

es van trobar diferències SignificatIVes entre 

grups pel que fa a experiència i coneixe-

""un, 

condictonament flSlC I no es van trobar di

ferències SIgOIflCatrves entre grups ro en la 

prova de velocitat de 50 m, lisos 

(p = 0.36), ni en la força extensora de bra
ços (p = 0. 18) (taula 8), 

Re"dlment físic 

E//emps de prArllrll mo/r/H 

la taula 9 recull les mesures i de5vlacions 

típiques de les proves fis¡ques realitzades 

amb una mostra de 46 subjectes, En 

l'/>JIJQVA de mesure5 Independents no es 

van observar dlferènOe5 slgnlrlCa\lves en

tre grups quant al temps de treball realitzat 

(p = 0,224), Tampoc no es van trabardl

ferènCles entre sexe (p = 0,0687) (tau
la 10), 

la taula 9 recu" les mesure5 i desVIêIoons tí
piques en una mostra de 51 subrectes. 
l'ANOVA adverteix diferènCIes S!gnif1Ca1l 

ves (p = 0.(1035) entre grups. la prova 

postenor de Scheffè Indica les diferències 
entre els grups 3 I 2, I eJs grups I i 2 (tau

la 10), 

Rertdime,1I esportiu 

Prtll'tS /QHrtldu 

En la taula I I recollim eJs descnptlUS de les 

Pf'O"Ie5 rea!rtzades per vab'ar les hablitats 

tècniques esportJves. En r.ANOVA no es van 
trobar dderèoaes Slgl'lf1C311VeS entre els 
grups ni en les proves d'estrella (p = 0,12), 

ni en la de velootat de passades (p = 0.41) 

ni en la de tu' (p = 0,60). De tota manera, sí 
que s'adverteixen diferènCIes en la prova 

d'eslòlom determnades entre els grups 2 I 
I. i 3 i I (p '= 0,00(1) per la prova de Schef
fé, D'altra banda, la taula 12 mostra els esta

dísttcs descriptius al creuar el rendiment es

portiu amb el sexe. Després de realitzar 

l'anàlisi de variació. la prova de 5cheffé ad-

[duuo<\ n."" I ('P"<" (U ) (6.8,791 

verteix diferènCIes Slgmlicatives en les proves 

d·estreIla (p = 0Cl0Q) d'eslòlom (p = 0Cl0Q) 

i de pass.ades (p = 0Cl(0). però no en la de 

tlr(p = 0.4233). 

A refectuar l'anàlisi de la vanaCl6 (/>JIJQVA 

univariat), e5 van trobardiferencle5 SIgnifICa

tIveS respecte a la vanable control entre els 

grups 3 i I (p = 0,0193). les taules 13 I 14 

mostren els e5tadístics descnptllJS per a 1e5 

variables de control, presa de decisions i 

execUCIÓ durant el joc, En cap de les con

ductes avaluades (p > 0,05) l'anàlisi no 

mostra diferències sign¡ft(atives entre grups 

en els components del rendiment de presa 

de decISIÓ ni d'execució. 

Grall de sattsjaccfó.motil.'acf6 

Per avaluar la liabi litat del qüestlQnan 

d'OPInió amb 1e5 pràctiques realitzades, 

s'apilà una prova alfa I es va obtenir un 

valor de o. = 0,83, Una anàliSI factonal 

assenyalà dos factOf'S en el test: un que In

cidiria més en ta valorao6 de renterès 

mostrat per l'esport après I que es corres

pondria amb els ítems 2, 9, la ! li, I un al

tre que Incidiria més en la valoraCIÓ de la 

tècnICa didàctica utilitzada I es correspon

dria amb les preguntes 4 , S, 7 I 8. les va

riables 3 i 6 carregarien igualment sobre 

ambd6s factors, Les taules 15· 18 mos· 

tren els estadístics descriptius del qües
tionari , Postenorment , es realitzà un 

ANOVA I es van obtenir diferènCies slgni

licatlves entre els ítems assenyalats a con· 
tinuaci6. segons que mostrà la prova de 

Scheffé: ¡tem núm. 2. variable "Floorball

(p = 0,0115) entre els grups 3 I 2: ítem 

núm. 3 variable "Classes" (p = 0,0023) 

entre els grups 3 ¡ l , I 3 I 2: ítem núm. 5. 
vanable -Claredat" (p = 0,0383) entre 3 

i I : i el rn.im, II variable -Continua

(p - 0.0013)entre3i2,i 1,2 , Enlaresta 

de variables no es van trobar diferènCies 

sigOl\lCatives (p > 0,05), 

Fnalment, un />JIJQVA mul!Jvariat identl· 

fICà quatre vanables que mostraven diferèn

Cies slgnifJCatNes quant a sexe: "clas

ses" (p = 0,018) :temps" (p = 0,044), I 



Tallles del qüesllonarl previ 

(N _ 75) 

Grup 1 

Tot ...... 

1. HI.t6N 

20 (60"110) 

19 (16 %) 

18 (12 %) 

51 (16 %) 

2.P.U ... NIÍm. <M 
~.~ 

Grup 1 ,. 
Grup 2 " 
~" " 
TO' ...... 57 (76%1 

P . .. I·htI En Ilnl. Arn .... 

8(40%) 8(40%) 4 (20%) 

10(53%) 3 (16 '!lo) 6(32%) 

8 (44,4 "10) 4 (22,2 %) 6 (33.3%) 

~ 26 (34.7 %1 ! 15(20%1 16(21.3%) 

rl/uIR I . F~I~III~MlnorJldd./(I
/alllllt dtú,,,ftllft .. mb e.~ .... /Jill/""Ip. 

r .. uIR 2. F~ I ~III~ iU C<ld4 non I iU /tJ /oIIIlillll iU III tM"" iU pillins IWÚS ¡wIs 

s/lbj«les I{IW III/fie" pill/fIIll IÚNlns U 1"nJud1 (f'o'~ 15). 

N(¡m. cM .... Profe .. or/ • 
,,~ 

Arn"". "" .. - m •• 

... " 20 14 (70 %) 1 (5 %) : O (O %1 ! 5 (25%1 0(0%) 

Grup I : 19 15(79 '!Iol 1 (5 %) 0(0%) 1 (5 '!lo) ~ 2(11 %) 

~" " 14 (18 '!Iol 1 (5 '!lo) ~ 0(0 '!lo) 3 (11 '!Iol 0(0%1 

~ 51 (16 '!101 · 
r .. lII.I3. F~ I~III~,," 

,~~ 43(51.3 %1 3 (4 %) ; 0(0 %) 9 (12 %) 2 (2.6 %1 norswhlllf_¡t·I"k/iJdd .... d/Jll· 

I/M«- (IV - 75). 

(N - 7S1 
N(¡m. cM 
c .. o. 

, , • , 
..... ' 25 6 (24 %1 ! 15(60%1 4(16 %) : : 0(0 %) O{O%I 

... " 25 8 (32 %) : 13(52 %1 4 (16 %1 ! O (O %1 O (O %) 

~" 25 1 (28 %1 8 (32 '!Iol : 7 (28 '!Iol 2 (8 %) 1 (4 %1 
rlluIR 4. ~ 1fN'U"III~per 

To t ...... 75 : 21 (28 %) 36(48%) ¡ ! 15(20 %) 2 (2,1%) 1 (1,3%) norsor I dd 10IIII dd ,,¡,'dI dd pilli· 

M" 
IN _ 15) NUm. de 

~-

, , • • 
Grup I 1 (4 %) Grup 1 25 : 24 (96 %¡ 1 (4 %1 O{O",) 0(0%) : 0(0%) 

2(8 %) ... " 25 : 23 (92 %) 1 (4 %1 1 (4%) 0(0%) ! 0(0%) 

1 (4 %1 ... " 25 ! 24 (96 %) 1 (4 %1 O (O %) 0 (0 %) ; 0(0 %) 

TO' ...... 4 (5.3 '!Iol 
TOl ...... 75 11 (94.1 %) 3(4 %) 1 (1,3%) 0(0%) 0(0 %) ~ 

r .... 1II 5. Fm¡iImcJn I peru"IIItgft 
d'til .. ",nn per CWrsoJ t¡W ni IIIgl/fIIl 

0CItSÍ6 !rlll'lnl}ug<ll li !raquel fJlllill$ 
ub/lll$. fe.rptrlmtml (IV -15) . 

r .. 1II.I 6: hw¡iièttcitJ ¡ fJn'U1IlIItgft per l"UfIS dd ,,¡,'dIIim/c. jkKwbIIJJ ptlIIM d«:f/Irrll ¡wIs /IJI/",M$ IIb_ • 

rupmmnll (IV - 75). 

~" 

ON" 

ON" 
TO' ...... 

4 (16 %) 

O (O %) 

1 (4 %) r .. "", 7. ~ j ~tgft per 
5 (6.1 %) non I tk iii IOIIIIiIllI ¡t'III1/"'_ t¡WroMl· 

'-_________ ---' NIl In rq;In tU ./Nx¡IIft ". 
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""" , 
GNp2 

.... ' 

GNpl 

.... ' 

."" , 

"""' 

Grup 1 -, 
""'" 

"""' 
OOHA 

74 apunts 

• RECIlI:ACt6. OCI M:'Ilr I rulUSM~ 

TaulA d~ l~s proves fr.slqu~s prèvtes 
"int~" (p "" 0,020) a favor de les don6, i 

la vat"ial* "ajustament" (p "" 0,044), a fa· 
vor dels homes (taula 19). PI .... " IN . U I v.1oc:1t8I IN _ 73' ... ~ D. TlpIcoo MItj .... D. TIpk;.e 

9." 7,98 8,40 0.77 
Discussió 

9.71 7,02 8,23 0,74 
Adlin de lA sltJllldó 

13,75 10,11 M5 0,75 

Taules de reJUlI"um1flslc 

El fet de no trobar diferències signifICatives 

en cap de les proves efectuades per valot"ar 

l'homogeneïtat dels grups, ens suggeriria 

l'~uitat entre ells. 

In_llet 1101.51) 

MlIJ.en. D. T1p1c1o 

67.97 '" 9,01 

56,06 '" 11.44 

68,12 '" 11 .73 

InteMlllt IN · SI) 

64,73 % 

64,77 % 

""-
N · U 

MItJ . ... 

18" 32 

21 " 62 

21" 19 

,.-
101 · 74 .-

18" 11 

22" 17 

.. -
11,90 

11 ,94 

., 
¡ 2.92 ¡ 

4,37 : 

[ 4,02 ! 

., 
i 3,52 : 

: 3,50 ] 

T_pe 1101_ .. , 

.,,.. D. T1p1c1o 

26' 25" 4,14 

24' 00" 2,77 

27' 05" 7,16 

f .... pe IN . .. ' .-
25' 20" 

25' 22" 

.. -
5.08 

4,62 

Taules de rendlmenl esportiu 

Les dades obtingudes en el qüestionari 

d'autoavaluaci6 inicial (annex I), ens van 

permetre comprovar que. rea lment, la 

investigaci6 es desenvoluparia a un nivell 

d'iniciaci6 esportiva. Si bé el 76% dels 

subjectes de l'estudi afirmava haver tingut 

alguna e)(peri@nciaambelspatins. només 

el 5,3% havia jugat a hoquei o lloorboll 
patins (taula I). Pel que fa a la pregunta 

sobre el nivell de patinatge. un 28% par

tien del nivell O i un 36% només era capaç 

de desplaçar-se endavant (taula 4). Pel 

que fa al nivell de partida de l'esport en 

qQesti6. el 71 % dels subjectes de l'estudi 

no havia jugat mai ni al 1/00rbDII ni a 

l'hoquei patins, i la resta es trobava en un 

bal)( nivell d'habilitat (taula 6). Només el 

E._II .- n. 

101·74 ,. rn Iol .57 

MlIJ.en. ., .- ., MI1I . ... ., 
35" 55 i 4.53 i 31" 59 i 10.58 : 4,83 : 2,12 : 

38" 22 : 7.52 ' ,,"Ja 11 .90 ; 5.1)6 1,92 ! 
39" 60 ; 8,22 35"" i 11 .28 ; ' .29 1,86 . 

EtI .. lI. P ........ n. 

101·74 101·70 Iol .57 

MI1j .... ., .- •• ... ~ •• 
32" 86 4,20 ¡ 27" 10 ':lO 5.00 2.86 

41" 75 ¡ 6,36 :¡g' 85 11 ,27 4,51 1.59 

tWta06 FI<a I Espoou (51) (68-79) 



6.7% declarà que coneixia el reglament 

de l'hoquei (taula 7). Tenint en compte 

els nivells de partida tan baixos, vam optar 

per no realitzar un pretest de les proves 

esportives a fi i efecte de no incidir direc

tament en el seu aprenentatge i d'evitar 

possibles caigudes o lesions. 

Rendiment rJSlc 

Respecte al rendiment físic mostrat durant 

les sessiof1S, 5i per una banda s'observà una 

major tendència en els grups 3 (recerca) i 2 

(combinació) a aprofrtar més temps per rea

litzar pràctKa motriu, no es van trobar di

ferències signifICatives entre els resultats. 

possiblement a causa del baix valor de la 

mostra utilitzada. De tota manera, si que es 

van constatar diferències signifICatives pel 

que fa a la intensitat a favor dels grups 3 i I 

respecte al grup 2. Aquesta troballa sembla 

interessant, ja que davant de semblants 

temps de pràctica motriu en la tasca, el grau 

d"im~icació dels alumnes no sem\::Na ser el 

mateix. Els alumnes del grup 2, que van rea

litzar un aprenentatge centrat en la tècnica. 

podrien haver trebal lat amb menys intensitat 

que els altres dos grups. Els resultats sem

blen suggerir que els aprenentatges globals i 
centrats en la tàctica amb joves principiants, 

proporcionen majors motius per al treball 

intensiu que els plantejaments anal itics. 

Rendiment esportiu 

ProI~S Illn clUUS 

Respecte al rendiment esportiu de les pro
ves lancades. els resuftats contr<lsten amb 

la creença general que un aprenentatge 

analític comporta un majOl"" rendiment 

tècnic, i coincideixen, en línies generals, 

amb els resultats dels treballs de Boutmans 

(1983), lawton (1989). T urner i Martineck 

(1992) i T umer (1993). Si bé en ~s proves 

d'estrella, velocitat de passades i tir, no es 

van observar dife rènc~s significatives. en la 

d'eslòlom el grup I (tècnica combinada) es 

va manifestar significativament superior als 

grups 2 (orientat a la tècnica esportiva) i 3 

(orientat al joc). Aquestes dades coincidei

xen amb els resultats de la investigaci6 de 

García i Martín (1992) en què el grup que 

Taules de rendiment esportiu: prova oberta 

' on 0 00,", 
DecJ.1<I pa. _ _ 

0ec1s16 dr1bllng 0ec¡'1<I tI. 

MIIjII .... " • .,..,0 " Mltjl "" " MllJ.ln_ " 
Grup 1 0.88 0.047 O ... 

Grup 2 0.88 O.oea 0.92 

Grup 3 O ... 0.06< 0.93 

E .. c:ucIó pal '-

Mili."" " 
Grup 1 0,43 ~ 0,498 ~ 

Grup 2 0,44 0.50 

Grup) 0.40 0.49 

utilitzà. el procediment global superà a 

l'analític en la prova de coordinació (però 

no en les proves de qualitats fïsiques). De 

tota manera, divergeixen del treball de Du

ran i Sierra (1987) en què els alumnes que 

ha ... ien realitzat l'aprenentatge mitJançant 

un mètode analític. obtingueren millof's 

marques en les prcwes tancades que els 

subjectes del mètode global. Però en la 

prova d·eslòlom. els autors van apuntar di

ferències molt poc significatives entre els 

grups, ja que no es va tenir en compte 

l'acom~iment del reglament d'hoquei, i els 

alumnes van poder conduir la bola amb els 

dos costats de l'stick. En el creuament 

d'aquesta variable amb el sexe, els homes 

semblen ser més eficaços en les prcwes es

portives d'eslèJom, en l'estrella i en la velo

citat de passades. En la prcwa de tir no van 

existir diferències significatives, pos5ible

ment per la menor mida de la mestra. 

L'estudi no troba diferències significatives 

entre els tractaments per als components 

del rendiment de presa de decisi6. ni els 

d'execució. Segons aquests resultats, el 

E~ F~ , E'P"'" (st) (6e·79) 

0.23 0.80 0.062 

0.28 0.98 0,021 0.80 0.078 

0.25 0.97 0.031 0.86 0.074 

E'K UCI<l drlOIlrIf1 Euc:ud6 11r 

Mltjl"" " ..... ~ 
0,55 : 0,079 0,41 

0,55 ~ 0.073 0.38 

O." ~ 0.083 0.50 

plantejament orientat a la tàctica no tindria 

efectes positius sobre la presa de decisions. 

almenys en períodes inferiors a un trimes

tre de tractament. E~ resultats tampoc no 

donen suport a la suposada superioritat 

d'un tractament sobre un aftre en l'exe

cuci6 en situaci6 real, excepte en el control 

de la bola. Curiosament, el grup 3 es 

mostrà significativament inferior en el con

trol de la bola respecte al grup I . Entre el 

grup que va rebre instnJcd6 directa i el de 

recerca. no es van trobar diferències signm

catives. 

Els nostres resultats coincideixen amb els es

tud~ de T urner i Mal"tienck (1992) i de Rink, 

French i Wemer (1991). Malgrat els hipotè

tics efectes de tractament basat en la tècnica 

en front del centrat en el joc, les diferències 

quant al rendiment dels alumnes durant el 

joc són insignificants. De tota manera, 

I"estudi de Tumer i Martineck no abarcà un 

nivell que combinés ambdues tècniques 

d'ensenyament. A l'hora de considerar els 

resultats del nostre estudi, aquesta tècnica 

podria obtenir efectes positius sobre la varia

ble de control de la bola. La integració i la 

sincronització de l'ensenyament d'habilitats 

apunts 

" 
0.077 

0.097 

0,109 
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rallles del qüestionari d 'opinió 

1. Ed"". FI, lea 2. FIoofWII 3. CIH .... • . T. m"" 5. Cla,adat t. UIUIbI 

Mitjana " Mitjan, " Mltj.na " MI*,'" " Mitjana " Mitjana " 
Grup 1 4 .16 0 .85 4.28 ' 0 .79 3.76 0 .83 <.00 '." <.00 ~ 0.82 3.96 0 .98 

Grup 2 3,92 O." 3." 0 ,75 3,76 0.72 <.00 0 .91 4. 12 : 0.67 4,12 0.83 

Grup 3 4 .24 0.60 4,44 0.58 4,40 0.58 <.20 0.50 4 ,48 : 0 .5 1 3.92 0.86 

T. Organlwocl6 8. Aju' \a""nI I . Init'" 111. lnll nallal U. Contlnuít.lt 

Mitjana " Milj.lna " Mltjl n. " Mlij.nl " Mitja'" " 
Grup 1 3." 1,14 4 ,16 1.03 4 .12 1.01 <.00 : 0 .71 4,16 1.14 

Grup 2 4 .28 0 .89 : 3.96 i 0.89 3.56 1.33 ~ 3.60 ¡ 0 .65 3 .32 1,49 

Grup 3 4 .32 0 .90 i 4.12 : 0 ,97 4 ,1 2 1.20 : <.00 ~ 0,76 <.56 • 0 .77 

rau!.2 15. MI/jflnes I IksrwQt1S dels resultau del qiú>sjjQlt(lri d "oplnl6 (N - 75). 

12, Cl nvl. Hum. IM l , TOl 2. Mb 3. Mb • . Mt. S. R .. 
c .. ot .. ..clcl. ,.,. ..., . 

Grupl 25 : 0 (0 %) 1 (4 %) t (4 %) : 20 (80 %) ~ 3 (12 %) : 
Grup 2 25 1 (4 %) 0(0%) 2 (8 %) : t9 {7S %) : 3 (1 2 %) 

Grup) 25 : 0 (0 %) 4 (16 %) 0 (0 %) i lI (44 %) : 10 (40 %) 

TOTAL " i 1 (1,3 %) : 5 (6 ,7 %) 3 (4 %) : 50 (66,7 %) : : 16 (21 ,3 %) 

raula 16. Fm¡iiènda I jlercetJlalgt'S per grups dels f1Os$ibles , amu dedll ,au pels alumnn (N-15). 

Ci ..... T. mpI AJu' ll""nl Int.rt. 

'm Hum. de - Mlij. na " Mitj.ln. " MitJ. n. " MItJI'" " - 33 3,76 0 ,87 3,85 0 ,87 4 ,33 0 ,85 3,58 1 ,44 

""'" " 4,14 0,65 4 ,24 0 ,79 3 ,88 0 .99 4 ,21 0.90 

raula 11. Mi/jflm1s I des,wcions de les ..arlabln del qüestionari d 'opinl6 qtle mlJStren diferències slg"i.ficajjr'et en/re .w.xe (N - 15). 

tècniques i tàctiques mitjançant JOCS, podna 

tenir un efecte positiu en el component coo· 

trol en situació real de joc. 

Grau de saUs/acció·motivacló 

Pel que fa a l'enquesta d'opinió, el grup 3 

(orientat a la tàctica) valorà de forma molt 

més positiva l'Interès per l'esport aprés 

(mim. 2), la diversi6 en les classes rebudes 

(mim. 3) i l'interès per continuar amb la 

pràctica del floorboJl patins (núm. 11) res· 

pecte al grup 2 (orientat a la tècnica). En una 

po5Ki6 intermitja es troba el grup I (apre· 

nentatge mixt), en què també s'observaren 

diferències significatives respecte al grup 2 

en la valoració de les classes i en l'Interès 

per la seva continuïtat. El nivell d'atracd6 

per l'esport, el grau de diversi6 durant la 

pràctica i la voluntat de persistir, així com la 

Edu<aa6 fi!.i<.l I E'PO'\" (U ) (68-79) 

intensitat de l'esforç, poden ser constderats 

com a indicadors de la motivaci6. Conse· 

qüentment. els resultats de l'experiment 

semblen donar suport a la tesi de BI.1zquez 

(1995. pàg. 152) que els entrenaments 

més dirigits i rígids en principiants ocasionen 

nivells més baixos de diversió. Els alumnes 

del grup 2 es van manifestar més desmolJ

vats a rhora de seguir amb la pràctica que 

efs dels grtJp$ I i 3. 



Igualment. encara que no de forma signifICa
tiva, l'enquesta s'inclina a favor del grup de 

descobriment en els ftems de valOfació de 

l'ass ignatura (núm, I), ef1 el temps dedicat a 

les explicaooos (núm, 4) i en l'organització a 

favor de la màxima participació (núm. 7). 
Respecte a la claredat dels conceptes treba

llats (núm, 5), el grup d'aprenentatge mitjan

çant la recerca supera novament i significati

vament en aquest cas al grup mixt, Dels re

sultats obtinguts en l'ítem núm. 12, podem 

inferir una vegada més que els alumnes de

manen fonamentalment situaaons reals de 
joc, si bé aquesta pretensió és més modera

da en el grup d'aprenentatge global. Aquest 

grup es declarà més satisfet amb les pràcti
ques realitzades: el 40% no canviaria cap as

pecte de les classes rebudes, L'aproximació 

de /'ensenyomen/ per o lo comprensió 
criticà amb duresa que els alumnes dema

nessin constantment el joc quan rebien 

l'ensenyament mitjançant el mèto:le tradi

cional, 

o'altra banda, e ls resultats apunten que les 

dones valoren significativament més alt que 

e ls homes aspectes metodològics com el 

temps emprat en explicacions, i aspectes 

relacionats amb l'esport del floorboll com 

el grau de diversKl en les classes i l'interès 

despertat pel seu aprenentatge. De tota 

manera, els homes consideren significativa

ment millor ajustades les classes al seu nIVell 

fisic i tècnic. Això es podria deure a la persis

tent heterogenélat entre sexes quant a ni

vells funcionals. 
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ANNEX I. 

QÜESTIONARI PREVI A LES SESSIONS DE "FLOORBALL" PATINS 

IB Rafael del Riego de Tineo (Asturias) 1995-1996 

NOM I COGNOMS DE l'ALUMNE/I'., CURS: .•........... _ .. NÚM. DE LUSTA: _ .. 

I. Has pa~nal 81g"""- vegada en la lev. vida? (Variable "hlatbt1.j 
SID Noo 

5 . Com ja SIIjIS. el IIooIt>aWpat .... <Is una aóaptació de rlloquelpato.s, haS jugal al-

guna veg.adI a algun d"aq ..... 1I espo<tI7 

2. Si la resposla és afirmativa, tobre qoin tipus de pati? 

(V8rlable "patln.") 
(V&riIoble "hoquei pal") 

SiD NO o 
NonnIIIa (roder; "" paral.kI~ O En Unia O 

3. Qui et va ...-.yar I patinar? (Variable " ..... t .. " ) 

6 . Assen)'ala el I .... nivell !8òric abans <1'_ aquestes sessions 

(V.n.ble "nivell 2") 
JoscVaD Unp!tllessorlllO E1meupano'ma"'O UnBITIÒI>'QIIO Al!resO I . No ,..¡ ",.liuM cap habilita! de rhoqutl/ p111ins pa"l'" no IM! jugal 

4 . Assenyala de rl al 5 &lleu n!veN de palinalge aDans de començar aquestes 
sessions (Var\l.bllo "nivell") 

mai. O 
2. 00ndtI0ix0 la bola en IIn" meta veloçment sobre ilis patins. O 

O 
O 

•• 

, 

, 

• 

1. No M ana, arrb patin$, O 3. CondueiJ<o la bola ve4oçtnen180 sJ.b>m sobre els palina. 
2. Mantinc roquílibri I em dBspIat¡o cap 1IflIIavant. O .. Domino la c:onducóó de la bola. el piyoI i el tir cap 8. polla . 

3. A"'" dit <IespIoça'-m& cap""'O'v""'. sol OI'''' i !ra...... O 
4. 56 gire' creuanllN cames. patinar cap en_ I trena, de duots 

5. Domino les habitiIals ""terlo/II I, a més, sé d~e'enla formes de 
f9\jateja, un advo!rsarI sobre palios. o 

01 ... IOm'IeS <lifarema. O 
S. A mM de les habililala ameriors. H , •• Iitza, .... d'attres 

7. Coneix ... alguNI """"" <!el ~ de rlloqueli' 
(V_·regl.") 

mM compIItxes. oom piYo1 ..... salta, I bei"", rampes tem .<M/om. O SID NoD 

ANNEX Il. 
QÜESTIONARI O'OPINIÓ 

CURS ................ SEXE ......•...• EDAT .. 

(~ ~ .... Ct8U li' r$SpOS$~, El pt9gO<lU' siguis com més sn:erlll míIor «na, <lU' rOlltlC¡UlSla fIO tn:t.I O!IP ~ en Jg nola Gl9 rassigr'!8/lKl1. 
L'otljectiu del ~ .. rrriIot.r,. quda' de r~ gr*ies. llos opn;.:n. de fM:JtnMlj . 

En general I comparant amb la resta de malèries . , Respecle • la Claledal dels COI'ICe¡)Ies (Iè(:n¡. •• Lea activiIalS proposades ~ pro1essor (e. e<ci-
esUls conler1l amb rassigrlal"" d"E<1uC11ci6 FI ... co-tàctics) lrebalals .1 .. Classes. com rhan <l'III"" eis. jocs ... ) I la sev • .ctuar;;6. en general. rhan 
ca?: (VarI.ble · E. F.· ) da! quan ha aCBbll.I coda sessl6? desveUlat rime'" per apenr:lre aquest eSPOrl? 

• No, gens conIent O (V-'a~ · cl....:t.11 (VarI.~ · In .... ") , Sí ...... mica O .. """do. O .. ....... 
1 SI. regula, O , . ...,do. O ,. Sl, ..... mica O 
• SI, basIatll conlent O 1 . ...... O 1. SI. a miloas O , SI. moll content O .. ... ~- O .. SI, bastant O 
Ras¡>eC1e al fIoottJaJ/ pa.lins, el semble un .spon ,. ""'" clar. O ,. SI, moll O 
alrllCliu?: (V.n.~ · Fkx>rl:IIIf") • Creus que /\ari estai útils eis ~tges raall!· ". OUrante kHI classes • amb q"" ...-... 
• No. gen. O <81S. classe? (V. riable ·utUlta'·) d"intensital Cte<Js que has 11&ba!al? (V.I'IIIIM 

,. ..., O .. ....... O · I",."'¡tal") , ,-, O 
,. SI, ona mica O • A rneoys del 20 'J(, O 

• ..... O 
,. SI. regular O ,. Del 20 al.O 'J(, O 

,. - O .. S I. bastanlll O , 0eI40 al 60 % O ,. SI, moll O • 0eI60 al 60 % O 
Quant • les classes que /\aS rel:lrJt soore aquest ,. Creus que et pro/esSOt ha sabut orgaroib:ar la ,. OeI8Dal ll)O % O 
eSport. creus que /\ari esl81 <Iiv<trticIe&? 

classe PM !al <faprofilar com mil. temps millor? ". r89"e<:Iatia continuer la Pf/tClica <faquest as· 
(VwIIo~ · ct ...... · ) 

(V .. lable · org.nlucló· ) port? (V'ri'ble "conUnu,· ) .. Ge .. diveriòdes O .. No. mal O .. ....... O , Poc .... ertides O ,. SI, a vegaOeS O , SI, una mica O , -"' O ,. SI .• mitges O ,. sr, a miI9BS O .. Basllln! divertides O .. SI.gairaW &empnI O .. SI, bltstam O ,. ""'" ..... rtides O ,. SI, sempre O ,. sr. moll O 
ElIAs d"acord amb et temps que et professor ha •• T"ha 89f808.lla classe? les actMIalS S·ajusta"'" ". F"1tI8lm8n1. qu6 canviaries deia classe de /100(-

dedica! 8 leS eJ<pIic&r::ions en aqueStes classes? III teu fWeIj? N'pal""? (Varieble "c.nYl,·) 
(VwIIo~ -PlO") (V.rieble · '1 ... 18.....,11 .. TOl. canvi8tia la forma de donar la r;Ia$M . O 
• No eslie gens d"acord O .. No. mal O ,. 1nr;:Ir:uia'" _Mab ItItaics. O , Eslie una mica d"1ICO<O O ,. SI. a vegades O ,. Inclouria """ jocs. O , -, O , SI. a miIges O .. Inclouria """ tempS de joc real (partits)_D 

• Eslie basIatlt d"""",d O .. SI. galreW sempra O , Res. considelo que les CIassIIS /\ari , ElIie moIId·aco<d O ,. SI. sempre O _ 11:16. O 

Eo..:.c..o fila , Esports (59) (6S·79) 



ANNEX III 

""mo ... 
CoI;IitiQot com' 1:_Amb hil. 
CodiIQl com. 0:_$enH • • ~. 

PRESA DE DECISIONS 
CodiIicIII com. I .... P". UNI ~~. 

CocIiIieaI com. 0: ..... ,.... """ (Ie(:ip6~. 

r. PASSADA 
CodificaI comI 1:_passar .... ~ ..... 
~eom.O: 

1. P ........... CIOI'I'\I*'IYcoberI o..-nb ... ~ ..... 1 .. lallnilo depassi. 
2. P ...... cap.unIocOlf .. _onnolli .... _~. 

2. OR/SL/Ha (<XIfIduC.Ciót'rteig) 

~com.' : 
, . Puja, la piloti; al cemp "'8\8(; _ cap oponenl tem. 
2, ANlill.,,,,,,,_tració~. 

3. CanvI de dlt«dó ~ropIal-tora de fabNl "'''''' der __ cap. UNI zona ~;u, • . 

CodifIcIol com • O: 
1. 00'dIt cat.-gatll (o cap al un dotI.-lIOf'. 
2. OoitIIw_.v ........ cap.la_o~d'IIa._cap.*tI ..... det __ 

3. 00'dIt ell lomIII ~ (amb'" pn.). 
• • 00'dIt dIIIginI ... lot1I del ~ de joç.. 
5. ~ cili ctM>g quan l\agIM _, ..... ~ """ pauaI<II. .... com

I*IY .... o .... Iir. poRo.. 

, . nR 

CodiIicel com. 1: 

TIrar • POf\OI dina de ",U de 9 m q.¡an el ju¡¡adot"t.II !Nu .. I un detMIS.I no ~ 
._I¡je. 
Cor;III¡ç,,1 carn • o: 
,. r_!IItde!ot.""rv..""9m. 
2. Tlw ~ o prKÓpiI8I. 

3. Tirat ~ O bIoq.Iejat 
• . Tnr _ IOnI ..... oporIU ..... ~ .... corropeny ..... . 
5. No inNonIar ... iii quan t '"" ..... cili __ I .... de r .... .,. g m. 

vtl!CUCIÓ 

I. PASSADA 
~ com. 1: amil bit, cap .... c:ompaI'Iy. 

Codiflcat com. o: sense 1011. PUAldII maM .~. , ",.....luny_. ,_ o 
avançada o Iota dM l/mils doti !6n'1Iny cie ¡OC. 

2. OR/BUNa 
Co<lifql comI 1: 

Av ....... ..-nb.IÚI. 

CcxifIc&l com • O: 
1. "-<dl ... COI'IlId. 
2. P...n 11 _ li*' rac:ci61ega1 cf\J'1 ~). 

, . nR 

~ com • 1: MIl> ~ ... dir. dirigit • parla. 

Codi!W::ado como o: _ PíI. ... dir. lot1I de li ....... 
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