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OBJETIUS DE L’ESTIL 

TRASPÀS DE 
DECISIONS 

PROFESSORAT 

ALUMNAT 

FER RELACIONS 
PROFESSOR ALUMNE 

ALUMNE ALUMNE 

ESTABLEIX 
UNA NOVA 
REALITAT 

OFREIX 

ACONSEGUEIX 

NOVES CONDICIONS D’APRENTATGE 

OBJECTIUS DIFERENTS 

OBJECTIUS 
RELACIONATS 

EXECUCIÓ DE LES TASQUES 

DESENVOLUPAMENT DE LES PERSONES 
EN EL SEU ROL DINS DE L’ESTIL 



CONTINGUT 

PRACTICAR LES TASQUES TAL I COM S’HAN EXPLICAT 

APROPAR L’EXECUCIÓ DE LES TASQUES 

COMPROVAR LA BONA EXECUCIÓ ASSOCIADA  

REPETICIONS 
TEMPS 
RESULTATS 

AQUEST CONEIXEMENT ES POT OBTENIR A TRAVÉS DEL 
FEEDBACK DEL PROFESSOR 



ROL 
� Presa de decisions 
� Les decisions  s’acomoden a 

l’aprenentatge de la tasca 
�  Individualització 
� Aprendre el canvi entre estils 
� Relació amb el professor (més directa) 
� Acceptar la pròpia execució de la tasca 
� Respectar el rol dels altres alumnes 
� Responsable de les decisions 



ANATOMIA DE L’ESTIL 
HI HA D’AVER UN 
CANVI TRASPASSANT 

DECISIONS ESPECÍFIQUES 
DEL PROFESSOR 

A L ‘ALUMNE 

ES REPRODUEIX 
EN LES 9 
CATEGORÍES DE 
LA FASE DE 
IMPACTE 

FASES 

PREIMPACTE 
POSTIMPACTE 

IMPACTE 

LES PREN  EL 
PROFESSOR EL PROFESSOR 

LES TRASPASSA A 
L’ALUMNE 

FEEDBACK 

INDIVIDUAL 

PRIVAT 

POSTURA 
LLOC OCUPAT DE L’ESPAI 
ORDRE TASQUES 
MOMENT D’INICIAR TASCA 
MOMENT FINALITZAR TASCA 
RITME 
INTERVAL 
ASPECTE I VESTIMENTA 
PREGUNTES 



APLICACIÓ DE L’ESTIL DE LA 
PRÀCTICA 

� L'alumne s'involucra en la presa de decisions 
durant l'episodi 

� Nova relació alumne-professor 
 
� Es desenvolupa una nova realitat 
� Els alumnes     realitzen la tasca 

                          presa de decisions 



DESCRIPCIÓ D’UN EPISODI 

ALUMNE 

1. REP LA 
DESCRIPCIÓ 
DE LA TASCA 

2. PREN LES 9 
DECISIONS MENTRE 
EXECUTA LA TASCA 

3. REP EL 
FEEDBACK DEL 
PROFESSOR 

4. TÉ CERT TEMPS PER 
A REALITZAR LA 
TASCA 

5. MARCA EL 
RITME 
D'EXECUCIÓ 

NO COM EN EL 
COMANDAMENT 
DIRECTE 

PROFESSOR 

1. DESCRIU LA 
TASCA 

2. ES DESPLAÇA PER 
L'ENTORN MENTRE ES 
FA LA TASCA 



COM FER-HO 

ANEM A VEURE L'ÚS DE 
L'ANATOMIA DE L'ESTIL 

IMPLICA 

LA PRESA DE DECISIONS 
EN LES DIFERENTS FASES 



Preimpacte 

Consciència del traspàs deliberat de decisions que tindrà 
lloc en la fase d'impacte 

El professor pren les decisions 

Selecció de tasques adequades a l'estil 



Impacte 

Ø  El professor  situa la sessió 

Ø  El professor estableix els objectius de l’estil 

Ø  El professor descriu el rol de l’alumne i anomena el 
traspàs de les nou decisions 

Ø  El professor descriu el seu paper 

Ø  El professor explica les tasques i comunica la quantitat de 
la tasca 



Postimpacte 

Ø  El propòsit d'aquesta fase és oferir feedback als alumnes 

•  Identificar alumnes que cometen errors 
•  Donar feedback correctiu a cada alumne 
•  No desatendre els que executen i prenen decisions 

Importància del tracte personal i del feedback 
individual 

Ø  En finalitzar la sessió, traure unes conclusions o resum 
del seu desenvolupament 



CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTIL 
Ø  El professor valora el desenvolupament de la presa de 

decisions deliberada 

Ø  El professor confia en els alumnes per prendre les nou 
decisions 

Ø  Els alumnes han de ser responsables de les 
conseqüències de les seues decisions, ja que participen 
en un procés individualitzat 

Ø  Els alumnes poden experimentar l'inici de la 
independència 



SELECCIÓ  I DISSENY DELS 
CONTINGUTS:  Tipus de tasques 

Característiques 
d'una tasca 
apropiada 

1.  La tasca és fixa i s'executa segons un model 
2.  S'avalua pels criteris correcte / incorrecte 

Tres factors influeixen en 
el model: 

L'experiència del professor o 
entrenador a causa del coneixement 

especial que tenen sobre l'acció. 

Els principis biomecànics estableixen 
la postura i la combinació de 

moviments correctes 

Les normes estètiques provenen 
d'acords culturals i per tant hi ha 

moviments i postures considerades més 
boniques o més estètiques. 



DISSENY DE LA FITXA DE TASQUES 
q  És convenient utilitzar les fitxes per augmentar l'eficiència 

del temps de pràctica i comunicació professor-alumne 
q  Els propòsits de les fitxes són:  
§  Ajudar l'alumne a recordar la tasca 
§  Reduir el nombre d'explicacions 
§  Que l'explicació sigua més entenedora  a l'alumne 
§  Seguir els passos descrits per millorar l'execució 
§  Registrar el progrés de l'alumne 
q  Una falta de precisió de l'alumne normalment no és 

causada per una manca física sinó per una falta per 
recordar detalls prèviament mostrats 

q  El paper de l'alumne ha de ser atendre les explicacions i 
observar les demostracions 

q  L'alumne ha de llegir la fitxa per després entendre millor 
el professor i així poder fer un feedback.  



DISSENY DE LA FITXA DE 
TASQUES EFECTIVA 

1.  Es centra en la tasca o tasques a executar 
2.  Descriu els elements específics 
3.  Quantitat: nombre de repeticions, distància, 

durada, etc. 
4.  Comunicació verbal en INFINITIU o 

IMPERATIU 
5.  Espai per anotar observacions: progressos, 

feedback... 
6.  Es centra en la tasca o tasques a executar 



EXEMPLE D’UNA FITXA DE TASQUES 
1.  Nom, classe, data 
2.  Estil de la fitxa de tasques A, C i D 
3.  Nombre de la fitxa 
4.  Contingut general: nom de l'activitat o 

esport 
5.  Tema específic: aspecte concret (vertical de 

mans, esquena) 
6.  L'alumne: propòsit de l'activitat, 

organització... 
7.  Descripció de la tasca i les seves parts: 

il·lustrades, acompanyades de vídeos, etc. 
8.  Quantitat: nombre de repeticions, nombre 

d'encerts, etc. 
9.  Progressos: marcar la tasca finalitzada, 

incompleta, a comentar, etc. 
10.  Feedback: segons l'estil d'ensenyança que 

donaran dels uns als altres 



DISSENY 

�  PLA DE LLIÇÓ 

•  Els professors recorren a la informació disponible de les 
ciències de l'esport 

•  Els científics s'han de coordinar amb els professors 

INTENCIÓ = ACCIÓ 

 

•  Com més planifiquem la intenció més possibilitats hi haurà 
d'aconseguir una acció congruent 



 

•  Identificar les discrepàncies 

•  Visualitzar el procés, anticipar i dirigir els 
esdeveniments de la lliçó 

•  Anticipar els esdeveniments (coneixement que el 
professor té del tema, la seva concepció de 
l'ensenyament i la preocupació pels seus 
alumnes) 

PROGRAMACIÓ 



•  A mesura que avança la fase d'impacte, el professor pot 
fer ajustos 





1.  La posició en la tasca 
2.  Errors de rol 

A.  Estalvi de tiemps. Fer-ho de manera grupal que individual. 
B.  Acostament del professor cap als alumnes. 
C.  Reforzçr als alumnes que inicialment ho van fer bé. 

3.  Evitar comunicació entre ello 
4.  dos perfiles d’alumnes: 

A.  aquells que solen seguir al professor per mostrarl-li el que han après a la 
recerca de feedback  

B.  altres simplement realitzar una única execució en la tasca esperant al 
professor i el feedback. 

5.  nivells dels alumnes en la tasca, o diferents tasques 
6.  Assignar moltes tasques diverses. 
7.  Parámetres temporals 
8.  Tauler d’anuncis o tauler informatiu en la paret 
9.  Ensenyamet especializat (espectre) 

COMENTARIS ESPECÍFICS SOBRE 
L’ESTIL  



CANALS DE 
DESENVOLUPAMENT 



� Major desenvolupament físic, per la 
independència en la presa de decisions. 

� 2- A causa de que l'alumne pot triar el lloc on 
desenvolupar la pràctica, hi ha un major 
desenvolupament social 

� 3- Com ha una millora en els canals físics i 
socials, fa que augmente també de forma 
significativa el canal emocional. 

� 4- A l'haver de memoritzar i seguir les tasques 
descrites pel professor, hi ha una millora 
cognitiva, però mínima. 



EXEMPLES DE FITXES DE 
TASQUES 




