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1.	INTRODUCCIÓ	

1.1.	Justificació	
Sembla que a l’actualitat, les noves generacions s’estan proposant el repte de 

canviar tot allò que demana a crits una millora considerable. Personalment, 

crec que hi ha dos aspectes que influeixen de manera directa en el rendiment 

de l’aprenentatge i a més fins ara quasi no se’ls havia donat importància o no 

tota la que es mereixen. 

Un d’aquests aspectes és la coordinació motora. El com afecta al rendiment, no 

només físic, el desenvolupament d’una sèrie d’activacions corporals, d’una 

sèrie de capacitats que produeixen en els infants uns beneficis a curt termini 

que són observables i avaluables. L’infant necessita desenvolupar-se a nivell 

motor, necessita coordinar accions i moviments per finalment aconseguir uns 

objectius establerts. És imprescindible conèixer les limitacions però, i crec que 

és aquí a on pot ser ens equivoquem, conèixer també les possibilitats. Si 

podem arribar, per què no fer-ho? I, el més important, com afecta tot això al seu 

aprenentatge?  

El tema del nostre propi desenvolupament és fascinant i encara avui no està 

tancat. Dia rere dia apareixen nous descobriments que ens permeten somiar 

amb més millores, sobre tot en la proposta més sincera de fer els nostres 

infants, alumnes, fills, jugadors, ... més capaços en aquest món que torna cada 

vegada més exigent. 

L’altre aspecte que a la darrera dècada ha esdevingut objecte de molts estudis i 

que fins ara no es tenia en compte és l’emocional. Són molts els autors que 

consideren que tot el que fem o volem arribar a fer depèn en gran mesura de 

l’estat emocional en que ens trobem. En aquest treball vull aprofundir més en la 

necessitat de no deixar-ho oblidat, ja que entendre com es sent l’infant és 

entendre en molts casos perquè no és capaç de dur a  terme l’execució d’un 

moviment, o un copejo coordinat o inclús l’assoliment d’un concepte dins l’aula. 

Com afecta realment l’aspecte emocional als infants durant l’etapa escolar? I, el 

més important, podem ajudar-los a créixer en aquest aspecte, a desenvolupar-

se?  
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La neurociència, segons David Bueno, genetista de la Universitat de Barcelona, 

demostra que quan la part emocional està activada l’aprenentatge és molt més 

complet. Així que en aquesta línia d’actuació vull preparar la meva proposta. 

Aquest treball de fi de grau vol ser una primera passa d’aproximació entre els 

centres i l’educació emocional dels infants. Vol permetre a l’escola allunyar-se 

per moments del currículum per acostar-se a la realitat que viu cadascun dels 

seus alumnes. I vol, sobre tot, dotar d’eines i recursos al professorat per saber 

com afrontar i entendre cadascuna de les situacions que es donen cada dia 

dins l’aula. 

Vivim en una realitat condicionada pel nostre entorn i per les pròpies 

experiències que marquen el que després serà el nostre desenvolupament i en 

conseqüència el nostre procés d’ensenyament-aprenentatge, o més ben dit, el 

dels nostres alumnes.  

L’any passat vaig tenir la sort de poder gaudir d’un curs a Barcelona i descobrir 

la Pedagogia Sistèmica de la mà de na Mercè Traveset Vilaginés i en Carles 

Parellada Enrich. Dic “descobrir” perquè se’m va obrir un món que desconeixia i 

que a la vegada em va servir d’aprenentatge personal ja que al llarg de les 

nostres vides tanquem portes pensant que mai més les tornarem a obrir però 

resulta que cal obrir-les, cal recordar antics dols, cal entendre qui som i qui ens 

envolta per poder créixer com a persones. Aquesta perspectiva que ens aporta 

aquesta pedagogia no és altra que un enfoc cap a la importància del context, 

del respecte cap als altres, de les nostres arrels, del sentit de pertinença, etc. 

Vaig trobar resposta a preguntes que no havia estat capaç ni de formular abans 

però que van donar sentit a moltes situacions passades. 

Fa vuit anys vaig estudiar la carrera de magisteri d’educació infantil. Des del 

primer moment et diuen que hem d’atendre la diversitat, les individualitats dels 

nostres infants, atendre’ls amb cura, però sempre he tingut la sensació de que 

no ens deien com fer-ho. Sempre trobava que ens mancaven recursos per 

poder enfrontar-nos a una aula, a on cada alumne ha viscut una realitat diferent 

i a on no entendrem cap conducta si no som capaços d’entendre el que ha patit 

el seu cor. 



	
	

5	

Amb aquest treball el primer que vull és seguir formant-me, endinsar-me en el 

món de l’educació emocional i concretament en el camp de la pedagogia 

sistèmica. Vull aprofundir en els fonaments teòrics de l’educació emocional i 

conèixer les fonts de les quals es nodreix. 

Em fascina aquesta temàtica i crec que pot ajudar a qualsevol centre a millorar 

les seves relacions de convivència entre tots els seus membres, millorar la 

tasca dels docents, l’aprenentatge dels infants, les relacions amb les famílies, 

la seva implicació i, en definitiva, el creixement personal de cadascun d’ells. 

L’aprenentatge merament acadèmic és necessari però sense oblidar 

l’aprenentatge personal a altres nivells com són el físic i l’emocional. Som 

conscient de que amb aquest treball no disposo de temps material per poder 

dur a terme tota una proposta per a un centre, a on puguin quedar reflectides i 

cobertes les necessitats emocionals existents actualment.  

A més, som entrenadora d’un equip de futbol. Molts entrenadors professionals 

fan paral·lelismes entre aquest esport i la vida real. Estic completament 

d’acord. Amb aquest treball vull fer una proposta pràctica a la qual vull treballar 

els aspectes coordinatius que són tant necessaris a l’hora de la pràctica d’un 

esport, així com aprofundir en tots els fonaments teòrics de l’educació 

emocional, ja que estic convençuda que ambdós condicionaran el 

desenvolupament personal dels nostres infants. 

A part dels objectius del treball, jo amb aquest camí iniciat m’he marcat uns 

objectius personals. Vull gaudir d’aquesta recerca, d’aquest aprenentatge, vull 

aprendre per després poder ensenyar i sobre tot vull preparar-me per quan hagi 

arribat el moment de posar tot en pràctica poder donar una resposta de qualitat 

a la necessitat dels meus alumnes. Esper poder contribuir amb la meva 

proposta amb un granet d’optimisme i ganes d’innovar perquè hi hagi molta 

més gent que es decideixi per voler canviar les coses, per deixar de conformar-

nos amb el que succeeix a les aules i, sobre tot, per voler acceptar la realitat 

que existeix i és amb la que haurem de conviure amb el nostre grup d’alumnes. 
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1.2.	Abstract	

Aquest treball pretén ser un esbós de guia per a tota aquella gent que estima 

els infants, que li agrada l’esport i que es vol dedicar a ensenyar valors dins 

qualsevol disciplina esportiva.  

Concretament, en aquest treball he centrat la meva proposta pràctica en 

l’esport del futbol però tot el marc teòric està abordat de forma general per 

poder arribar a un major nombre de persones interessades en la temàtica. 

En primer lloc el treball planteja una definició del que entenem per coordinació 
motora així com tots els components que la formen i dels que es nodreix. A 

continuació, el marc teòric planteja dues vessants, la influència d’aquesta 

coordinació en l’activitat física i les influències que es poden derivar en 

l’aprenentatge escolar.  

D’altra banda, la meva recerca tracta de l’aspecte emocional, Què és i algunes 

de les formulacions teòriques més destacades pel que fa a aquesta temàtica. 

Dins aquest apartat trobem un aprofundiment en el tema de les emocions i de 

la necessitat de dur a terme una educació emocional per atendre els nostres 

infants.  

Els objectius els hem dissociat en relacionats amb la coordinació motora i els 

relacionats amb l’aspecte emocional. Ambdós conceptes claus per entendre i 

justificar aquest treball. 

Finalment hi ha tota una proposta pràctica d’activitats a tractar durant sis mesos 

en una activitat extraescolar com és el futbol o bé en dinàmiques a l’aula 

d’Educació Física utilitzant el futbol com a eina per a desenvolupar-la. 

Les conclusions duen de nou al començament del treball ja que el motiu 

d’aquest treball és la necessitat de donar importància a aquests dos aspectes 

bàsics, des del meu entendre. Però són les mateixes conclusions les que ens 

fan entendre la necessitat de seguir investigant i formant-nos per poder donar 

resposta a tot aquest món que s’obre a darrera i que com a docents estam 

obligats  a descobrir per poder oferir una educació de qualitat que permeti el 

desenvolupament complet dels nostres infants. 
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2.	MARC	TEÒRIC	

2.1.	Coordinació	motora	
Cada vegada més, ens trobem davant una realitat clara, els nins tenen una 

deficiència coordinativa a nivell motor conseqüència de la poca activitat física 

que realitzen. El desenvolupament de les noves tecnologies genera una 

hipodinàmica social comunament coneguda com fam del moviment (Aguilar 

Cortes Lupe 1987. Tiempo Libre Naciones y Tendencias). Des d’aquest treball 

és vol impulsar el desenvolupament de les activitats coordinatives i per això és 

necessària una educació urgent per a l’oci. Des de les escoles s’ha de 

promoure la importància de l’exercici físic pels seus beneficis  en el creixement 

dels infants.  

Estudis que des de fa dècades es realitzen a gran part de països d’Europa, 

Estats Units, Canadà i d’altres, proven que els nins que presenten problemes 

coordinatius són objecte d’estudi de nombrosos investigadors. La falta de 

competència motriu els exclou dels terrenys de joc, els condueix a l’aïllament 

social, a manifestar problemes de comportament, problemes acadèmics i una 

baixa autoestima. Però, què és realment la coordinació motriu?  

Anem a aprofundir en les dimensions de la competència motriu ja que és la 

base per resoldre amb eficàcia els problemes motrius que se’ls puguin plantejar 

als infants. Sempre parteix des d’un punt de vista molt humil però sabent que 

només la dimensió procedimental no provoca l’adquisició d’aquesta 

competència, ja que serà fonamental valorar les dimensions cognitiva i afectiva-

emocional que també tractarem dins aquest marc teòric. 

Una competència és una capacitat per mobilitzar diversos recursos cognitius 

per fer front a diferents tipus de situacions (Perrenoud, 2000). Ser competent és 

ser capaç de transmetre tot el que hem après, ser autònoms a l’hora de 

resoldre problemes durant l’aprenentatge. Necessitem que els infants 

adquireixin la competència motriu en el primers anys de vida ja que els serà 

necessària per desenvolupar tota una sèrie d’accions posteriors.  

La competència motriu no només cobra importància a les classes d’Educació 

Física, tot i que hem de ser conscients que té una especial rellevància ja que 
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l’exigència en l’àmbit coordinatiu implica mostrar públicament el nivell de 

competència motriu i això repercuteix directament en la participació del nostre 

alumnat. Tendim a donar per suposat que tots els alumnes que conformen la 

nostra classe estaran capacitats per dur un ritme adequat i per participar amb 

autonomia i possibilitats d’èxit en els jocs i esports que proposem. La realitat és 

molt més complexa que tot això. Hi ha alumnes que cauen amb facilitat, que 

xoquen sense cap tipus de velocitat de reacció, que no coordinen els 

moviments per dur a terme algunes operacions, etc.  

Per tot això, aquest treball pretén elaborar un pla d’acció, una proposta per dur 

a terme en activitats extraescolars que complementaran tot aquest 

desenvolupament motriu que tant important és pels infants i que a vegades es 

troba completament oblidat.  

Dins la infinitat de definicions de Coordinació destacarem les següents: 

CASTAÑER Y CAMERINO (1990): “És la capacitat de regular de forma precisa 

la intervenció del propi cos en l’execució de l’acció justa i necessària segons la 

idea motriu prefixada.” 

RISCO, L (1991): “És la capacitat de fer intervenir harmoniosa, econòmica i 

eficaçment els músculs que participen en l’acció, en conjunció perfecta amb 

l’espai i el temps.” 

MEINEL Y SCHNABEL (1988): “És l’ordenament, l’organització d’accions 

motores ordenades en direcció a un objectiu determinat.” 

BLUME, D (1986): “La capacitat coordinativa és el pressupost (les possibilitats) 

de prestació motriu d’un subjecte, determinades principalment pels processos 

de control del moviment, convertint el mateix en més o menys capaç d’executar 

amb èxit certes activitats motrius i esportives.” 

GROSSER, M i cols (1991): “Globalment s’entén com a coordinació motriu 

l’organització de tots els processos parcials d’un acte motor en funció d’un 

objectiu motor preestablert. Aquesta organització s’ha d’enfocar com un ajust 

entre totes les forces produïdes, tant internes com externes, considerant tots 

els graus de llibertat de l’aparell motor i els canvis existents de la situació.” 
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Existeix una part comú en totes les definicions, però en la reunió d’experts que 

es va celebrar a la Facultat de Ciències de l’Educació de Granada el 5 de Maig 

de 2000, coordinada per TORRES,J., es va acordar per consens que la 

definició més completa és la que s’ofereix en Grosser i cols, amb aportació de 

la definició de Castañer i Camerino. A més, és considera la coordinació motriu 

com a conjunt de capacitats definint-la de la següent manera: 

“La COORDINACIÓ MOTRIU és el conjunt de capacitats que organitzen i 

regulen de forma precisa tots els processos parcials d’un acte motor en funció 

d’un objectiu motor preestablert Aquesta organització s’ha d’enfocar com un 

ajust entre totes les forces produïdes, tant internes com externes, considerant 

tots els graus de llibertat de l’aparell motor i els canvis existents de la situació.” 

A Espanya ha hagut pocs esforços a l’hora de concretar les capacitats 

coordinatives existents així com per estudiar-les i desenvolupar propostes de 

treball que es puguin fer servir per produir beneficis en el desenvolupament 

motor dels nostres infants. 

En aquest treball es pretén donar-li a la coordinació motriu un paper rellevant 

en el creixement dels infants però no aïllant-la ni considerant-la al marge de la 

resta d’habilitats. 

Segons Thoner, la coordinació es podria classificar en funció de lo molt precís o 

no que sigui un moviment. D’aquesta manera diferencia entre: 

- Coordinació gruixada: és la que se realitza en les proximitats del centre 

de gravetat, és a dir, pràcticament intervé tot el cos. 

- Coordinació fina: fa referència als petits i fins moviments sobre tot en 

mans i dits. 

Le Boulch i Dalita Molina als seus llibres “Educación por el movimiento y 

psicomotricidad”, distingeixen vàries classes de coordinació: 

- Coordinació global: adquisició d’una sèrie d’habilitats motrius que són 

automàtiques i instintives: gatejar, marxa, córrer. Podríem dir que es 

relaciona amb tots els patrons bàsics del moviment humà. 
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- Coordinació dinàmica-general: Le Boulch la defineix com “aquells 

moviments que exigeixen recíproc ajust de totes les parts del cos i en la 

majoria dels casos implica locomoció”. 

- Coordinació òcul-manual: és la capacitat que ens permet arribar al 

desenvolupament i precisió del desenvolupament òcul-manual i arribar a 

l’utilització dels dos braços amb la major precisió. 

o Coordinació dinàmica-manual, correspon al moviment bimanual. 

o Coordinació viso-motriu, que millora a mesura que el seu sistema 

nerviós va madurant.  

Si ens endinsem un poc més en tota aquesta temàtica podem començar a 

albirar la importància d’aquest desenvolupament, tant en l’aprenentatge dels 

infants a nivell acadèmic com a nivell més dirigit al rendiment en l’entrenament 

esportiu. La classificació dels tipus de coordinació motriu que millor s’adapta a 

la proposta pràctica que plantejaré més endavant és aquesta que proposen 

Meinel i Schnabel (1988) i que engloba les següents: 

- Capacitat de diferenciació kinestèsica: és aquella per aconseguir una 

coordinació molt fina de les fases motores i moviments parcials 

individuals, la qual es manifesta en una gran exactitud i economia del 

moviment total. 

- Capacitat d’acoblament: és aquella capacitat de coordinar els moviments 

parcials del cos entre si i en relació al moviment total que se realitza per 

obtenir un objectiu motor determinat. 

- Capacitat d’orientació: és la capacitat de determinar la posició i els 

moviments del cos en l’espai i el temps, en relació amb un camp d’acció 

definit i/o a un objecte en moviment. 

- Capacitat d’equilibri: és la capacitat de mantenir o recuperar la posició 

del cos durant l’execució de posicions estàtiques o en moviment. 

- Capacitat de canvi: és la capacitat d’adaptació d’un individu a les noves 

situacions de moviment que es presenten durant l’execució d’una 
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activitat física que presenta nombroses interferències de l’entorn, els 

contraris o els companys.  

- Capacitat de ritmització: és la capacitat d’organitzar cronològicament les 

prestacions musculars en relació amb l’espai i el temps. 

- Capacitat de reacció: és el temps que transcorre entre l’inici d’un estímul 

i l’inici de la resposta sol·licitada al subjecte. 

- Capacitat de relaxació: és la capacitat de reflectir de forma voluntària la 

musculatura és un dels factors que permeten executar de forma eficaç 

les tècniques esportives, a la vegada que determinen l’economia 

d’execució de la pràctica esportiva.  

Cal remarcar però, que hi ha molts altres factors que influeixen de manera 

directa en la coordinació. A l’hora de preparar una activitat extraescolar, un 

entrenament esportiu dins qualsevol modalitat o planificar una sessió a la 

classe d’Educació Física hem de ser capaços de tenir en compte tots aquests 

factors, o al manco saber que alteren la consecució en major o menor grau de 

l’èxit en la coordinació. 

En primer lloc el factors hereditaris, ja que com sabem, l’herència condiciona 

les qualitats físiques i en conseqüència el desenvolupament motriu. A més, un 

altre factor amb el que els autors coincideixen és l’aprenentatge. La coordinació 

evoluciona de forma paral·lela al desenvolupament de l’individu i està 

estretament influenciada per l’aprenentatge i el nivell d’experiències motrius 

adquirides. D’altra banda trobem la fatiga. Sabem que quan aquesta augmenta, 

la concentració, necessària per a coordinar, disminueix així com  la facilitat per 

a contreure i relaxar els músculs cosa que afecta en un alt grau a la coordinació 

del nostre cos.  Un altre factor que cal destacar és l’automatització, 

l’aprenentatge d’accions motrius i la seva posterior automatització permet 

eliminar accions no desitjables i realitzar moviments més complexes. També el 

ritme, relacionat amb la velocitat d’execució en les accions; i la intensitat, el 

sentit i la direcció de l’esforç. Són més precisos els moviments efectuats cap 

endavant que els efectuats en altres plànols o direccions. Cal afegir que la 

utilització d’aparells o objectes manuals dificulta també la coordinació. A més, 
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és important tenir en compte que se coordinen millor les accions relacionades 

amb les mans que les relacionades amb els peus. Finalment, destacar la 

dinàmica lateral, els dretans són més coordinats amb el costat dret i els 

esquerrans amb l’esquerre.  

2.1.1.	INFLUÈNCIA	EN	L’ACTIVITAT	FÍSICA	
Bronfenbrenner (1987), al seu llibre “La Ecología del Desarrollo Humano” 

destaca les interaccions entre la família i l’escola, entorns en els que l’alumne 

participa activament, i les agrupa en un mesosistema. Personalment, em 

sembla rellevant posar de manifest el paper fonamental que juga la família.  

És important, en primer lloc, la importància que atorguen ells a la nostra 

assignatura, relacionat també amb el valor que atorguen als problemes motrius 

dels sues fills i al seu consegüent intent de solució que puguem proposar. 

També l’estat d’ànim amb el que afrontin les diferents situacions que reclamin 

solucions motrius influirà en com els nins encaixaran  els èxits i els fracassos 

(Seligman, 1999). 

Des de 1970, ha anat augmentant l’interès per conèixer i aprofundir més en les 

raons per les quals els infants, nins i nines, que no posseeixen cap malaltia 

neurològica coneguda o detectada, que no posseeixen cap alteració 

morfològica o funcional y que posseeixen inclús un coeficient intel·lectual alt 

poden manifestar dificultats per a aprendre i dur a terme tasques com les 

esportives, que requereixen coordinació i fluïdesa motriu.  

Tal vegada sigui Gubbay (1974) un dels estudiosos que de manera més ferma 

va manifestar l’existència d’aquesta condició i la necessitat del seu estudi. 

Sorprèn que ja fa dècades que intentaven definir-se aquests problemes o 

dificultats que presentaven aquests infants a l’hora de coordinar en certs 

moviments o accions. Els termes empleats per diversos investigadors, 

pedagogs i cínics per denominar-ho van ser nombrosos: dispraxia evolutiva, 

dificultats perceptives-motrius, problemes de coordinació motriu, disfunció 

cerebral mínima, paràlisi cerebral mínima, problemes de moviment, infantilisme 

motor, malaptesa congènita, retard motor o malaptesa motriu (Flem Maeland, 

1992; Da Fonseca, 1986; Russell, 1988; Sudgen i Keogh, 1990; Ruiz, 1987; 

Arnheim i Sinclair, 1976; Cratty, 1979; Henderson, 1993; Wall, 1986). 
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L’evolució de la coordinació en l’etapa infantil està lligada al desenvolupament 

general de l’alumne o alumna. Els primers assoliments motors consisteixen en 

el domini de la marxa, la carrera, el bot, etc. Durant les primeres edats el joc, 

com ja hem vist durant tota la carrera, adquirirà un paper molt important per 

que d’aquesta manera, l’alumnat, aconsegueixi la maduresa nerviosa i 

muscular necessàries per regular el propi cos.  

La coordinació en aquestes primeres etapes de l’infant se treballa des de la 

globalitat. L’etapa prepuberal és el millor moment per a que l’alumne dugui a 

terme assajos motrius, ja que el sistema nerviós està més madur, podent-se 

perfeccionar millor els moviments fins, sobre tot del tipus òcul-manual. Al final 

d’aquesta etapa es produeix un major ajust, precisió i eficàcia.  

Durant la primera infància (0-3 anys) s’adquireix la maduresa nerviosa i 

muscular com per assumir les tasques del maneig del propi cos. Entre els 18 i 

24 mesos s’aprecia un major desenvolupament motriu. 

Ja durant l’Educació Primària el repertori de possibilitats creix amb els estímuls 

que li arriben al nin. Les accions coordinades dependran de l’adquisició d’un 

perfecte esquema corporal i del coneixement i control del propi cos. És 

important tenir en compte que l’actitud lúdica pròpia d’aquestes edats es 

protagonista per excel·lència de la formació tant motriu com cognitiva. Això fa 

que les formes motores s’enriqueixin i tornin més complexes. 

En aquesta etapa de l’Educació Primària tot canvia. Es determina el 

desenvolupament del sistema nerviós i, per tant, els factors neuro-sensorials de 

la coordinació. És l’etapa ideal per a l’adquisició d’experiències motrius. És 

necessari un aprofundiment de l’aprenentatge a partir de la repetició dels 

exercicis, afavorint d’aquesta manera l’automatització dels moviments.  

Durant l’etapa puberal es produeix un desajust  produït pel creixement però, i 

aquí és on volem incidir, si s’han treballat bé les etapes anteriors aquesta 

barrera se supera fàcilment. És moment idoni per potenciar les habilitats 

específiques o esportives. La condició física fa que les activitats de coordinació 

tinguin un millor nivell d’execució.  
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Ja en l’etapa adulta el grau de coordinació es manté fins els vint-i-set anys, a 

partir d’aquest punt la degeneració orgànica provoca que es deteriori. Tot i que 

se pot continuar compensant. 

Amb tot això, es pot afirmar que la coordinació és una capacitat que defineix 

l’acció, fins al punt de que una deficiència o anomalia en el seu 

desenvolupament limitarà o inclús impedirà una execució eficaç. La millora 

funcional del domini corporal permet l’adquisició de múltiples conductes motrius 

que seran fonamentals per al desenvolupament integral dels nostres alumnes. 

En definitiva, els exercicis de coordinació tenen com a objectiu potenciar les 

diferents capacitats en els infants que practiquen esports i en els que no. Ja 

que els beneficis són observables en ambdós casos. 

Alguns d’aquests beneficis els enumero a continuació: 

- Potenciar el desenvolupament cognitiu, afectiu i motor. 

- Afavoreix la socialització i autonomia dels participants.  

- Facilita l’aprenentatge dels conceptes tècnics-tàctics dels esports 

respectant les etapes evolutives. 

- Inicia en el perfeccionament de l’aprenentatge de gestos tècnics a partir 

de formes jugades.  

- Desenvolupa una actitud favorable envers la pràctica de l’esport. 

- Aporta eines per resoldre problemes tàctics i tècnics. 

Cal remarcar que el que volem és destacar la importància de treballar la 

coordinació en totes les activitats físiques que es duguin a terme amb infants. 

Des de l’escola la necessitat d’integrar-la en les sessions, sempre intentant 

dirigir-la cap a l’activitat que s’ha de dur a terme. Hem de procurar preparar les 

sessions orientades i amb un objectiu clar cap a on deu anar dirigida tota la 

sessió.  

En les activitats extraescolars, que és el cas de la meva proposta, ocorre 

absolutament el mateix. Hem de ser capaços de planificar la coordinació pels 
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infants en funció de l’activitat que realitzen ja que depenent de l’esport o 

modalitat necessitarà unes habilitats més desenvolupades que unes altres. 

D’aquesta manera, la proposta que jo faré va dirigida cap al futbol, que és al 

món que jo treball i al qual duc anys endinsada.  

Cada vegada més me n’adono de la necessitat de posar en pràctica, en els 

clubs de futbol i en les activitats extraescolars dirigides en aquest sentit, un pla 

d’acció per potenciar tota la part coordinativa-motora dels infants. És cert que 

als darrers anys alguns entrenadors estan posant en marxa tot aquest 

aprenentatge amb els seus jugadors però encara no és una cosa establerta. La 

majoria d’infants no coneixen una escala de coordinació. Aquest dèficit es fa 

evident i comença a obrir una línia separatista entre els infants que coordinen 

bé i els que presenten problemes per fer-ho.  

Aquesta línia de la que xerrem anteriorment, incideix de manera directa en el 

desenvolupament d’aquell infant com a jugador. Li permet o no aconseguir 

executar algunes acciones, el converteix en un jugador virtuós físicament o 

amb problemes de moviment. Aquests aspectes són els que després, tot i que 

no ho sembli, el permetran arribar més o menys lluny en la seva carrera 

esportiva.  

És molt complicat modelar un jugador que ja ha arribat a la categoria cadet (14-

15 anys) i aconseguir que coordini com el jugador que des de la categoria 

prebenjamí (6-8 anys) o inclús ja a l’escoleta (3-6 anys) treballa activitats que 

exigeixen una certa coordinació. 

Aquest fet demostra que no podem deixar a criteri dels entrenadors el fet de 

treballar o no la coordinació en aquestes edats. La meva proposta va un poc 

més enllà i parla de la necessitat de dedicar-hi 20-25 minuts de tota una sessió 

a desenvolupar els nostres jugadors o alumnes i que puguin beneficiar-se de 

tot el potencial que amaga la coordinació. 

És important que l’entrenament vagi dirigit cap a una realitat que és a la qual el 

nin s’haurà d’enfrontar el dia de la competició, en aquest cas el partit. Per això, 

els infants han d’entrenar situacions reals, i com en qualsevol aprenentatge, 

hem de ser capaços de produir-los desequilibris que els suposin un problema 
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de reflexió que ells mateixos hagin de resoldre de manera exitosa. El mateix 

succeeix amb la preparació física. Hem de dirigir-la cap a l’esforç que després 

l’infant haurà de realitzar en competició. Per això no entrenem de la mateixa 

manera les diferents modalitats esportives ja que cadascuna suposa una 

exigència diferent. La coordinació però, ha de ser-hi sempre present però 

sempre dirigint-la en la direcció que ens interessa, pensant sempre en atendre 

a les necessitats que se li plantejaran a l’infant durant l’execució de l’esport en 

concret. 

2.1.2.	INFLUÈNCIES	EN	L’APRENENTATGE	
Participar d’una vida sana és essencial per a qualsevol persona. Des de 

caminar, pujar escales fins a sortir a córrer, nedar o jugar a futbol amb els 

amics. Moure-se, en definitiva, és bàsic en les diferents etapes del 

desenvolupament , tant en l’aspecte físic com en l’emocional, especialment 

durant la infància, que com ja hem dit abans és quan més capacitats estam per 

adquirir hàbits saludables que ens acompanyaran tota la nostra vida. 

Àngels Garcia, Neuròloga del Servei de Neurologia de l’Hospital Sant Joan de 

Déu, afirma que “els nins que practiquen esport gaudeixen d’un millor estat de 

salut i benestar, són més forts, també de mentalitat, són més sociables i 

pateixen menys trastorns mentals com depressió o ansietat.” A més, cada 

vegada més estudis posen de manifest que l’activitat física té una relació 

directa amb la millora del rendiment cognitiu dels nins. Ella mateixa explica que 

estam fets per moure’ns i precisem del moviment per a la formació, 

desenvolupament i consolidació anatòmica i funcional del nostre ésser des de 

que naixem fins que morim. I afegeix “la pràctica d’una activitat física i mental, 

que diverteixi i formi, és un fet natural a la vida d’un infant amb un objectiu 

imminent explorador i d’aprenentatge. Aquesta activitat, assumida en general 

com a joc, ofereix al nin moments feliços que estimulen el seu 

desenvolupament estructural i funcional en el concepte global argumentat, a la 

vegada que l’introdueixen es un àmbit psicosocial extraordinari i estimulant. 

Tant al joc com a l’esport, es genera un espai per trobar i incorporar valors, 

virtuts i defectes. Se pot aprendre de tot. Per això, d’aquesta manera, l’activitat 
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física hauria de ser establerta com una necessitat i un desig per a cada edat 

durant la infantesa.  

Marc Roig, professor de l’Escola de Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional de la 

Facultat de Medicina de la Universitat de McGill (Montreal, Canadà.) explica 

que “nombrosos estudis indiquen que la pràctica d’exercici físic contribueix a 

mantenir, e inclús millorar, aspectes relacionats amb el rendiment cognitiu i la 

salut mental. Roig afirma que l’exercici físic allibera un gran nombre de 

substàncies que regulen canvis estructurals i funcionals en el cervell.  

Per exemple, l’exercici intens, explica ell, augmenta la concentració de 

neurotransmissors (biomolècules que transmeten informació d’una neurona a 

una altra consecutiva) com és el cas de la serotonina, dopamina, adrenalina o 

noradrenalina. Alguns d’aquests neurotransmissors modulen processos 

cognitius com la consolidació de la memòria. 

Un altre important grup de substàncies que augmenten amb l’exercici són els 

factors neurotròfics (família de les proteïnes que afavoreixen la supervivència 

de les neurones) com el factor neurotròfic derivat del cervell, el factor de 

creixement insulínic tipus 1 i el factor de creixement vascular endotelial. Roig 

assegura que “un gran nombre d’estudis animals han demostrat que aquests 

factors inicien i modulen adaptacions supramoleculars com l’augment del 

nombre de neurones (neurogènesi), capil·lars sanguinis (angiogènesi) i 

connexions neuronals (sinaptogènesi). Existeix una sòlida evidència de que 

alguns d’aquests factors  també són fonamentals en processos cognitius 

relacionats amb l’aprenentatge i la memòria. 

A més, estudis recents han demostrat que les respostes moleculars a l’exercici 

i les relacions que estableixen amb el rendiment cognitiu també succeeixen en 

humans.  

- L’impacte de l’exercici físic intens en l’adquisició i retenció d’una tasca 

motora en joves, per exemple. Quinze minuts d’exercici físic intens van 

ser suficients per millorar la memòria motora.  

- L’augment de concentració de determinades substàncies analitzades en 

mostres de sang preses just després de l’exercici físic com el lactat, la 
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noreadrenalina i el BDNF (brain derived neurotrophic factor) mostraren 

clares correlacions amb la capacitat de retenció de l’aprenentatge motor. 

És a dir, Roig explica que “els alumnes que mostraren concentracions 

més altes de les substàncies després de l’exercici eren capaços de 

retenir millor l’aprenentatge adquirit”. 

- A un altre estudi similar realitzat per Winter et al. van observar que la 

realització de dues carreres de 3 minuts a una alta intensitat accelerava 

l’aprenentatge verbal i millorava la retenció de vocabulari a llarg termini. 

En aquest estudi la concentració de substàncies com el BDNF, la 

dopamina i la adrenalina després de l’exercici mostrava correlacions 

amb la millora de l’aprenentatge i la memòria verbal. 

- Altres estudis també han demostrat la mediació d’aquestes substàncies 

en les millores cognitives produïdes per l’exercici en persones d’edat 

avançada i amb dèficits de memòria. 

- Roig explica que el desenvolupament de sofisticades tècniques 

neurofisiològiques i d’imatge com la electroencefalografia o la 

ressonància magnètica han permès observar, amb gran detall, com 

l’activitat física modela aspectes funcionals i estructurals del cervell 

humà a un nivell macroscòpic. Per exemple, en un estudi transversal 

Erickson at al. van demostrar que en persones d’edat avançada existeix 

una associació entre el nivell de fitness cardiovascular i el volum del 

hipocamp.  

Al seu estudi Roig explica que els 59 estudis de Fedewa et al. mostraren que 

l’exercici cardiovascular és el que més beneficis reporta a nivell cognitiu pels 

nins mentre que Sibley at al. després d’analitzar els resultats de 44 estudis, no 

va observar cap diferència en el rendiment cognitiu en relació a l’exercici 

realitzat.  

Existeix un nombre reduït d’estudis que han investigat els efectes de l’activitat 

física sobre la memòria dels nins. Un d’aquests estudis va comparar els efectes 

d’una sessió de quaranta minuts d’exercici tipus circuit o de jocs d’equip sobre 

la memòria verbal a llarg i curt termini en nins d’onze i dotze anys. Els resultats 
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van mostrar que la memòria verbal a curt termini va millorar només amb els 

jocs d’equip, mentre que la memòria a llarg termini va millorar tant després de 

l’exercici en circuit com amb els jocs d’equip. 

Roig destaca un altre estudi que havia investigat la relació entre el nivell de 

fitness cardiovascular i diferents aspectes relacionats amb el rendiment escolar 

de nins i adolescents. A l’estudi paradigmàtic, Aberg et al. van estudiar la 

relació entre fitness cardiovascular, intel·ligència i rendiment escolar en més 

d’un milió d’individus. Els resultats d’aquest important estudi demostraren que 

el nivell de fitness cardiovascular estava associat amb el rendiment acadèmic i 

amb la intel·ligència. No obstant això, els valors de força, no tenien correlació 

amb els resultats acadèmics o amb els la intel·ligència general. 

Per concloure, Roig afirma que “Donat que alguns estudis no recolzaven 

l’associació entre el fitness cardiovascular i el rendiment acadèmic, un recent 

estudi meta-anàlisi de la literatura analitzà catorze estudis longitudinals per 

establir un consens respecte a la relació entre l’activitat física i el rendiment 

acadèmic. La conclusió d’aquest estudi és concloent: tot i que més estudis de 

qualitat són necessaris, existeix avui suficient evidència per recomanar la 

pràctica d’activitats físiques per optimitzar el rendiment escolar en nins.“ 

Finalment, cal remarcar un estudi realitzat a la Universitat de Virginia 

Occidental. Investigadors han provat amb 1.200 alumnes de cinquè curs , 

podent observar que els alumnes que estaven en bones condicions físiques, 

obtenien millor rendiment en totes les àrees avaluades (lectura, matemàtiques, 

ciències, estudis socials). Els alumnes que obtingueren resultats menys 

favorables van ser justament aquells que presentaven lesions físiques o no 

realitzaven cap esport. 

F. J Vázquez, doctorat i llicenciat en CCAFYD explica alguns dels beneficis que 

incideixen directament en l’aprenentatge i el rendiment acadèmic. Ell comenta 

al seu article que estar en forma ajuda a optimitzar el sucre de la sang i els 

nivells hormonals de la funció cerebral màxima. És a dir, un nin que està en 

bona forma física aconsegueix  una major concentració  a l’hora d’estudiar i 

posseeix un grau de motivació més elevat.  
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Per poder dur a terme tot això els nins han de tenir una nutrició adequada i un 

exercici físic regular per maximitzar el rendiment escolar i les qualificacions. 

Vázquez també explica que els estudis realitzats en adults mostren que 

l’exercici augmenta la funció del cervell, aconseguint millor rendiment en el 

desenvolupament de les seves tasques o feines domèstiques. A més, 

augmenta la memòria i el funcionament intel·lectual.  

2.2.	L’ASPECTE	EMOCIONAL	

2.2.1.	DEFINICIÓ	
Són nombrosos els estudis que demostren la importància de l'afecte en el 

context educatiu per tal de propiciar l'establiment de vincles emocionals entre 

els infants i els educadors, uns vincles que afavoriran el desenvolupament 

cognitiu, físic i psíquic dels nens i nenes. Les relacions emocionals a l'aula han 

de configurar la base sobre la qual es basteixen les competències bàsiques 

dels infants i han de tenir en compte, de forma essencial, els aspectes 

següents: 

• tenir confiança en les capacitats de l'infant i creure en les seves 

iniciatives,  

• atendre'l amb escolta activa basada en l'empatia i en el respecte, 

• establir-hi contacte visual de forma atenta,  

• tenir-hi un contacte corporal pròxim. 

 

L'acció educativa, doncs, ha d'anar dirigida a cobrir aquelles necessitats de 

l'infant indispensables per al seu creixement. L'any 2005, els pediatres 

Brazelton i Greenspan van establir set necessitats essencials dels infants per al 

seu correcte desenvolupament emocional:  

1. Necessitat de relacions afectives estables 

2. Necessitat de seguretat, regulació i protecció física 

3. Necessitat d'experiències adequades a les diferències individuals 
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4. Necessitat d'experiències adequades durant el desenvolupament 

5. Necessitat d'establir límits, estructura i expectatives 

6. Necessitat de comunitats estables i de continuïtat cultural 

7. Necessitat de protegir el futur  

L'aplicació de l'educació emocional a l'aula implica passar de l'educació 

afectiva a l'educació de l'afecte, és a dir, el que fins ara era educar posant 

afecte al llarg de tot el procés educatiu esdevé educar l'afecte de l'infant 

transmetent coneixements teòrics i pràctics sobre les emocions. 

Els estudis científics han demostrat la importància i el paper fonamental de les 

emocions en el desenvolupament i l'acció del cervell humà. Quan xerrem 

d’emocions cal remarcar tres components: el neurofisiològic, el conductual i el 

cognitiu. Les bases neurofisiològiques de les emocions són: 

• El cervell rèptil: és la part més antiga del cervell i l'encarregada de 

manifestar els instints bàsics de supervivència (el desig sexual, 

l'alimentació i les respostes com fugir i lluitar). Les accions motivades per 

aquesta part del cervell són accions automàtiques.  

• El cervell emocional o cervell límbic: és la part encarregada de 

l'adaptació al medi i a les situacions de perill. Quan les emocions es 

manifesten de forma incontrolada, l'home respon als estímuls amb 

emocions negatives com ansietat i enuig. En canvi, quan amb 

col·laboració amb el neocòrtex, les emocions es gestionen, la resposta 

és correcta i ordenada.  

• El neocòrtex: és la part del cervell encarregada de pensar de 

forma abstracta, comprendre les línies de relació i la complexitat 

emocional.  

• El sistema endocrí: és el conjunt d'òrgans encarregats d'alliberar 

hormones, amb les quals es respon als estímuls rebuts. Entre les 

diverses funcions metabòliques, hi ha la de regular l'equilibri emocional.  
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Quan parlem de l’aspecte conductual, fem referència a l’observació del 

comportament de l’individu. Aquest fet, permet valorar quins tipus d’emocions 

s’estan experimentant. Les expressions facials, el llenguatge no verbal, el to de 

veu, el volum, el ritme, moviments del cos,... tots aporten informacions precises 

sobre l’estat emocional. Aprendre a regular l’expressió emocional es considera 

un indicador de maduresa i equilibri que té efectes positius sobre les relacions 

interpersonals. 

Finalment, el component cognitiu, és el que a vegades s’anomena sentiment.  

Sentim por, angoixa, ràbia i moltes altres emocions. Per distingir entre el 

component neurofisiològic i el cognitiu se sol utilitzar el terme emoció, en sentit 

restrictiu, per descriure l’estat corporal (és a dir, l’estat emocional) i es reserva 

el terme sentiment per al·ludir a la sensació conscient (cognitiu). 

Les emocions es poden classificar de la següent manera:  

• Emocions negatives: ira (ràbia, còlera, odi, fúria, indignació, exasperació, 

tensió, excitació, agitació, acritud, irritabilitat, hostilitat, violència, enuig, 

enveja, impotència...), por (temor, horror, pànic, espant, fòbia...), ansietat 

(angoixa, desesperació, inquietud, estrès, preocupació, consternació...), 

tristesa (depressió, frustració, decepció, pena, dolor, pessimisme, 

solitud, abatiment, disgust...), vergonya (culpabilitat, timidesa, 

inseguretat) i aversió (hostilitat, antipatia, fàstic...).  

• Emocions positives: alegria (entusiasme, eufòria, excitació, diversió, 

plaer, gratificació, satisfacció...), humor (somriure, rialla...), amor (afecte, 

tendresa, simpatia, empatia, acceptació, cordialitat, amabilitat, respecte, 

devoció, adoració, enamorament, gratitud...) i felicitat (tranquil·litat, pau, 

satisfacció, benestar...). 

• Emocions ambigües: sorpresa (desconcert, confusió, perplexitat, 

imprevisibilitat...), esperança (motivació...) i compassió (altruisme, ajuda, 

empatia...).  

• Emocions estètiques: reaccions diverses davant manifestacions 

artístiques.  
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2.2.2.	FORMULACIONS	TEÒRIQUES	SOBRE	L'ASPECTE	EMOCIONAL	
En primer lloc cal entendre que partim d’una necessitat. Tot i que en l’àmbit de 

la psicologia el terme “intel·ligència” generalment s’associa a capacitats 

cognitives molt relacionades amb la memòria, l’ús del llenguatge i les capacitats 

lògiques-matemàtiques, des de fa vàries dècades ha hagut investigadors que 

han volgut reivindicar un concepte més ampli de intel·ligència. 

El terme “intel·ligència emocional” fa referència a la capacitat per conèixer i 

entendre què sentim i què senten els altres, per poder així gestionar (modificar) 

i dominar (controlar) les emocions. Algunes teories i models explicatius 

afegeixen a aquest concepte factors com l’autoestima, les relacions socials i les 

competències cognitives necessàries per vehicular les emocions. 

El catedràtic Howard Gardner va realitzar un estudi en els anys 70-80 amb 

l’objectiu de qüestionar el quocient intel·lectual com a mesura de intel·ligència 

general i expandir així la visió de l’ésser humà, estudiant el seu potencial. Va 

introduir el concepte de “intel·ligències múltiples” i entre elles va incloure la 

“intel·ligència interpersonal” o social i la “intel·ligència intrapersonal” (semblant 

a la capacitat d’introspecció). 

Més tard, Daniel Goleman, amb el seu cèlebre llibre: Emotional Intelligence, al 

1995, explicava que la intel·ligència emocional pot organitzar-se en cinc 

capacitats: conèixer les emocions i sentiments propis, reconèixer-los, manejar-

los, crear la pròpia motivació i gestionar les relacions. 

El reconeixement de la intel·ligència emocional com a part de les habilitats o de 

la personalitat dels individus que més poden ajudar a l’infant a gestionar la seva 

vida, connecta amb el necessari reconeixement d’aquells infants amb més 

capacitats emocionals que cognitives, incrementa el seu valor i autoestima i 

facilita que puguin trobar una resposta adequada dins el nostre sistema 

educatiu. 

No se sap, a dies d’ara, a ciència certa, quin model respon més a la realitat de 

les capacitats dels humans, si un model de cinc, de set o de vuit intel·ligències. 

Aquest és un tema de constants estudis. El més important és tenir una visió 

multidimensional de la intel·ligència, que podem resumir com la capacitat 
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d’adaptació de les persones a la vida, l’entorn, la consecució de fites i la 

realització personal. 

Una vegada abordat el terme de “intel·ligència emocional” podem acostar-nos a 

l’educació emocional, com a eina d’innovació que respon a les necessitats 

emocionals i socials en l’educació dels infants, a les que no se dona resposta 

des de les matèries ordinàries. 

El seu objectiu és el desenvolupament de competències emocionals: 

consciència emocional, regulació emocional, autogestió, intel·ligència 

interpersonal, habilitats de vida i benestar. L’educació emocional és un 

concepte que s’està començant a tractar ara a les escoles. Fomenta 

l’autoconeixement, que sempre ha estat un dels objectius de l’escola en les 

primeres etapes dels infants. Treballa per a incrementar l’autoestima, clau per 

dur a terme qualsevol activitat. I, desenvolupa la nostra empatia amb els altres. 

Aquest darrer punt és imprescindible per poder entendre reaccions i situacions i 

saber-ne sortir amb les respostes adequades de forma exitosa.  

A les darreres dècades, la necessitat d’incorporar l’Educació Emocional al 

currículum obligatori s’ha fet molt més present. Ja al 1998, la UNESCO va 

elaborar un document “La educación encierra un tesoro” coordinat per Jacques 

Delors, amb recomanacions per incorporar aspectes de foment de la 

intel·ligència emocional a les escoles, a nivell mundial, pel seu potencial per 

reduir conflictes a l’escola.  

Cal dir que l’etiquetat de les emocions està limitat pel domini del llenguatge. 

Això dificulta la presa de consciència de les pròpies emocions. Aquest dèficit 

provoca la sensació de “no sé què em passa”, cosa que sol tenir efectes 

negatius sobre la persona. Per això és tant important una Educació Emocional 

encaminada, entre altres aspectes, a un millor coneixement de les pròpies 

emocions i del domini del vocabulari emocional. 

Aquests darrers termes seran claus en la proposta pràctica ja que entenc que 

l’infant necessita sentir-se segur amb el que sent per poder desenvolupar el 

seu potencial en un entorn de confort i comoditat per a ell i amb la seguretat de 

que la persona que dirigeix la sessió està interessat en saber què sent, què 
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pensa i que amés el pot ajudar en tot aquest procés  d’autoconeixement i 

autoestima.   

A partir de la segona meitat de la dècada dels noranta se comença a utilitzar 

com a descriptor. Però a l’hora de posar èmfasi en les emocions cal remuntar-

se a mitjans del segle XX amb la psicologia humanista de Gordon Allport, 

Abraham Maslow i Carl Rogers.  

Els moviments de renovació pedagògica, amb les seves diverses ramificacions 

(escola activa, escola nova, educació progressiva,...) es proposaren una 

educació per la vida, a on l’afectivitat, com hem destacat abans té un paper 

rellevant. Tots aquests teòrics i representants d’aquests moviments destaquen 

pel seu constant esforç de fer visible la necessitat d’atendre a aquesta dimensió 

afectiva de l’alumnat, Pestalozzi, Froebel, Dewey, Tolstoi, Montessori, 

Rogers,... 

Alguns dels moviments més recents com l’Educació Psicològica, l’Educació per 

a la carrera, l’Educació Moral, les habilitats socials, el “aprendre a pensar”, 

l’Educació per a la salut, l’Orientació per a la prevenció i el desenvolupament 

humà (GROP, 1998a); tenen una clara influència en l’Educació Emocional.  

 

3.	OBJECTIUS	
Els objectius de la meva proposta engloben per una banda la part coordinativa i 

d’altra banda la part emocional. És important no deixar oblidades cap de ses 

dues tot i que caldrà tractar-les de forma diferenciada per poder aconseguir el 

grau d’eficiència que cerquem amb la proposta. 

Referents a l’aspecte coordinatiu: 

• Potenciar el desenvolupament cognitiu, afectiu i motriu 

• Afavorir la socialització i autonomia dels participants 

• Ensenyar conceptes tècnics-tàctics (del futbol), respectant les etapes 

evolutives 



	
	

26	

• Incidir en el hàbits d’higiene i concepte de salut 

• Iniciar i perfeccionar l’aprenentatge dels gests tècnics a partir de formes 

jugades 

• Desenvolupar actituds favorables per a la pràctica de l’esport 

• Comprendre i reflexionar sobre les activitats plantejades 

• Estimular la resolució de problemes tàctics i tècnics 

• Potenciar l’aspecte coordinatiu englobat dins uns altres aprenentatges 

Referents a l’aspecte emocional: 

• Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions 

• Identificar les emocions dels altres 

• Desenvolupar l’habilitat per regular les pròpies emocions 

• Prevenir els efectes nocius de les emocions negatives 

• Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se 

 

4.	DISSENY	METODOLÒGIC	
A l’hora de dur a terme el disseny metodològic cal remarcar que aquest treball 

pretén ser una proposta didàctica per potenciar i desenvolupar l’aspecte 

coordinatiu i l’aspecte emocional dels nostres infants. 

Fa anys que me dedico al món de l’esport, concretament al del futbol. Som 

entrenadora d’un infantil al Atlètic Balears i a més, duc la coordinació i 

metodologia al club de Son Sardina. Durant els darrers anys he pogut 

comprovar els diferents nivells maduratius que pot presentar un infant a nivell 

coordinatiu però també he de dir que sempre van relacionats amb l’exigència i 

qualitat dels entrenaments que els infants han dut a terme. He pogut viure les 

evolucions dels nostres jugadors però també els retrocessos en funció dels 

entrenaments. Som ferma defensora de la importància de incloure la 
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coordinació en els nostres entrenaments, així com en les nostres sessions 

d’Educació Física dins l’aula. El nin necessita desenvolupar-se a nivell motor 

per poder realitzar qualsevol esport.  

Les passes a seguir en aquest treball han estat les següents: l’observació 

durant anys des d’un plànol més llunyà de com milloraven o no els infants en 

aquests aspectes. Més endavant aquesta experimentació directa en ambdós 

clubs a on he pogut veure diferents metodologies. En el cas de l’Atlètic Balears, 

es tracta d’un club que viu un moment dolç en l’actualitat. Han millorat les 

seves infraestructures i els seus recursos tant materials com humans. Això 

permet que comptin amb tot lo necessari per poder dur a terme un treball més 

professionalitzat i molt més ric i complet.  

D’altra banda, quan vaig arribar a la AD Son Sardina vaig poder comprovar 

com la feina era molt menys global. Els entrenadors funcionaven cadascun 

d’una manera diferent i pocs d’ells treballaven aspectes coordinatius amb els 

infants. Va ser en aquest moment quan, deixant al marge les habilitats 

tàctiques i tècniques, vaig poder observar les diferències existents entre els 

moviments d’uns i els dels altres. Tècnica de carrera, de salt, d’equilibri,... Tot 

era diferent. Botava millor i precisava millor el bot un infant de 8 anys del 

Baleares que un juvenil de 17 anys del Son Sardina, i tot això només era degut 

a la falta d’entrenament, la falta de rutines, l’acostumament del cos exercicis 

coordinatius, a presa de decisions complexes a situacions a on l’infant hagués 

de resoldre problemes. 

A partit de tot el que estic comentant, neix aquesta necessitat de voler explicar 

a tothom que això ho hem de canviar. És necessari donar l’oportunitat a tots els 

infants de desenvolupar-se a nivell motor per després veure fins a on són 

capaços de desenvolupar ells altres habilitats, algunes més innates que 

dependran del talent de cadascun d’ells, i també, per suposat, de les hores 

d’entrenament i de la qualitat d’aquest. 

En funció d’aquesta necessitat he preparat tot un marc teòric intentar reflectir el 

que engloba l’aspecte coordinatiu i el que engloba l’aspecte emocional, ambdós 

directament relacionats amb el rendiment en l’activitat física així com, en alguns 

casos, en el rendiment escolar, ja que tot té una estreta connexió. 
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Finalment, he elaborat una proposta didàctica dirigida a centres amb el futbol 

com activitat extraescolar o inclús a centres que vulguin desenvolupar en l’àrea 

de l’Educació Física l’aspecte coordinatiu dels seus infants. 

5.	PROPOSTA	DIDÀCTICA	
La meva proposta didàctica vol ser un complement d’aquelles sessions 

esportives que es poden realitzar en Educació Física o en alguna activitat 

extraescolar proposada per l’escola. Sempre que es tracti d’esport, és un bon 

moment per aprofitar i tractar de millorar el desenvolupament motor i emocional 

dels nostres infants.  

Són sessions amb una durada d’uns 20 o 25 minuts i pensades per fer-les 

setmanalment. La durada de la meva proposta és per fer-la durant sis mesos 

de l’any. Des de mitjans novembre fins finals de maig. La coordinació sempre 

se pot anar millorant per la qual cosa està pensada per començar en el primer 

curs d’Educació Primària però cada any s’hauria de continuar afegint cada 

vegada ítems més complexes que permetin la millora en els infants.  

En aquest cas, la proposta pràctica la fem dirigida al futbol. Pens que l’infant ha 

de pensar i ser capaç de prendre decisions, per això les nostres activitats 

aniran dirigides en aquesta línia.  

5.1.	OBJECTIUS	I	TERMINIS	
Els objectius de la proposta són els objectius que marcàvem anteriorment al 

punt 4 i són els que defineixen el treball que se vol dur a terme. Es pretén que 

el nin hagi de pensar a l’hora que ha d’estar pendent del seu cos. Ha de ser 

conscient en tot moment de quin moviment ha de realitzar però sense oblidar-

se que aquest moviment serà necessari per a aconseguir finalment un objectiu 

molt més global de situacions de 1x1 o 2x1 en superioritat o inferioritat, 

finalització, o conservació,... Hem de ser capaços en aquestes pràctiques de 

donar importància als exercicis motors, prioritzant-los davant el gest tècnic o 

l’aspecte tàctic, ja que d’aquesta manera el nin també el prioritza i centra la 

seva atenció en resoldre amb èxit el repte proposat. 
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5.2.	PROPOSTA	PRÀCTICA	
SESSIÓ	1	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: avaluar capacitat motriu inicial 

MATERIALS: 2 escales, 5 cons, 5 piques, 5 cèrcols, dues combes, cons baixos 
i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 25 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació general, espacial i habilitats bàsiques 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 2 grups 

EXPLICACIÓ: 

Els jugadors del grup 2 surten en seqüència bàsica a l’escala. Si surt bé 
provem d’esquenes. Entrenador diu dos colors. Els jugadors han de tocar amb 
la mà ambdós colors. A continuació hi ha una pilota dividida que han de 
finalitzar. 

Al grup 1 els dos jugadors boten a la comba fins que l’entrenador dona sortida i 
els jugadors s’encalcen marxa enrere lateral per fora els cons. Realitzen 
gambada en cèrcols (dreta-esquerra-dreta-dreta-esquerra i al revés). 

Les seqüències d’escala són: dos recolzaments per quadrat, un recolzament 
per quadrat, un dreta un esquerra, dos dreta dos esquerra. 

Els bots amb comba podem anar progressant de dos peus a un. 
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SESSIÓ	2	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar la coordinació bàsica dirigida al futbol 

MATERIALS: 1 escala, 6 tanques, 12 cèrcols, 4 piques, cons baixos i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 25 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació tren inferior i general 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 1 grups 

EXPLICACIÓ: 

El primer grup ataca. Realitzen dos recolzaments al cèrcol central i un al lateral. 
Després fan gambada entre cèrcols amb seqüència de colors més una 
tombarella i se sumen per fer 1x1+1. 

El segon grup defensa. Fa seqüència de skipping entre cons numerats (1, 2, 3 i 
4) més seqüència en escala (la meitat cap endavant la meitat cap endarrere) i 
defensa jugada. 

El tercer grup ataca. Fa dos recolzaments al cèrcol central i un al lateral més 
seqüència en piques més gambada en tanques i recolza jugada ajudant el 
jugador del grup 1. 

Primera seqüència en cèrcols lliure. Les altres les anem marcant (esquerra, 
esquerra, dreta). Als cons de colors marquem una seqüència per realitzar el 
skipping (blau, vermell, blau). La seqüència d’escala anem complicant-la. 
Comencem avanç 2 retrocedeixo un i progressem avanç 3 retrocedeix 2. 
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SESSIÓ	3	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: desenvolupar habilitats bàsiques peu-mà 

MATERIALS: 2 escales, cons baixos i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 3x2’ 

CONTIGNUTS: Conducció, habilitat bàsica peu-mà 

TASCA: Joc 

DISTRIBUCIÓ: 2 grups 

EXPLICACIÓ: 

Cada equip al seu espai. Tots condueixen pilota i van passant-se una altra amb 
les mans. Es compten les passades amb les mans sense que caigui la pilota. 
L’equip que fa més passades en 2 minuts guanya. Després podem alternar les 
pilotes i jugar amb pilotes a les mans que els infants han d’anar botant i una 
pilota al terra que s’ha d’anar passant entre tots ells. 

Si surt bé, podem progressar l’exercici afegint canvi de pilota de peu a mans 
quan reps la pilota o al revés per fer-ho encara més complex. 

Hem d’intentar que no s’aturi la pilota en possessió per rebre la segona pilota. 
L’infant ha d’anar sent capaç de coordinar ambdós moviments amb mans i 
peus. Aquest joc el podem fer servir per iniciar alguna sessió i que d’aquesta 
manera el facin més d’una vegada. 
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SESSIÓ	4	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar la coordinació del tren inferior i l’agilitat 

MATERIALS: 2 combes, 6 piques, cons baixos i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 20 minuts 

CONTIGNUTS: Desplaçaments habilitats bàsiques 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 1 grup 

EXPLICACIÓ: 

Els jugadors blaus que es troben davant els cons de colors boten a la comba 
peus junts i el company de darrere indica la seqüència a realitzar segons 
colors. Ha d’anar a tocar amb la mà, després realitza gambada de diferents 
amplituds, slalom i l’entrenador indica un nombre: parell 1x1 a la porteria i 
senar 1x1+1. 

El grup de jugadors més proper a l’entrenador realitza un 9 als cons i skipping 
lateral. L’entrenador indica nombre parell que vol dir que els toca defensar 1x1 
o nombre senar que vol dir que els toca recolzar 1x1+1. 

El tercer grup de jugadors bota a la comba amb una cama. Fins que 
l’entrenador dona un nombre. En funció del nombre que digui realitzen una 
acció o una altra. 

Sempre roten al següent grup independentment de si els toca fer recolzament o 
defensar 1x1. 
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SESSIÓ	5	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar la coordinació del tren inferior i l’agilitat 

MATERIALS: 1 escala, 6 cèrcols,  tanques, 2 piques, cons baixos i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 20 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació tren inferior, passada, remat i agilitat 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 1 grups 

EXPLICACIÓ: 

Jugador blau realitza seqüència en escala i canvi de direcció per defensar o 
atacar. Si tria con vermell realitza una paret amb el company amb passada en 
profunditat i remat. Si tria con groc defensa 1x1. 

Jugador vermell realitza seqüència en cèrcols que li diu el seu company de 
darrere. Després realitzen un 8 lateral a les piques fins que el company de blau 
acaba la seqüència d’escala. Després se produeix la passada, més 
desmarcada i centrada o 1x1. 

Els jugadors no poden repetir més de dues vegades el mateix color de con, així 
ens assegurem que sempre realitzen les dues accions. 

La seqüència d’escala: 2 recolzaments per quadrat, 1 recolzament per quadrat, 
i dos recolzaments endavant i a darrere. 
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SESSIÓ	6	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar la coordinació, l’agilitat i la presa de 
decisions 

MATERIALS: 2 escales, 5 piques, 4 cèrcols, 4 cons alts, cons baixos i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 2x12 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació tren inferior, passada, remat i agilitat 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 2 grups 

EXPLICACIÓ: 

Jugador 1 passa entre els cons fent una volta completa a cadascun. Bota a peu 
coix entre la pica i realitza una sortida a robar pilota del rondo i a finalitzar 2x0. 

Jugador 2 passa entre els cèrcols de colors (seqüència), realitza zig-zag en 
cons, després el fa cap enrere més sortida cap a rondo a robar i a finalitzar 2x0. 

Jugador 3 està al rondo. Realitza seqüències d’escala. 4 Jugadors estan al 
rondo i 2 treballen a l’escala. Cada dos pèrdues de pilota es produeix el canvi 
dels jugadors del rondo i els de l’escala. 

Una vegada passada la línia del fora de joc només tenen un toc (o passada o 
tir), d’aquesta manera finalitzen ràpid i dinamitzem les accions. 
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SESSIÓ	7	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar la coordinació i l’agilitat i la presa de 
decisions simple 

MATERIALS: 3 tanques, 8 piques, 4 cons alts, cons baixos i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 20 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació tren inferior, passada, remat i agilitat 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 1 grup 

EXPLICACIÓ: 

Els dos jugadors vermells ataquen. L’entrenador dona seqüència de colors de 
cons. El primer jugador ha de sortir i entrar del quadrat en ordre dels colors, 
amb peus alternats i lateral, frontal o d’esquenes segons el color.  

El segon jugador ha de sortir i entrar del quadrat en ordre de colors també, però 
a peu coix i lateral, frontal o d’esquenes segons el color.  

Els jugadors blaus defensen porteria. Han de realitzar 3 bots lliures en tanques, 
tornar marxa enrere fent una S i sortida al sprint per defensar jugada. 

La rotació és molt simple en el sentit de les agulles del rellotge. Hem d’evitar 
que repetir dos bots amb el mateix peu en els jugadors ofensius.  

Treball de 2x1 amb presa de decisió. Fixa marca i cercar o passada o 1x1 per 
finalitzar.  

Forçar que hi hagi molta comunicació. 
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SESSIÓ	8	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar coordinació i habilitats generals 

MATERIALS: 8 cons alts i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 3x3 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació general, passada i recepció 

TASCA: Joc 

DISTRIBUCIÓ: 2 grups 

EXPLICACIÓ: 

Cada jugador té una pilota que ha d’anat botant amb una mà. Afegim una pilota 
que s’ha de juga pel terra. Quan rep la pilota s’ha de conduir amb la cama 
contraria amb la que estic botant i abans de passar-la he de donar una volta a 
un dels cons que es troben als cantons del requadre.  

Quan faig la passada  a un dels meus companys, abans de rebre de nou pilota, 
he d’anar a un altre con a fer una altra volta en conducció. 

Si surt bé, podem anar variant les superfícies de conducció i inclús les de 
conducció per voltar als cons. 

Exigir màxima concentració en els gests tècnics així com quan el jugador es 
troba en possessió de les dues pilotes.  
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SESSIÓ	9	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar coordinació i habilitats generals 
(dissociar tren inferior i superior) 

MATERIALS: 2 escales, 20 cons alts, 2 piques i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 15 minuts 

CONTIGNUTS: Agilitat i coordinació del tren inferior 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 1 grup 

EXPLICACIÓ: 

L’entrenador diu una suma en veu alta.  

Si el resultat és parell, han d’anar a cercar els cons vermells el primer jugador i 
els cons blaus el segon jugador. 

Si el resultat és senar, han d’anar a cercar els cons grocs el primer jugador i els 
cons verds el segon. 

Si surt bé, podem anar variant els tipus de desplaçaments: 

Carrera normal 

Peu coix 

Peus junts 

Carrera lateral 

Després ambdós jugadors disputen pilota en un 1x1 per finalitzar en porteria. 
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SESSIÓ	10	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar la coordinació del tren inferior 

MATERIALS: 8 cèrcols, 8 cons alts, 20 cons baixos de colors, 2 combes i 
pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 20 minuts 

CONTIGNUTS: Agilitat, coordinació del tren inferior, conducció i passada 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 2 grups 

EXPLICACIÓ: 

Primer grup realitza seqüència en cèrcols. Els vermells els han de fer amb una 
cama i els blaus amb dues. Quan arriben al requadre només tenen una 
passada. És un 1x1+2. He de triar un dels dos costats i finalitzar abans de que 
el company recuperi pilota. 

Al segon grup, els infants estan botant a la comba. Si va bé, invertir el sentit de 
la comba. Un costat du la iniciativa. Mínim s’han d’haver fet 4 bots. El jugador 
que dirigeix l’acció surt tocant els tres cons del mateix color de cada filera, 
mentre que l’altre ha de reaccionar ràpid i sortir a tocar els cons d’un color 
diferent als del seu company.  

El primer jugador que arriba agafa pilota i ha d’entrar conduint entre una 
porteria de cons. Per fer-ho més real podem orientar l’exercici i que un grup 
sempre ataqui un costat i l’altre el contrari. 
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SESSIÓ	11	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar la coordinació del tren inferior i millorar 
l’agilitat 

MATERIALS: 1 escala, 6 piques, 2 cons alts, 4 cèrcols i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 20 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació, agilitat, conducció, passada i tir. 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 1 grup 

EXPLICACIÓ: 

Jugador 1 realitza skipping en piques, endavant endarrere dues vegades i és 
jugador atacant de la jugada 2x2 o 1x1+1. 

Jugador 2 comença quan jugador 1 ha acabat la primera seqüència del 
skipping. Aquest jugador ha de realitzar un 8 entre les piques i sortir a defensar 
jugada.  

Jugador 3 realitza seqüència d’escala amb doble recolzament i surt a defensar 
la jugada. 

Jugador 4 surt igual que el jugador 2, quan el jugador 1 acaba la primera 
seqüència del skipping. Realitza seqüència en cèrcols, un peu endavant cèrcols 
blaus i peu marxa enrere cèrcols grocs. I és el recolzament del jugador 1 per fer 
el 2x1 o 2x2. 

Rotació simple cap a la dreta. O bé per equips si els volem tenir per colors. 
Llavors fem dues sèries de 10 minuts, atac-defensa. 
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SESSIÓ	12	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar coordinació del tren inferior i iniciar la 
presa de decisions complexa 

MATERIALS: 2 escales, 3 tanques, 8 cons alts, 5 piques, 8 cèrcols, cons 
baixos i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 20 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació general, conducció i passada 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 1 grup 

EXPLICACIÓ: 

Es tracta d’un circuit de coordinació amb rondo 3x1 més situació de 2x2 en 
porteries petites. 

Jugador 1 realitza bots en tanques, marxa enrere en S i sprint a rondo. 

Jugador 2 seqüència d’escala simple amb dos recolzaments per requadre. 

Jugador 3 fa seqüència en cèrcols, vermells cap endavant i grocs marxa 
enrere. Repeteix seqüència i sprint a rondo. 

Jugador 4 realitza seqüència d’escala més complexa, amb 2 recolzaments 
endavant i un marxa enrere. 

El darrer jugador que arriba al rondo o realitza malament les accions 
coordinatives és el jugador que roba 3x1 dins el rondo. En quant se perd pilota 
o se fan més de 8 passades entra en joc una segona pilota per realitza un 2x2. 
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SESSIÓ	13	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar coordinació del tren inferior i millorar la 
presa de decisions 

MATERIALS: 1 escala, 3 tanques, 4 piques, 8 cons alts, 2 combes, cons 
baixos i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 2x12 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació, conducció i passada 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 1 grup 

EXPLICACIÓ: 

Circuit més un 1x1+1. 

Jugador 1 realitza 3 bots en tanques i marxa enrere. 

Jugadors 2 i 4 fan doble recolzament frontal en piques mes doble recolzament 
lateral. 

Jugadors 3 i 6 boten a la comba i actuen com a comodins. 

Jugador 5 realitza seqüència d’escala complexa. 

Utilitzem estímul sonor per iniciar la coordinació. L’atac es produeix en 
diagonal. És a dir, 1x4+3 ó 2x5+6. L’inici del 1x1+1 és visual, el podem fer amb 
cons de color o amb dos petos. 1 i 4 sempre reaccionen a un color i 2 i 5 a un 
altre. 
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SESSIÓ	14	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar la coordinació del tren inferior i millorar la 
presa de decisions complexa 

MATERIALS: 3 tanques, 4 piques, 8 cons alts, 1 escala, 2 combes, cons 
baixos i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 20 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació, conducció i passada 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 1 grup 

EXPLICACIÓ: 

Jugador 1 realitza 3 bots en tanques i marxa enrere per sortir al requadre. 

Jugadors 2 i 5 boten amb la comba. Seqüència complexa 2 enrere i 5 
endavant. I actuen com a comodins. 

Jugadors 3 i 4 fan doble recolzament frontal enrere i recolzament lateral a peu 
coix en piques. 

Jugador 6 realitza seqüència complexa en escala. Dos recolzaments dins dos 
recolzaments fora del quadrat. 

La coordinació s’inicia amb un estímul sonor. El 2x1+1 s’inicia amb un bot 
d’una pilota (estímul sonor/visual). Sempre convé que juguin amb el comodí per 
superar adversaris i poder entrar conduint en una de les porteries petites. 

Molta comunicació i exigència màxima en les accions coordinatives. 
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SESSIÓ	15	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar la coordinació i millorar la presa de 
decisions complexa 

MATERIALS: 1 escala, 12 cons alts, 11 piques, 6 cèrcols, 1 comba, cons 
baixos i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 20 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació general, conducció, passada i tir 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 1 grup 

EXPLICACIÓ: 

Circuit amb tir més 2x2. 

Jugador 1 realitza seqüència en escala i una desmarcada cap a una de les 
dues porteries. Rep pilota de porter, realitza control orientat i passada a jugador 
que ve de 4. Tornar a rebre passada de porter o d’entrenador i ataca 2x2. 

Jugador 2 realitza seqüència en cèrcols. Anar i tornar 2 peus cèrcols vermells i 
1 peu cèrcols blaus i sortida a 2x2. 

Jugador 3 bota a la comba i surt per fer recolzaments laterals en piques i 2x2. 

Jugador 4 realitza skipping. Entrenador marca seqüència de colors que indica 
l’ordre de sortida del quadrat, realitza passada sobre porter i una desmarcada 
sobre el con més posterior control i tir. Després s’incorpora al 2x2. 

La coordinació s’inicia amb estímul sonor. Si 2 i 3 roben finalitzen en porteria. 
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SESSIÓ	16	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar coordinació del tren inferior i millorar 
l’agilitat 

MATERIALS: 9 piques, 2 combes, 7 cèrcols, 8 cons alts i pilotes. 

DURADA DE LA SESSIÓ: 20 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació general i tir 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 1 grup 

EXPLICACIÓ: 

Circuit amb tir més 1x1. 

Jugador 1 bota a la comba, realitza slalom marxa enrere, fa seqüència en 
cèrcols i un 8 en els cons vermells. Després haurà de controlar i atacar 1x1. 

Jugador 2 bota a la comba, realitza slalom marxa enrere, fa seqüència en 
cèrcols i doble recolzament entre piques. Tir i defensar 1x1. 

És important que els infants estiguin concentrats durant la coordinació.  

Podem afegir puntuacions o penalitzacions per objectius coordinatius assolits. 

Rotacions simples per canviar de rol, atac-defensa. 
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SESSIÓ	17	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar la coordinació del tren inferior 

MATERIALS: 2 escales, 6 cons alts, 6 piques, 4 tanques, cons baixos i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 4x5 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació general, passada i equilibri 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 4 grups 

EXPLICACIÓ: 

Circuit coordinatiu més rondo 3x1. 

3 jugadors formen el primer rondo. Un bota a la comba en seqüència, l’altre fa 
doble recolzament frontal en piques i un recolzament lateral, i el tercer jugador 
fa bot lateral a peu coix i mantenir la posició (equilibri). 

Jugador groc i jugador vermell roben. Fan seqüència d’escala més marxa 
enrere en piques i van a robar al rondo. El primer tria lliure el segon ha d’anar al 
que queda lliure.  

Els jugadors del rondo fan coordinació fins que els jugadors groc i vermell 
acaben seqüència d’escala. 

Se pot fer per equips premiant la coordinació ben feta i l’equip que primer roba 
al rondo. 
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SESSIÓ	18	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: Optimitzar la presa de decisions complexa 

MATERIALS: 1 escala, 9 cons alts, 5 piques, 5 cèrcols, cons baixos i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 20 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació, passada i conducció 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 1 grups 

EXPLICACIÓ: 

Circuit més rondo 2x2. 

Jugador 1 treu de banda i ataca 3x1. 

Jugador 2 realitza seqüència d’escala, controla la treta de banda, fa passada a 
jugador 3 ataca 3x1. 

Jugador 3 fa seqüència en cèrcols. Doble recolzament en cèrcols vermells i 
simple als grocs. I ataca 3x1. 

Jugador 4, entra i surt del quadrat amb doble recolzament i defensa el 3x1. 

Quan el jugador 4 recupera pilota es produeix un 2x2 a on s’ha de finalitzar 
conduint a una de les porteries petites. Si es fan 10 passades i jugador 4 no 
recupera pilota se dona un 2x1 a on jugador 4 no hi participa. 
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SESSIÓ	19	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar la coordinació i millorar l’agilitat 

MATERIALS: 1 comba, 8 piques, 4 tanques, 6 cèrcols, 11 cons alts i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 4x5 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació general, passada i equilibri 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 2 grups 

EXPLICACIÓ: 

Circuit més rondo 5x2 més 1x1. 

Els jugadors del rondo fan seqüències coordinatives.  

Un jugador bota a la comba en seqüència marcada, 2 enrere i 5 endavant. 

Un altre jugador fa seqüència lateral a escala 

Un altre jugador fa seqüència lateral en cèrcols 2 recolzaments els vermells i 1 
els grocs. 

El quart jugador fa conducció entre cons per iniciar rondo. 

Els jugador exteriors són els que robaran al rondo. Realitzen un 8 a les piques, 
boten les tanques més marxa enrere entre piques i entren a robar.  

Han d’estar pendents dels altres perquè els primers inicien rondo quan els 
segons acaben la coordinació. A més, primer jugador que roba al rondo ataca 
1x1 contra l’altre que defensava. 
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SESSIÓ	20	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar l’agilitat i millorar les habilitats 
específiques 

MATERIALS: 11 piques, 8 cons alts, 4 cèrcols, 2 combes, cons baixos i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 2x5 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació, conducció i remat 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 2 grups 

EXPLICACIÓ: 

Circuit més 1x0+1. 

Jugador 1 ataca. Fa zig-zag més gambada marxa enrere. Després ha de tocar 
con i realitzar 1x0+1. 

Jugador 2 realitza gambada més passes curtes (doble recolzament) més 
gambada ampla entre cèrcols més recolzament al 1x0+1. 

Els jugadors vermells boten a la comba fins que els altres finalitzen la primera 
jugada. Llavors s’inicia un 2x2 amb presa de decisions complexa a on els 
jugadors han d’intentar fixar marca per poder crear superioritat i desajusts en la 
pressió rival. 
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SESSIÓ	21	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar la coordinació del tren inferior, millorar 
les habilitats específiques, aprendre seqüències noves 

MATERIALS: 2 escales cons baixos i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 2x5 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació, conducció, remat, regat, entrada 

TASCA: reduïts de 1x1, 1x2, 1x3, 2x3, 2x2 i 3x3 

DISTRIBUCIÓ: 1 grups 

EXPLICACIÓ: 

Coordinació més 1x1. 

Jugador 1 realitza escala sempre cap endavant i ataca. Jugador 2 realitza 
escala marxa enrere i defensa. Treballem seqüències noves d’escala: 

Obrir tancant amb un recolzament 

Lateral sortint amb un peu 

Lateral sortint amb dos peus 

Obrir i tancar amb dos recolzaments 

Creuant per davant i per darrere amb tots els recolzaments interiors 

I podem anar afegint jugadors per anar creant superioritats i que la presa de 
decisions cada vegada sigui més complexa. Han d’estar pendents de pilota, 
rivals i companys. 



	
	

50	

SESSIÓ	22	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: millorar les habilitats específiques 

MATERIALS: 4 cons alts, petos de colors, una pilota de futbol i una pilota de 
Basket, 

DURADA DE LA SESSIÓ: 2x5 minuts 

CONTIGNUTS: Habilitat, conducció i entrada 

TASCA: Joc 

DISTRIBUCIÓ: 2 grups (en funció del nombre d’infants) 

EXPLICACIÓ: 

Joc de possessió amb dues pilotes. 

2 Equips de 5 jugadors. Una pilota sempre se juga pel terra mentre que l’altra 
se juga amb les mans. Cada vegada que un dels dos equips se troba en 
possessió de les dues pilotes alhora l’equip aconsegueix un punt. 

Un mateix jugador pot estar en possessió de les dues pilotes. 

La pilota que se juga amb les mans només pot robar-se en el moment de la 
passada. 

Molta comunicació per part dels jugadors. 

Podem deixar 2 minuts abans de començar perquè preparin l’estratègia que tot 
l’equip seguirà per poder aconseguir-ne més punts. 
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SESSIÓ	23	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: assolir la presa de decisions simple i millorar la 
coordinació i l’agilitat 

MATERIALS: 8 cons alts, 4 piques, 6 cèrcols, 2 tanques, 1 comba i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 20 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació, agilitat i remat  

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 1 grup 

EXPLICACIÓ: 

Circuit amb tir més 2x1. 

Primer jugador blau realitza zig-zag lateral i tir a porta. Després fa doble 
recolzament lateral més doble recolzament frontal en piques i 2x1. 

Jugador vermell fa un 8 a les piques més seqüència marxa enrere en escala 
més carrera marxa enrere fins a àrea. Defensa 2x1. 

Segon jugador blau bota amb la comba a peu coix fins que el primer jugador 
tira a porta. Després realitza seqüència en cèrcols (blau esquerra i groc dreta) 
més bots en tanques més control i situació de 2x1. 

El porter realitza treta amb la mà sobre jugador 2 blau i s’inicia la jugada. 
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SESSIÓ	24	

	

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: assolir presa de decisions simple, millorar la 
coordinació i l’agilitat 

MATERIALS: 1 escala, 1 comba, 6 cons alts i pilotes 

DURADA DE LA SESSIÓ: 3x3 minuts 

CONTIGNUTS: Coordinació, conducció i remat 

TASCA: Circuit 

DISTRIBUCIÓ: 1 grup 

EXPLICACIÓ: 

Jugador vermell bot a la comba (dreta-esquerra-dreta-esquerra) i agafa pilota 
del color del con que ha tocat el jugador blau per atacar. 

Jugador blau fa seqüència en escala cap enrere i cap endavant i surt a tocar un 
con per defensar jugada. 

Podem anar variant les consignes. Ataquem pilota del color del con o pilota de 
con diferent al que ha tocat el primer jugador. 

Si surt bé podem afegir un tercer jugador que després de realitzar coordinació 
inicia jugada d’atac amb el jugador que havia defensat i defensa jugada el 
jugador que havia atacat. Així treballem les transicions i els canvis de rols que 
tant importants són al futbol. 
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5.3.	LES	FAMÍLES		
Hem de ser conscients de la necessitat de que les famílies recolzin l’activitat 

física a ca seva. Nosaltres podem promoure la importància a les escoles i dur a 

terme una proposta ferma sobre coordinació en l’esport però és important que 

les famílies entenguin aquesta necessitat i es facin partícips inculcant als seus 

fills des de casa la importància de tot plegat. 

Els pares poden no entendre en un primer moment la finalitat o utilitat 

d’aquesta tasca i a vegades això pot provocar malentesos. Des d’un principi 

hem d’explicar la nostra proposta de feina i fer veure als pares que de la feina 

que facin en aquestes etapes evolutives els seus fills dependrà la seva 

coordinació de moviments per a qualsevol esport en un futur. 

Hem de ser capaços de transmetre aquesta necessitat així com d’explicar els 

seus beneficis en l’activitat física i en el rendiment escolar. Per tot això, la 

proposta no només pot ser pràctica, ha d’estar fonamentada dins un marc 

teòric de fàcil accés per a les famílies. 

Els avenços no es faran esperar per la qual cosa en qüestió de poc temps és 

senzill rebre el recolzament de les famílies, sempre que la feina sigui de qualitat 

i produeixi millores en el desenvolupament dels seus fills. 

És necessari que les famílies coneguin la importància de que els seus fills 

siguin coordinats així com la necessitat de tenir cura i tractar tots aquells casos 

en que podem detectar algun dèficit a nivell de desenvolupament motor o de 

comprensió en la presa de decisions. 

Pel que fa a l’aspecte emocional encara és molt més delicat. Hem d’intentar 

atendre les necessitats dels nostres infants sense que les famílies tinguin la 

sensació de que volem endinsar-nos massa en la seva vida privada aspectes 

personals. 

Per tot això hem de tenir molt de tacte i sensibilitat amb tot el que envolta els 

nostres infants. Hem de ser molt humils a l’hora de poder emetre judicis de 

valors o a l’hora de valorar l’evolució o la situació d’un infant. La família ha de 



	
	

54	

notar en tot moment el recolzament per part nostra i que l’únic objectiu que 

perseguim és el d’ajudar els seus infants a desenvolupar-se i ser més 

autònoms davant totes les situacions que se’ls aniran presentant. 

És important que no oblidem aquest punt, ja que l’èxit de la nostra proposta 

sempre anirà lligat a la bona acollida entre les famílies i el recolzament i suport 

que ens puguin donar ells.  

Si els pares no creuen en la feina que estam fent no serem capaços de fer que 

els infants hi creguin i per tant serà complicat assolir els objectius establerts. 

6.	CONCLUSIONS	
Aquest treball ha servit per reafirmar els meus pensaments inicials. 

L’entrenament és la base de la millora. Al marge de les habilitats innates que 

cada infant pugui presentar hi ha tota una sèrie d’habilitats coordinatives que 

s’entrenen i es potencien. Si volem que l’infant es desenvolupi a nivell motor 

hem de proposar activitats que li suposin reptes i que no si siguin còmodes de 

resoldre. 

Hem de fer que els infants pensi, i per això podem adaptar tota la nostra 

proposta de coordinació a un objectiu en concret o dirigir-lo en una línia 

determinada.  

En el meu cas he triat el futbol, crec que la coordinació ha d’anar sempre 

dirigida a un objectiu tècnic o tàctic. Podem englobar-la dins la sessió 

mitjançant circuits, jocs, exercicis analítics, però sempre amb l’objectiu de fer 

més capaç a l’infant.  

Cada vegada són més els autors que defensen aquest tipus d’entrenament 

durant les primeres etapes evolutives de l’infant ja que és quan més senzill li 

resulta assolir aquests coneixements. A mesura que va passant el temps és 

cada vegada més difícil voler implantar aquests aprenentatges i pot ser, ja fem 

tard a l’hora de poder dotar els nostres infants d’aquest nivell motor del que 

xerrem. 

Pel que fa a l’aspecte emocional és desconcertant el món que s’amaga darrere 

les emocions. Encara queda molt per descobrir però és evident que l’estat 
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anímic dels infants influeix de manera directa en el rendiment tant a l’hora de 

dur a terme una activitat física com el propi rendiment escolar. Tot es pot 

desequilibrar si a nivell emocional el nin no té un ordre intern. Si no entenem 

què li succeeix poc podrem fer per integrar-lo dins les nostres sessions. És un 

aspecte delicat que requereix molta humilitat per part nostra per saber que no 

sempre arribarem a entendre què és el que li passa però si que existeix 

aquesta necessitat de que ell noti que ens interessa el que sigui que li passi. 

L’infant s’ha de sentir segur als ambients als quals ha d’interactuar i socialitzar-

se amb altres. Nosaltres hem de ser capaços de ser empàtics amb tot el que 

l’envolta i tenir sempre una actitud d’escolta cap els nostres alumnes. Hem de 

voler saber què els preocupa, què els ocorre a casa, com es senten a l’hora de 

fer activitats grupals. 

D’aquesta manera, entendrem molt millor el funcionament de les nostres aules i 

podrem adequar molt més els continguts i objectius a assolir durant el curs. 

L’infant, si es troba a gust i en un clima de confiança potenciarà molt més les 

seves habilitats i el seu desenvolupament serà molt més complet. 

Hem de treballar en aquesta línia per que cada vegada les nostres propostes 

siguin d’una major qualitat. 
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