EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS
NÚMERO

Publicat: 1 de gener de 2021

143

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS

Estratègia per a la capacitació metodològica
adreçada a executors directes del programa
“Educa el teu fill” (Cuba)

143

1r trimestre (gener-març) 2021
ISSN: 2014-0983

Dra. C. Delmis Coralia Leyva Carralero*
Direcció

TESIS DOCTORALS

100

Dr. C. Bergelino Zaldívar Pérez
Vicepresident del tribunal permanent de Ciències de la Cultura Física i l'Esport a Cuba, pertanyent a la Universitat de
Ciències de la Cultura Física i l'Esport (Cuba)

Data de lectura: 4 de desembre de 2017

OPEN

ACCESS

Editat per:
© Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya (INEFC)
ISSN: 2014-0983
*Correspondència:
Dra. C. Delmis Coralia Leyva
Carralero
delmislc@ult.edu.cu
Secció:
Tesis doctorals
Idioma de l’original:
Castellà
Coberta:
Handbol Espanya.
Ademar León i Liberbank
Sinfín disputen el primer
partit amb mascaretes
durant un partit de la lliga
Sacyr Asobal l'octubre
de 2020, per a complir la
normativa regional de la
COVID-19.
J.Casessis/(EPA) EFE/
lafototeca.com

Resum
Aquesta recerca estudia els aspectes relacionats amb la preparació dels executors directes
del Programa “Educa el teu fill”, en considerar que existeixen limitacions, d’ordre metodològic, que afecten l’acompliment de les persones interessades, per la qual cosa es proposa
una estratègia per a la capacitació metodològica dels seus executors directes. El sistema
d’accions i operacions presents en l’estratègia permet la capacitació dels executors directes
per desenvolupar un procés d’estimulació més eficient del desenvolupament psicomotor
dels nens de 0 a 1 any de vida, la qual cosa comporta, fins i tot, una millor preparació de les
famílies, a aquest efecte.
Les tasques previstes per dur a terme la recerca es van desenvolupar amb la participació de
100 persones que compleixen les funcions d’executores directes del programa esmentat, i
s’aplica com a disseny experimental.
En la recerca es feien servir mètodes i tècniques. La informació va ser sotmesa al corresponent processament estadístic. La sistematització realitzada va permetre elaborar una definició
operacional de la qual emergeix el principi de l’estratègia que representa l’eix transversal del
procés de capacitació dels executors directes d’aquest programa. Això constitueix el fonament
de l’estructura didàctica que integra les accions orientades a l’estimulació del desenvolupament psicomotor del nen de 0 – 1 any de vida, la qual cosa enriqueix la concepció teòrica de
l’educació avançada com a paradigma educatiu alternatiu per a la millora humana i els aspectes
metodològics relacionats amb el desenvolupament de la psicomotricitat en l’edat preescolar.
Els resultats obtinguts en la validació teòrica i pràctica de l’estratègia proposada mostren la
seva pertinència i possibilitat d’aplicació en benefici del desenvolupament psicomotor dels
nens que es troben en el seu primer any de vida.
Com a principals èxits, s’obtenen l’augment del coneixement i el domini d’habilitats per a
l’aplicació de les accions d’estimulació del desenvolupament psicomotor. Les conclusions i
recomanacions recullen la factibilitat de la proposta i la necessitat de continuar la recerca en
aquells aspectes no abordats amb profunditat, per cercar noves solucions al problema plantejat.
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