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1. Introducció 

Quan hom reflexiona sobre el fenomen de la prictica esportiva, cal que ho faci 
atenent diferents perspectives dfani?lisi (educativa, social, econbmica, etc.), les 
quals ens fan adonar que realment estem davant d'un tema que pren una gran 
complexitat. 

L'Educacio Física, probablement, és un dels espais privilegiats, pero no l'únic, 
on es pot influir i educar els nostres nens i nenes, nois i noies, sobre la seva con- 

2 cepció, coneixement i actitud envers l'exercici físic i l'esport. 
u 
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A les persones que fins ara han gaudit d'una influencia educativa decisiva -la 

9 família, els mestres, els t6cnics esportius ...-, els han aparegut uns competidors clars 

g que difonen missatges i generen valors amb uns formats molt atractius, sovint 
3 

oposats als anteriors i amb uns rnitjans molt superiors. Parlo de certes actituds i 
declaracions d'csportistes, directius i polítics impliament recollides als mitjans de 
comunicació. Aquesta és la situació paradoxal dels educadors: ara que disposen de 
més recursos, la seva capacitat drincid6ncia resulta insuficient, contradita i suplan- 
tada. L'escola, en major grau del que solem constatar, competeix amb aquestes f 

5 miríades d'antiescoles, com les anomena el psicoleg nord-americi? Jerome S. Bru- 
: ner, en la provisió de distinció, identitat i autoestima. 

La imatge dels esportistes als rnitjans és basica. Moltes criatures que volen ser s 
com aquests grans jugadors s'hi fixen, identificant l'aspecte i les formes dels seus 

5 ídols. El problema s'intensifica quan convivim amb diferents manifestacions de 
.Y 

5 
1 Extret i adaptat de la confer6ncia "Educació i formació. Claus en la practica esportiva" realitzada en el marc 

del Seminari per a I'elaboració del Llibre Blanc de I'Esport de la Secretaria General de I'Esport, el dia 30 de 
gener de 2003, al Museu Colet de Barcelona. 
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violilncia que s'exhibeixen des de fa molt temps a l'altra cara de l'esport: protestes, 
enganys i insults als irbitres; creuaments de declaracions; presidents i directius 
declarant-se la guerra; jugadors que reconeixen obertament voluntat de lesió a un 
altre jugador ... 

Alguns culpabilitzen les famílies. Altres exclamen que la culpa és de l'escola per 
scr incapac d'inculcar uns valors determinats. La culpa no és de l'un o de l'altre. Els 
pares haurien de ser al costat dels seus fills per ajudar-10s a interpretar totes aques- 
tes informacions i a l'escola se li exigeix sovint més del que pot fer. El retrocés de 
valors com la disciplina, l'esforg, el respecte o el civisme traspassa a l'escola reptes 
nous que sovint no pot assumir. Per una banda, se li demana que s'encarregui de 
molts elements de formació bisica (que no ha cobert la família) i, per l'altra, ha d'a- 
judar a organitzar aquestes altres informacions, combatre-les i donar eines per con- 
vertir-les en profitoses. Mentre que abans la informació tenia la intenció de formar 
les persones, ara cal estar molt formats per analitzar i triar críticament l'allau d'in- 
formacions a quil estem sotmesos. Aquesta hauri de ser una de les intencions edu- 
catives més importants d'aquest nou mil.lenni. 

D'altra banda, els pares, les mares, els ensenyants i els tilcnics esportius també 
tenen la sensació -i lfevid6ncia- que estan educant contra algú, ja que sovint con- 
viuen forces contraposades. La feina d'un docent o de molts tilcnics esportius, sen- 
sibles a l'educació de valors, consisteix, entre altres coses, a procurar transmetre 
actituds com la cooperació, l'esforg, el respecte, la tolerincia, la llibertat, l'autono- 
mia i la responsabilitat. Per6 aquesta tasca esdevé estilril davant l'actuació irres- 
ponsable d'uns personatges elevats a la mixima expressió pels atractius de la fama. 
Els valors no s'adopten en un procés programat com l'ensenyament de la tecnica 

;i 
esportiva, sinó que ens arriben a través d'experiilncies, necessitats i influilncies, a 
voltes ben senzilles, de la vida quotidiana. Com diu Josep M. Terricabras, els valors 5 
no es transmeten, s'encomanen i, a més, es veucn condicionats per la tradició, l'a- g - 
prenentatge, els mitjans de comunicació, la pressió social i l'opinió pública. 5 

.r? 
L - 

Ni cl docent ni el t2cnic no poden transformar la societat (malgrat que no han '2 
J de perdre mai l'esperit d'intentar de contribuir-hi). Quan s'ensenya esport amb un 2 

rerefons educatiu important a l'escola o al club, s'esti fent una cosa molt impor- 5 
tant, pero no es poden canviar els comportaments de l'entorn del nen. I és que, S =, 
actualment, ven més el pentinat, la fama, la critica grollera, I'astúcia o I'en- P giny que el respecte, l'honradesa, l'esforq o la reflexió. "Millorar la imatge de l'es- 
port només es pot aconseguir amb la complicitat necessiria dels mitjans de comu- f 
nicació i sobretot de les televisions (Laurei Fanega, 20033). Cal, doncs, una actua- 2 
ció reflexiva i responsable de l'us que es fa d'aquesta forga mediitica amb vista a '$ 
contribuir en l'educació de la nostra societat. Cada persona i cada estament social 5 
ha de comprometre's i assumir una actitud més crítica i més activa en la defensa s 

5 dels seus valors com a part de la seva lluita per la pau, per formar ciutadans .U 
B 
u, 

3 Fanega, Laurei (2003). La televisió i I'esport de base. El 9. 22 de gener de 2003. 
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democràtics, crítics i respectuosos çle la igualtat de drets i de la diversitat.

3. Quin esport estem fomentant?"

És un fet habitual que la gent parli o discuteixi sobre temes esportius. Tard o
d'hora, a la mateixa conversa, es començarà a parlar sobre determinades actituds,
comportaments, declaracions que es poden observar i sentir en els camps i pistes
esportives o veure i escoltar en els mitjans de comunicació a càrrec dels jugadors,
afeccionats, directius o presidents.

A nivell popular, es sovintegen frases com "és que avui en dia no hi ha respec-
te per res", "la joventut no sap el que vol", "sembla mentida que algú hagi dit
això", "hi ha crisi de valors", etc. Podríem interpretar que es pretén manifestar que
no hi són o no apareixen aquells valors que un creu que hi hauria d'haver o que li
agradaria trobar.

El model de l'esport espectacle, dirigit per interessos econòmics i polítics, ens
envaeix en altres manifestacions i àmbits de l'activitat física, esportiva i social. La
magnitud, la capacitat de mobilització, les passions desmesurades i descontrolades,
i l'alta exigència física, psicològica i familiar d'aquest model, amb tota certesa, no
són bones per a la salut personal i social.

Si volem un món més just i equilibrat, probablement haurem de treballar per
aconseguir-lo. Cal reflexionar, entre altres coses, en l'educació i formació dels
esportistes. Formem jugadors sota el paràmetre del rendiment esportiu o persones
amb l'objectiu del rendiment social? Sovint aquest dilema crea contraposicions.

Les situacions específiques dels jocs i els esports ofereixen un marc ideal per a
contribuir en l'educació dels valors i la formació de la personalitat dels petits i joves
esportistes. La formació dels nens i joves, ja sigui des de les classes d'educació física
escolars com des de la iniciació esportiva, ha d'evolucionar en el seu concepte i ha
de cercar les estratègies necessàries per oferir realment una educació integral.

Cal una formació que posi l'accent en l'educació i que pretengui contribuir al
desenvolupament respectuós i integral de l'individu com a futur ciutadà social
(feliç, integrat, cívic...). Una educació centrada en l'adquisició de competències i
amb intencions com donar a conèixer les repercussions de l'activitat física i els
hàbits saludables sobre la qualitat de vida i el benestar; estimular la capacitat críti-
ca i d'utilització del temps lliure i la formació de valors.

Una educació que utilitzi un procés avaluatiu que tingui en compte les caracte-
rístiques dels alumnes i el context on es troben, a partir d'un procés participatiu i
democràtic. Una avaluació continuada, qualitativa i dels processos i progressos.
Una educació esportiva que utilitzi la variabilitat d'activitats i estratègies meto-
dològiques per crear esquemes motors i de forma que atengui i respecti la diversi-
tat de tots els nens i totes les nenes.

Una educació més centrada en la formació de la personalitat a partir de l'activi-
tat física que els configuri com uns ciutadans cívics i respectuosos, però alhora
actius i participatius, tolerants i crítics.
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Un model de formació que entra en contraposició amb el model tradicional de 
rendiment i espectacle, únicament centrat en l'obtenció d'objectius de rendiment, 
records i victories, que empra estils i estrategies metodologiques Úniques, directi- 
ves i basades en la reproducció de models tPcnics i tactics amb una avaluació quan- 
titativa, normativa i de resultats. Una formació esportiva pensada més per a uns 
quants que per a tots, i aixo no pot ser bo per a la salut de la societat del nou 
mil.lenni. 

Segons els Últims estudis sociol~gics5, aquest model decreix en popularitat i 
prLtica social. Cal plantejar nous models i avangar, doncs, cap a models de for- 
mació esportiva més educativa, humanista i social. 

4. "Aurum non vulgui" 

Els antics alquimistes parlaven de 11exist6ncia d'un mineral molt més valuós que 
el mateix or, pero aquest no era tan preuat per la gent perquil no llui'a com l'ante- 
rior. No era brillant ni espectacular. 

Evidentment, quan parlem de fomentar l'esport, ens hem de referir necesslria- 
ment a tots els seus ambits i als objectius propis de cadascun: 

L'esport en edat escolar. Aquell que té lloc amb nens i nenes en períodes com- 
presos entre la infantesa i l'adolescilncia i gairebé la joventut. Es tracta d'un 
plantejament basicament educatiu en quil cal potenciar el valor formatiu d'a- 
questes activitats per a la formació de la personalitat dels futurs ciutadans del 
nostre país. L'exercici físic i l'esport suposen un marc idoni i incomparable per 
a una bona (i mala) educació dels nostres nens i joves. Aquest plantejament, el 

;i 
trobarem dins i fora de l'escola. Es tracta de pensar que estem treballant i for- 2 

4 

mant persones. S 
L'esport recreatiu. Quan el seu objectiu prioritari és el gaudi de la practica, el 
divertiment, gaudir de les relacions amb la gent i amb l'entorn, de la practica 5 
saludable, etc. U. 

L'esport competitiu. El que cerca objectius de rendiment i resultats. El seu '8 
J 
3 objectiu és la millora dels diferents aspectes que el componen (físics, tilcnics, 

tactics, psicologics ...) per aconseguir les fites marcades. .W 4 

L'esport per a col.lectius especials. Cada dia més, en els nostres dies, l'activi- 2 L* 

tat física per a la gent gran, els discapacitats, els toxicomans, els reclusos, com 
a eina terapeutica i recuperadora, i un llarg etc., esta suposant una eina impres- = .' 
cindible de normalització que, per suposat, l'hauriem d'incloure en les catego- f 
ries anteriors. $ .- 

.- 

.,O 

L'Aururn non vulgui en el món de l'esport no llueix com l'or dels metalls en els % 
diferents campionats o en les estadístiques que situen Catalunya com el sise país 

"I del món en nombre de medalles per nombre d'habitants. Mi ha un valor molt més .u :: 
9 

5 Direccid General de I'Esport (1 999): "Enquesta sobre la practica d'activitats fisicoesportives a Catalunya". 
Documents del Pla Director d'lnstal.lacions i Equipaments Esportius de Catalunya; Garcia Ferrando (2000): 
Los españoles y el deporte: prdcticas y cornportamientos en la Última década del siglo XX. Encuesta sobre 
10s habitos deportivos de 10s españoles, 2000. Ministeri0 de Educaci6n y Ciencia y Consejo Superior de 
Deportes. 125 ) 



valuós per a la societat i que recau en el seu potencial formatiu i la seva capacitat 
de facilitar una vida més plena i saludable. 

Un esport o un exercici físic que posi l'accent en l'educació de les persones 
com a futurs ciutadans i que els proporcioni o els converteixi en persones cultes i 
critiques amb una cultura física que els envolta i sovint els bombardeja. 

Una activitat fisicoesportiva que contribueixi al manteniment de la qualitat de 
vida i dels habits saludables i que sigui capaq de provocar transferencia de les acti- 
tuds i valors propis de l'esport benentes a la vida quotidiana. No hi ha millor (ni 
pitjor) escola que l'esport. 

Per aixci, cal una educació per a l'esport i des de l'esport cap a la utilització del 
temps lliure amb participació ciutadana, diversificació de practiques, models i 
plantejaments, i que tingui molt en compte que, a la vegada que augmenten 
models i tendencies personalitzades (personal, physical i athletic trainer), també el fet 
de trobar un cercle d'amics pot contribuir a la fidelització d'aquesta practica. 

Per aix6, s'haurien d'aplicar nous models esportius per a la base, com els que 
proposa la mateixa Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), i els consells 
esportius, models que no prioritzen la competició, sinó l'educació i els valors amb 
diferents estrategies. 

5. L'educació física, una de les claus per a millorar, quantitativament 
i qualitativa, la practica esportiva 

Diu Joaquim Prats (2002)) en el seu fantastic llibre, que "el futur de la societat 
ja és detectable en el present de l'educaci~"~. Per aquesta raó, cal reflexionar sobre s la formació dels nostres nens i nenes, dels tecnics i els entrenadors, i dels titulats a universitaris, a fons. 

S A més, cal aprofitar el moment que pot suposar l'impuls de l'any 2004, decla- 
J rat com 1'Any Europeu de l'educació per a l'esport7, tot ressaltant la importancia 
'2 que suposa l'educació per a la practica esportiva. 
'O 
D Aquesta importancia caldrh treballar-la des de cadascun dels segments on 

podem intervenir d'una forma directa i intencionada. 
,ul 
4 

S 5.1. La formació dels nens i les nenes 
C 
8 e "L16poca que ara comenqa estara més necessitada que mai de ciutadans amb 

e reflexió crítica. Aquesta epoca requerir5 una escola que hagi entes alguns dels 
.L) 
O .- canvis radicals que ja ~'estan produint" .- 
C 
Q Josep-Maria Terricabras (2002)8 
B 
d 
B La formació dels nens i les nenes a l'escola hauria d'estar recolzada per con- 
.u ceptes i consideracions com: 
& 

"A 

6 Prats, Joaquim (2002): La Secundaria a examen. Barcelona: Proa. 
7 COM (2201) 584 final - Diario Oficial C 25 E 29.01.2002 
8 Terricabras, Josep-Maria (2002): "Educar per a que?" A Prats, Joaquim (2002): La Secundaria a examen. 
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Un concepte de l'educació física i esportiva necessariament integrada en els 
projectes educatius del centre, amb l'esforg i el treball conjunt de l'equip 
docent. 
L'educació física hauria d'estar més centrada en l'educació dels nensles a par- 
tir de l'activitat física que en l'obtenció de resultats i l'aprenentatge d'habilitats 
tot cercant i definint l'adquisició de determinades competencies. 
Significativa i funcional. Atractiva per als nens i nenes en funció de les seves 
necessitats, interessos, coneixements previs i nivell de competencies i realment 
aplicable a la seva vida quotidiana, a les seves estones lliures i a les seves possi- 
bilitats reals de practica i de transferencia. 
Realment comprensible9 i adregada a tots els alumnes. Quan parlem d'atenció 
a la diversitat estem fent un primer pas a la integració de tots els alumnes. Aixo 
no obstant, suposa l'esforg, sovint molt complicat, d'acostar els alumnes a uns 
models de practica encara molt tradicionals. 
Formació dlh&bits, actituds i valors. Els jocs i els esports, per la seva idio- 
sincrisia, esdevenen un mitja ideal per a treballar i experimentar aquests aspec- 
tes des d'una perspectiva vivenciada. 
Una formació que posi accent en la salut, qualitat de vida i benestar. L'exerci- 
ci físic, els hibits, la dieta, el descans ... son elements que formen part de la cul- 
tura de la salut en que tot ciutada hauria de ser instrui't. 
Dialogant i participativa: el centre ha de ser un laboratori de la democrlcia. 
Participar des dels diferents brgans i estaments dels centres en l'elaboració i 
concreció dels programes educatius significa, per se, una primera i gran tasca 
educativa. 
Educació del temps lliure. Fins ara, l'escola ha fet esforgos únicament per edu- 
car cl temps de treball i no ha ajudat els nens a utilitzar el seu temps lliure de 2 
forma constructiva mitjangant propostes atractives i suggerents als seus inte- 
ressos. A més, tradicionalment no s'ha establert una connexió entre l'esport g 
escolar i els centres educatius. 3 
Formació de la capacitat critica per poder analitzar i filtrar la gran quantitat -i *s 

'O 
a voltes, dubtosa qualitat- d'informacions que tindran al seu abast (mitjans de 
premsa, ofertes de centres de fitness, clubs esportius, setmanaris i domini- 
cals...). .VI 4 

Avaluació formadora, contínua, criterial, qualitativa i processual. L'avaluació $ 
ha de ser una eina que faciliti el progrés de l'alumne cap a la consecució de les $ 
competencies determinades i que li doni informació sobre el seu procés tot aju- g 
dant-10 a coneixer-se millor, aprofitar al mhxim les estrategies d'aprenentatge, 2 adoptar una autoestima correcta i ser capag d'autogestionar el seu propi apre- o .- nentatge i esdevenir una persona autbnoma. .s ... 
liedinamització dels centres educatius cap a la reflexió i integració de nous S 

tipus de practiques i activitats, també obertes a les famílies i al barri, durant la 
5 .s 
C YI 

9 Concepte que fa referencia a una educació fisica que atengui i respecti I'heterogene~tat del grup fent pro- 
postes que donin resposta educativa a tots i cadascun dels alumnes, a Sebastiani, E. Ma (1 998): "Hacia 
una educación física para todoslas, que se adapte y les interese". Article guanyador Premi d'Articles 1999. 
COPLEFC. Pendent de publicar. 127 ) 



setmana, vespres-nits i caps de setmanal0, en una nova oferta col.lectiva inclu- 
siva. 
Implicació i complicitat de tots els agents de la comunitat educativa per una 
lluita comuna. Per tirar endavant aquests projectes, es necessita la sinergia de 
tots els elements constitutius de la comunitat educativa: cos docent i gestor del 
centre, famílies, alumnes i altres organitzacions, empreses i entitats properes del 
barri. 

5.2. La formació dels docents 

"L'ensenyament actual corre el perill de preparar nois i noies per viure en una 
societat que, quan ells hi arribin, ja no existiri" 

Joan Maj6 (2002) l 1  

La formació universithria ha de cercar, sense pal.liatius, 11excel.16ncia i l'alt 
nivell d'exigirncia i rigor amb una formació humanística, de compromís i pcdago- 
gica; de recerca i de desimboltura, iniciativa i competencia professional. 

La societat és canviant, les prktiques fisicoesportives evolucionen i els seus 
continguts es modifiquen cada 10-15 anys (Blázquez, D., 200212). 

La situació legal actual que regula i ordena les titulacions i els currículums dels 
centres universitaris suposa un gran escull a la reacció necessiria i rapida dels plans 
d'estudis per afrontar l'evolució de les necessitats socials; per tant, el marge de 
maniobra amb que poden treballar les universitats no sempre és l'optim. 

Malgrat que aquesta ductilitat i capacitat d'adequació no és ni molt menys la 
millor, abviament es fan progressos fruit dels esfor~os que desemboquen en la 3 
determinació i formulació de nous objectius en forma de competencies, l'elabora- 
cio i preparació de noves assignatures i de nous formats i metodologies. 

q 
M .s u 
'8 7. A mode de concIusi6 
S 
a * 
4 Educar en la persona, en la llibertat, en l'autonomia, en el respecte, en la res- 

ponsabilitat, en la pau i treballar en la polivalirncia, funcionalitat i transferencia a 
2 la vida: 
I 
b. 

Q 
2 Des del repte permanent. 
9 
O .- .- Des del testimoniatge i el respecte. 
C 

Q 
Des de la passió i el plaer de la prictica. 

B Des de la sensibilitat pels canvis i pels destinataris. 
$ Des de les activitats competitives i cooperatives. 
f 
.s Des de l'optimisme i l'esperanga. 
E Des del joc i la disciplina. 

Des de la complicitat. 
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Des de la prbpia dignitat i per la dignitat dels altres ... 
La millor manera de predir el futur és construir-10. L'educació i la forma- 

ció son eines clau en el foment de la prhctica esportiva i de moltes altres coses 
de la nostra vida. 

Lluitem per un món millor. 

"També el viatge més llarg comenca amb un primer pas" 
Proverbi xines 

"En definitiva, crec en l'educació com el camí per assolir aquesta nova cultura 
de la pau acompanyada de justícia social" 

Rigoberta Menchú (2002) 




