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Resum: Diversos autors parlen de la importància que té l’aplicació de les 

competències bàsiques dins de l’educació Primària, afirmant que d’aquesta manera 

aconseguim durant l’etapa obligatòria que els alumnes adquireixin les eines 

necessàries per entendre el món i s’esdevinguin persones actives amb criteri propi. 

Així, en el currículum es valora el treball per competències com una manera 

d’ensenyar a aprendre i seguir aprenent al llarg de la vida. Per comprovar-ho, al 

llarg d’aquesta investigació he dissenyat una pràctica educativa a través de la 

metodologia SRP per ser aplicada i portada a terme en els cursets de natació que 

es troben dins de l’horari lectiu en el marc de l’Educació Física a l’etapa de primària. 

La investigació vol demostrar la importància i beneficis per l’alumnat de l’aplicació 

de les competències bàsiques al llarg de les diferents sessions on fins al moment, 

no es tenien en compte. A través de difernts instruments de recollida de dades, es 

pretén comprovar d’una banda, la millora tècnica i  els estils de natació, i per 

l’altre, les aportacions de les competències bàsiques al desenvolupament dels 

alumnes durant el procés d’aprenentatge.  

 

Paraules clau: Currículum, Competències bàsiques, Educació Primària, Educació 

Física, natació educativa, metodologia SRP,  

 

 
Abstract: Several authors discuss the importance of applying key skills in primary 

education.They also state that in this way we help students acquire the necessary 

tools to understand the world and become independent people with active internal 

criteria. The curriculum values competences and skills as a way of teaching and still 

learning throughout life. In order To check this, in this investigation I have 

designed an educational practice through the SRP methodology to be applied and 

carried out in the swimming courses that are held in the physical education school 

hours at primary school. This research aims to demonstrate the importance and 

benefits for students of applying those key skills throughout the sessions which so 

far had not taken into account. Through different data collection instruments, it is 

intended to verify technical improvement and the different swimming styles, and on 

the other hand, the contribution of key skills throughout their the learning process. 

Key words: curriculum, basic skills, primary education, physical education, 

swiming education, SRP methodology. 
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1. Introducció 

Aquest document va dirigit a la matèria Treball de Final de Grau de la Universitat de 

Vic, més concretament per la Menció d'Educació Física. Destaquem que aquest 

document a pogut ser elaborat gràcies a la col·laboració de l'escola Sant Gervasi de 

Mollet del Vallès, que m'ha permès fer intervencions d'educació física, en les 

piscines de la seva instal·lació, amb els alumnes de cicle mitja, 4t A, 4t B, 4t C i 4t 

D. Així, aquesta treball d’investigació està dividit per diferents apartats. 

 

En primer lloc, faig una petita introducció sobre la temàtica d’aquest treball, on es 

contextualitza, així com la justificació de les motivacions i qüestions que m’han 

portat a fer aquesta intervenció i investigació al centre educatiu.  

Tot seguit, podrem observar en l’apartat d’objectius i/o hipòtesis, aquells aspectes 

que em vaig plantejar i per tant vaig treballar per extreure resultats abans de 

realitzar la pràctica. També, es concreta els objectius generals i específics en que 

es basa el meu treball pràctic i per tant el fil de la meva investigació. 

 

En segons lloc, faré una anàlisi de tot allò que ens demana el currículum del 

departament d'educació primària de la Generalitat de Catalunya, concretament en 

l'àmbit d'educació física, així com la importància de les competències bàsiques pel 

desenvolupament integral de l’Infant.  

En aquest apartat, em centraré a través de diversos autors, com hauria de ser la 

natació dins l’horari lectiu per aconseguir que a partir de les diferents tasques i 

metodologia, l’SRP (Suport, record i projecció), s’incorporin les diferents 

competències bàsiques. Faré plena rellevància a la competència social i ciutadana, 

comunicativa i lingüística, aprendre a aprendre i la d’autonomia i iniciativa 

personal. Sent aquestes el focus principal de la meva aportació i investigació on es 

pretén que a través d’aquestes es fomenti els valors de cooperació, respecte en 

situacions de conversa i reflexió,  humilitat i acceptació dels propis aprenentatges i, 

valors com ser assertiu a l’hora de prendre decisions i ser crític amb un mateix. Tot 

plegat, també s’observarà que a partir d’aquestes els alumnes millorin la tècnica i 

diferents estils de la natació. 

 

En tercer lloc, trobem l’aplicació pràctica i tots aquells passos que he anat realitzant 

per poder dur a terme la meva investigació satisfactòriament. Primerament, 

contextualitzo la investigació i explico la metodologia en la que m’he basat per fer 

el canvi de la meva pròpia pràctica. Seguidament, faig una descripció dels 

instruments que he utilitzar per recollir dades d’interès durant la investigació, com 



8 

 

són; els qüestionaris, diari de camp, l’observació i l’entrevista. Aquest, són el 

resultat final de la recerca.  

 

En el quart apartat, exposaré totes les dades obtingudes a través dels diferents 

instruments. Amb aquests instruments, es presentà una triangulació de dades amb 

tots els resultats per poder acreditar si els meus objectius i hipòtesis han sigut 

possibles i realitzats amb èxit. A més, de justificar tot allò que s’exposa per part 

dels diferents instruments a través del instrument principal; l’observació del vídeo. 

 

En cinquè i últim apartat, a mode de conclusions, exposaré totes les reflexions que 

m’han aportat els diferents autors al llarg del treball; marc teòric i marc pràctic. 

També, afirmaré o desmentiré vers la meva experiència, allò que exposen els 

autors davant la teoria i si es efectiu durant la pràctica.  

 

Finalment trobem l’apartat de la bibliografia, on exposaré tots aquells documents, 

articles, llibres i pàgines webs que m’han sigut d’interès i ajuda per poder realitzar 

aquest treball satisfactòriament. També, s’adjunta un DVD amb les filmacions de 

totes les sessions realitzades al llarg de la meva investigació. En aquest DVD, a 

més torbarem, l’última sessió que faig, sent aquesta una aportació a la metodologia 

SRP, a partir d’una tasca amb il·lustracions pels infants  
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2. Justificació del tema 

 

Actualment, s’imparteixen cursets de natació escolar en dos àmbits, clubs esportius 

i escoles. Però, ambdós estan ben allunyats de l’educació significativa, 

pedagògicament parlant, ja que en la majoria de clubs i escoles el model de natació 

s’identifica com a terme utilitari, Conde, Pérez i Peral (2003). Els objectius 

principals són aprendre a flotar i anar avançant mentre s’aprenen els diferents 

estils d’aquesta modalitat a base de repeticions i augments de temps i distàncies.  

Pels termes mencionats anteriorment, jo m’identifico molt, ja que he estat 7 anys 

en un club de natació com instructora. Al principi, aquesta feina m’encantava, era 

un gran plaer treballar amb infants i aconseguir que aquests aprenguessin a flotar i 

molt més a nedar. Però, sent estudiant de mestra, la meva concepció del que era 

ensenyar em va començar a canviar. Vaig endinsar-me en un món on els valors, la 

cooperació, la importància de l’infant que aprèn lliurement, entre d’altres, van 

modificar la meva manera de pensar i el terme educar mentre treballava amb 

infants. Aquests no s’ajustaven als meus nous pensaments pedagògics. Els 

principals motius eren perquè no donava opcions als meus alumnes per a que 

fossin protagonistes del seu procés d’aprenentatge, ni els hi donava temps per 

expressar-se ni compartir opinions. Només em centrava en desenvolupar tasques 

per a que els nens/es aprenguessin diversos moviments tècnics de la natació, 

Conde, Pérez i Peral (2003). 

És cert, que tan als clubs com a les escoles, es pretén que aquesta modalitat formi 

part de la matèria d’educació física, ja que s’imparteix durant l’hora d’aquesta àrea.  

Però, realment podem entendre aquesta natació com a natació educativa? El terme 

de natació educativa s’allunya molt del que realment s’imparteix en aquestes 

classes. Com comentava anteriorment, podem identificar la natació actual com a 

natació utilitària. Si realment es vol aconseguir una natació educativa hauríem de 

començar per oferir una acció docent educativa amb noves propostes significatives i 

amb valors pels nostres infants, Conde, Pérez i Peral (2003). A més, igual que 

qualsevol altra àrea, aquesta també hauria de programar activitats pel 

desenvolupament integral de l’infant, on s’incorporessin les competències bàsiques. 

Pel fet que a partir d’aquestes es vol aconseguir que els infants durant l’etapa 

obligatòria adquireixin les eines necessàries per entendre el món i s’esdevinguin 

persones actives amb criteri propi, a més de ser capaces d’afrontar els canvis 

continus en que vivim.   

Fent referència al comentat fins ara, Ellen Key, (1900) deia que dins l’educació i 

dins l’escola del futur, s’havia de fomentar la cooperació entre els diferents sexes, 

trobar l’equilibri entre l’individu i el grup, apropar als aprenents a la realitat en que 
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vivim i guiar-los per afrontar-la. Deixar que els infants desenvolupessin les seves 

activitats amb la seva pròpia manera fer i crear espais i activitats enfocades a la 

tasca principal, on es treballessin els aspectes destacats per aconseguir fomentar la 

pedagogia de la individualitat. Considerem que alguna cosa no s’està fent bé, ja 

que en aquest àmbit l’alumne deixa de ser un agent actiu per aprendre continguts 

tancats, estrictament dirigits i sense cap significat per a ells i elles. 

 

Finalment, observo que els professionals de l’àmbit de la natació, com comenten 

Conde, Pérez i Peral (2003), impartim una natació purament física- esportiva, 

individualista i amb objectius tècnics, on no es té en compte la individualitat de 

l’infant ni les seves motivacions. En relació amb el que diuen els diversos autors 

vers el que és educar, considerem que la meva motivació és que vull canviar la 

meva manera de fer i ser, per tant m’atribueixo al paradigma soci- crític. Així, la 

meva investigació es basa en l’aplicació d’un canvi en la meva pròpia pràctica 

educativa, basant-me en diversos autors i teories. Com assenyala Hernández 

(1994), s’ha d’integrar i relacionar la teoria amb la pràctica per trobar estratègies 

d’intervenció educativa. Si més no, a partir d’allò que diuen els diferents autors, 

pretenc  interaccionar i empatitzar amb els infants, generar un clima agradable, 

interactiu, motivant i establint relacions socials positives. Dissenyar i preparar 

tasques divertides i dinàmiques, fomentar la cooperació, establir vincles afectius i 

que els nens/es s’acceptin entre ells/es. La transmissió de valors haurà de ser 

fonamental entre tots (Alumnes i professors/es), així com les converses, reflexions i 

intercanvi d’opinions, Bantulá (2004). Però, el més important és que com a futura 

mestra vull que els meus alumnes aprenguin significativament, es desenvolupin per 

ells mateixos i siguin feliços durant els cursets de natació escolar, Ellen Key (1900). 
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2.1 Objectius i/o hipòtesis 

 

Com he comentat fins ara, per poder efectuar un canvi en la meva pròpia pràctica i 

que la natació de les escoles sigui educativa, centraré el meu treball en la 

metodologia Suport, Record i Projecció (SRP) Ramírez (2012) per poder introduir el 

concepte competències (explico i redacto en l’apartat del marc teòric). 

 

La primera hipòtesis que m’he formulat abans de realitzar la meva intervenció és 

que amb l’aplicació de l’SRP els alumnes milloraran tècnicament. 

Els objectius generals, que m’he plantejat i que complementen amb els objectius 

específics són els següents: 

1. Modificar la pròpia pràctica.  

 

2. Introduir el treball per competències en un curset de natació en horari 

escolar. 

 

3. Aplicar la proposta d’intervenció SRP (Ramírez, 2012) i comprovar si 

s’assoleixen els objectius que aquesta planteja. 

 

Els objectius més específics que van dirigits als alumnes a partir de la metodologia 

emprada són: 

 

4. Cooperar entre iguals i ajudar-se per aconseguir objectius comuns. 

 

5. Establir interaccions entre iguals on la reflexió, atenció, conversa i el diàleg 

formin part del seu aprenentatge. 

 

6. Prendre decisions de forma autònoma.  

 

Quan vaig plantejar la investigació a l’escola, se’m va demanar que realitzes la 

meva intervenció amb tot el curs de quart de primària. Aquest es compon de quatre 

línies, sent un total de 8 grups i 4 tècnics. Formar al professorat va ser una de les 

condicions que se’m va demanar a l’escola. Aquest fet s’esdevé a que hauria de 

treballar conjuntament amb els tècnics per portar a terme la meva pràctica. Com 

assenyala Hernández (1994) formar al professorat que té unes maneres de fer molt 

interioritzades no és feina fàcil.  
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Per poder portar a terme aquest treball  en equip satisfactòriament, faré reunions  

per formar al professorat. Els hi facilitaré un dossier explicant la nova pràctica 

educativa i el paper principal que tenen per portar a terme la pràctica positivament 

(annex 2). 

 

Per acabar, la segona hipòtesis que m’he formulat és que els tècnics que 

m’acompanyaran durant la nova pràctica aprendran a utilitzar i aplicar la 

metodologia SRP.  
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3. Marc teòric 

 

En aquest apartat podem observar la fonamentació teòrica en la que he basat el 

meu treball d’investigació, tant a nivell teòric com a nivell pràctic. L’aproximació a 

les teories i investigacions d’autors de referència, em permetran desenvolupar la 

meva intervenció docent i canviar la meva pròpia pràctica educativa per assolir els 

objectius que em plantejo, contemplant l’aplicació de competències bàsiques als 

cursos de natació en horari lectiu.  

 

L’apartat es divideix en quatre subapartats, aquest primer es centra en el 

currículum d’educació primària, les competències bàsiques i l’educació física i, com 

aquesta última es distingeix per diverses metodologies portades a terme a les 

escoles. També, incidiré en el paper que juga el mestre per afavorir l’aprenentatge 

significatiu dels infants. 

 

El segon apartat, s’enfoca a resoldre el segon objectiu del meu treball, que es 

concreta en introduir el treball per competències en un curset de natació en horari 

escolar, per això, explico com a partir de l’educació física, es treballa la natació dins 

l’horari lectiu. Fent un recorregut per distingir entre la natació que es porta a terme 

actualment als centres escolars i la que es persegueix canviant la pròpia pràctica 

educativa.  

 

En el tercer apartat, em centraré en la metodologia principal en la que baso tota la 

investigació pràctica, Suport, Record i projecció (SRP), (Ramírez, 2012), sent 

aquest el tercer objectiu que em plantejo a resoldre. A partir d’aquesta, diversos 

autors posen èmfasi en el descobriment guiat dels infants, així com en les seves 

necessitats. També, des de l’entesa de la tasca com a activitat d’aprenentatge 

significatiu i la importància del tècnic com a suport, guia i assessor principal, per tal  

d’assolir els objectius plantejats en aquesta investigació.  

 

Per últim, en el quart apartat, a partir de les veus dels autors, s’hi detallen les fases 

de la metodologia emprada, SRP, així com les quatre competències bàsiques que 

plantejo assolir en la meva intervenció pràctica i com ambdós, metodologia i 

competències, poden arribar a fer de la natació tradicional, una natació educativa i 

competencial. 
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3.1. Currículum, competències bàsiques i educació física 

 

El currículum d’educació primària recull un conjunt d’objectius, continguts, 

metodologies i criteris d’avaluació de les diferents àrees, juntament amb l’aportació 

de cada àrea en l’adquisició de les vuit competències bàsiques. 

Les competències bàsiques al currículum es descriuen com un marc de referència 

curricular i esdevenen l’eix vertebrador del procés educatiu. Ja que, a través 

d’aquestes es vol aconseguir que els infants durant l’etapa obligatòria adquireixin 

les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones actives amb 

criteri propi, a més de ser capaces d’afrontar els canvis continus de la realitat on 

vivim. Així, en el currículum valora el treball per competències com una manera 

d’ensenyar a aprendre i seguir aprenent al llarg de la vida.  

El terme competències bàsiques, tracta d'identificar allò que necessita una persona 

per donar resposta a tots els problemes als quals s'enfronta al llarg de la seva vida. 

Per tant, ser competent consistirà en la intervenció eficaç de diferents àmbits de la 

vida mitjançant accions en les que interactuen components actitudinals, 

procedimentals i conceptuals, Zabala i Arnau (2007). 

Fent rellevància a les competències com a principal objectiu del meu treball, Zabala 

(2009), assenyala com a característica principal de les competències bàsiques la 

funcionalitat que tenen pels infants, per tant, ensenyar-les esdevé un gran repte 

pels mestres. Les competències han de ser presentades amb una metodologia 

d’aprenentatge significatiu que faci possible la seva tasca funcional, a més d’anar 

lligades i d’acord amb els continguts que estableix el currículum d’educació primària 

i que així dicta el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Per tant, 

el professorat haurà d’emprar metodologies que afavoreixin un correcte 

desenvolupament de les competències perquè els alumnes puguin portar-les a 

terme.   

Zabala (2009), considera que per a que sigui possible l’aplicació de les 

competències, s’ha de tenir en compte molts factors, com pot ser la sessió pràctica 

i la intervenció del tècnic. Per tant, en primer lloc ens centrarem en l’educació física 

(àrea de la intervenció) i com aquesta es porta a terme a partir del currículum de 

primària. 

En aquest sentit, Aguado i Brunicardi (2003), distingeixen dos models en  l’educació 

física curricular. El primer, caracteritzat per seguir un model curricular centrat en 

objectius, on l’educació física s’entén des de la perspectiva tècnica i enfocada al 

rendiment. En aquest cas, la intervenció del tècnic o mestre serà aconseguir assolir 

els objectius curriculars utilitzant una metodologia conductista a través d’un 

sistema d’entrenament físico-esportiu.  
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El segon model descrit pels autors, distingeix l’educació física curricular com a un 

projecte i procés, enfocat a l’experimentació, la participació, la recerca i el 

descobriment guiat de l’alumnat. Per tant, la metodologia emprada no serà 

directiva i destacarà per les grans implicacions pedagògiques, on el mestre serà 

considerat educador i facilitador, però també investigador reflexiu, col·laboratiu i 

crític amb els seus aprenents.  

Aquesta última teoria és distingeix per la importància que atribueix a la pràctica 

vers el desenvolupament de l’infant en el seu procés d’aprenentatge i com el docent 

passa d’instruir l’alumnat a guiar-lo i compartir l’experiència.  

 

3.1.1 Competències bàsiques i Educació Física 

En observar els aspectes que fan referència al currículum i a les competències 

bàsiques dins l’educació primària i, que per tant, hem de tenir en compte quan 

parlem d’aprenentatge per competències, ara em centraré en l’últim model 

comentat anteriorment. 

Seguint el segon model que presenten Pastor, Aguado i Brunicardi (2003) basat en 

una educació física curricular com a projecte i procés i, a partir de les veus de 

diversos autors, el meu objectiu és dissenyar un model de natació educativa per tal 

de respondre’m aquelles qüestions que se’m van plantejar mentre era tècnica de 

l’àmbit. Per tant, adoptaré aquest model per començar a fer una renuncia a la 

meva pràctica actual basat en un sistema directiu i conductiu i resoldre el meu  

primer objectiu “Modificar la pròpia pràctica”. 

 

Hi ha diversos autors que coincideixen en la importància i els beneficis d'aquesta 

àrea i per tant els propòsits de l’Educació Física han de ser els mateixos que els de 

qualsevol altre àrea, vegem com ho planteja Velázquez (2007:16): 

 

«considero que la missió actual i futura de l'educació física no és afavorir 

que els individus es converteixin en bons practicants d’activitats físiques 

esportives, sinó ajudar-los a que arribin a ser bones persones i bons 

ciutadans, actius, crítics i compromesos amb el seu desenvolupament 

personal i amb el del seu grup social, des del camp de l'activitat física 

esportiva» 

 

L’autor Velázquez (2007), considera que els objectius de l’escola són: formar a 

ciutadans del món autònoms, crítics, capaços, participatius i responsables, tant a 

nivell personal com a nivell social, i, en aquest sentit, l’Educació Física no pot 

ignorar la necessitat d’incloure aquests aprenentatges. Contràriament, Vaca (2008), 
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assenyala que al currículum de primària, l’àrea d’Educació Física no té una 

referència explicita a les 8 competències, tot i tenir-ne n d’altres àrees com les 

matemàtiques, el coneixement del medi, entre d’altres. No obstant això, els 

dissenyadors del currículum coincideixen en que algunes activitats corporals poden 

ajudar a adquirir el desenvolupament d’aquestes competències, senyalades com 

imprescindibles, (currúlum de primària del departament d’educació de la generalitat 

de Catalunya). En aquesta direcció, Vaca (2008), planteja algunes tasques que es 

poden dur a terme dins de l’Educació Física per treballar les Competències Bàsiques 

i concretament a les diferents àrees. L’autor, exposa que dins de la competència en 

comunicació lingüística tenim els diferents objectius (parlar, escolar i dialogar) a 

través d’una tasca i assenyala que aquestes són tasques habituals en el 

desenvolupament de l’educació física. En aquestes la motricitat s’atura per parlar 

de les sensacions viscudes, experiències, entre d’altres. Els alumnes poden 

desenvolupar com a tasca una tertúlia per compartir experiències després d’un joc 

o poden fer el seu propi quadern d’experiències després de cada tasca com un diari 

d’educació física. Per tant, sense endinsar-nos en cada competència, podem 

destacar que dins de l’educació física és poden desenvolupar diferents tasques on 

facin plena rellevància a les 8 competències i les diferents àrees. Tanmateix, Zabala 

(2007:40), concreta: 

 

«La decisió vers un ensenyament basat en competències planteja no només 

canvis importants en la determinació dels continguts d’aprenentatge, sinó 

especialment, i de manera profunda, en la pràctica educativa»  

 

Segons els autors anteriors, dins de l’educació física es poden dissenyar tasques, 

fent ple èmfasis al currículum i les seves competències, per canviar la pràctica 

plantejada com a sistema d’entrenament físico-esportiu (Aguado i Brunicardi, 

2003).  

 

 

3.2 Educació Física i natació escolar 

Actualment, i a demanda d’una gran part de la població, a molts centres educatius 

s’introdueix la natació dins l’horari lectiu, més concretament en el marc de la 

matèria d’educació física, coneguda com a natació escolar. Després d’haver 

observat allò que ens demana el currículum, les competències bàsiques i com s’han 

d’aplicar a les diferents àrees, més concretament a l’educació física, ara ens 

centrarem en l’àmbit de la natació. Així, per entendre les raons que m’han portat a 

fer aquest treball d’investigació, analitzarem les diferents metodologies que 
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s’utilitzen per l’ensenyament i aprenentatge de la natació i si es compleix allò que 

demana el currículum, comentat en els apartats anteriors, amb les aportacions de 

diversos autors de com pot ser una educació física curricular com a projecte i 

procés (Aguado i Brunicardi, 2003) i natació educativa (Conde, Pérez i Peral, 2003).  

 

Bovi (2008), concreta dues tipologies de metodologia en la natació, la primera més 

tradicional i sistemàtica, on l’alumne realitza l’exercici i tasca encomanada 

desconeixent les implicacions que comporta fer-ho d’una manera o una altra, és a 

dir, d’una manera única i en una sola direcció. A més, no es té en compte els 

significats personals, ni factors interpersonals del subjecte, seguint la metodologia 

tradicional on el subjecte esdevé un agent passiu en el seu propi procés 

d’ensenyament i aprenentatge. En aquest sentit, Velázquez (2007:15), exposa el 

següent: 

 

«cal afegir que una educació física actual, que pretengui tenir projecció cap 

al futur, no pot, no ha de configurar únicament al voltant de continguts de 

caràcter motor vinculats l'àmbit de la pràctica física esportiva, tot i que el 

procés d’ ensenyament d'aquests continguts incorpori una dimensió 

educativa» 

 

La segona metodologia descrita per Bovi (2008), més lúdica, centrada en un 

aprenentatge més significatiu. En aquesta, es defuig la rutina a través de diversitat 

d’activitats que potenciïn l’estímul dels infants, així com la seva espontaneïtat a 

l’hora de desenvolupar activitats, tasques i execucions aquàtiques. 

Per tal d’entendre aquest aprenentatge, Coll i Solé (1989) situen l’aprenentatge 

significatiu en aquelles activitats on es connecta els coneixements previs dels 

individus amb allò que s’està aprenent, és a dir, a partir de l’experiència 

s’estableixen vincles substantius i no arbitraris entre el nou contingut i allò que 

l’alumne ja sap. Per tal d’entendre el concepte “vincle”, ens sumem a la definició de 

Gabilondo (2012) del seu blog: 

«els vincles decidits i establerts constitueixen l'harmonia de les diferències, 

la unitat en la pluralitat i concreten la seva tasca com la d'una permanent 

tasca d'unificació amb contingut. Vincular és una manera de voler, una 

manera de saber, una manera de fer»  

Per tant, aprendre significativament vol dir revisar, modificar i ampliar els 

esquemes mentals d’un subjecte a partir del nou contingut d’aprenentatge, donant 

sentit a allò que s’ha d’aprendre a partir d’allò que el subjecte ja coneix. Establint 
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vincles i afavorint una interacció entre els alumnes i tècnics al voltant d’un 

contingut. D’aquesta manera, entenem, com diu Bovi (2008), que ensenyar a 

través de repeticions sistemàtiques, sense un significat per l’alumne pot generar un 

treball avorrit, inoportú i que pot resultar negatiu per l’aprenentatge del subjecte, 

on aquest treballa les habilitats motrius bàsiques i estils al medi aquàtic sense 

desenvolupar cap altre aspecte més que el que li diuen i visualitza sense pensar i 

sense anar més enllà. Pel que fa la manera de fer significativament dels alumnes, 

Coll i Solé (1989), defineixen que quan s’ensenyen continguts de manera 

significativa possibiliten l’autonomia de l’alumne davant de nous reptes, identificant 

possibles problemes i buscant noves solucions. 

 

D’altra banda, per tal d’entendre com s’està portant a terme la natació escolar 

actualment i com és la intervenció tècnica, Ramírez (2012:26) referenciant a Pla 

(2004), les descriu com a prehistòriques:  

 

«La idea de supervivència es relaciona directament amb el plantejament 

utilitari actual en el sentit que pretén oferir en el mínim de temps possible, 

els recursos necessaris per poder-se relacionar amb el medi aquàtic de 

manera autònoma i sense ajuda. Podem dir, doncs, que la idea actual de 

l’aprendre a nedar no deixa de ser una evolució de les civilitzacions 

prehistòriques. No podem afirmar, però, que el que nosaltres anomenaríem 

plantejament avui dia, no fos un plantejament educatiu en aquelles 

civilitzacions. Hi hauria la possibilitat que, aleshores, de manera més 

generalista o en forma de simple transmissió dels coneixements de 

generació en generació, tingués un caràcter educatiu. El que sí que podem 

afirmar és que la tendència era la de fer servir el que avui dia coneixem com 

a plantejament utilitari per afrontar el fet de la supervivència 

(Ramírez,2007:39)» 

 

D’aquesta manera, la natació actual no atribuiex el terme competències i molt 

menys dóna sentit al treball que realitza l’alumne per aprendre significativament. 

 

A continuació, veurem la representació gràfica aportada per Ramírez (2007:38), on 

podem veure com l’autor concreta els diferents plantejaments educatius en els 

programes aquàtics:  
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Tot i que l’autor fa aquesta representació per diferenciar la durada d’un programa 

educatiu escolar i l’educatiu utilitari, entenem que avui dia el programa educatiu 

utilitari s’està desenvolupant com a natació escolar i aquesta no s’atribueix a una 

natació educativa on es tingui en compte la implicació cognitiva i participativa dels 

alumnes en els seus processos d’aprenentatges. Més aviat, la natació utilitària és 

un mètode de supervivència on s’intenta que els infants aprenguin la natació per no 

enfonsar-se i que aquests/es s’esdevinguin nedadors/es a partir dels objectius que 

s’estableixen a les pròpies instal·lacions (Ramírez, 2007). 

 

3.2.1 Natació utilitària, natació educativa i metodologia SRP 

A través de les aportacions de diferents autors que hem anat descrivint en apartats 

anteriors, comencem a plantejar-nos com hauria de ser la natació per poder 

considerar-la educativa i, com s’hauria de programar per tenir en compte tot allò 

que es necessita per aplicar les diferents competències que proposa el currículum 

de primària. Així, d’ara endavant, considerem els diferents plantejaments educatius 

per realitzar una natació educativa per continuar amb aquest treball d’investigació i 

fer una renuncia de la meva pròpia pràctica com a tècnica de la natació. 

 

Conde, Pérez i Peral (2003) defineixen la natació utilitària com una execució de 

coordinació corporal amb l’objectiu de saber fer els estils reglamentaris de la 

natació. On els objectius són plenament competitius i els alumnes no tenen cap 

opció davant allò que els demana el professor. A més, l’evolució dels nedadors/es 

s’anirà modificant només amb l’ampliació de metres i de temps i, per tant al llarg 

de tota la seva trajectòria aquàtica serà una continua repetició del estils proposats 

amb la finalitat de ser més ràpid/a que la resta de companys/es.  

 

Aquests mateixos autors defineixen l’educació aquàtica com un procés d’activitats 

obertes on aquestes aniran variant segons els nostres alumnes. Per tal, d’afavorir la 

interacció entre iguals, apunten a realitzar activitats cooperativament i amb plena 

llibertat d’expressió. En aquest sentit, posen de relleu el paper del tècnic com a 

educador aquàtic, distanciant-se de l’actuació conductista i repetitiva, per dirigir-se 
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a la d’un educador responsable d’afavorir un clima d’estimulació per als nens i 

nenes en la seva exploració, sensibilització i desenvolupament de les capacitats tant 

dins com fora de l’aigua. Realçant el paper de l’educador com a responsable dels 

mitjans preventius enfocats a que els alumnes no prenguin mal. Parlem d’un medi 

que pot presentar perills i per tant hem de tenir plena atenció a cada un dels 

nostres aprenents.  

A més, puntualitzen en la importància que té l’educador com a referent dels nens i 

nenes, sent responsable d’afavorir un clima amb valors, on la sensibilització, 

estima, comprensió, participació, cooperació i llibertat han d’ocupar un lloc 

essencial. En suma, recau en l’educador la responsabilitat de ser creador i 

constructor d’una comunitat d’aprenentatge amb activitats ajustades a les 

necessitats de cada un dels seus alumnes, on es posin en joc materials pedagògics 

per despertar la curiositat, creativitat i pensament crític dels alumnes.  

Per acabar, i el més important, l’educador ha de conèixer i interessar-se per a cada 

un dels seus aprenents, ha de conèixer els seus alumnes tant a nivell psicomotriu 

com a nivell personal. També, valorar i considerar les personalitats individuals, 

respectant les opinions personals de tots i ajudant-los quan la situació ho requereixi 

(Conde, Pérez i Peral, 2003).  

 

En relació al comentat fins ara, Ramírez (2010), referint-se a Stenhouse (1984) 

planteja la possibilitat de dissenyar un instrument d’avaluació per a les classes de 

natació que es fan dins la matèria d’educació física, concretament en l’etapa de 

primària. Preten canviar la concepció de metodologia tradicional en l’avaluació final 

dels cursets de natació per una altra més pedagògica on l’alumnat aprengui a nadar 

i aquell qui ensenya la natació també canvi la seva manera d’ensenyar. 

 

3.3 Metodologia SRP i competències bàsiques 

L’objectiu del meu treball és portar a terme un canvi educatiu dins de la natació 

escolar, concretament en l’etapa de primària, aportant les competències bàsiques 

als cursets de natació. Posant ple èmfasi en la meva pròpia practica com 

educadora, en la dels infants com alumnes que aprenen lliurement i en la dels 

tècnics que intervenen dins l’àmbit de la natació escolar. L’SRP és la metodologia  

en la que em basso  per aconseguir els objectius de la meva intervenció. 

 

En referència al comentat fins ara, Bovi (2008) i Ramírez (2010) presenten un nou 

enfocament en la natació educativa, concretament en les activitats d’avaluació, 

concretant-les en avaluacions formatives, renovadores i significatives pels infants.  
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Veient en aquesta concepció de l’avaluació la possibilitat de canviar les pròpies 

actuacions i contribuint al desenvolupament d’un paper actiu per part dels alumnes, 

deixant de banda el paper passius del infants, Blàzquez (1995). 

Aquesta metodologia té com a objectius, el suport i treball en equip, la presa de 

decisions vers allò que l’alumne creu necessari per poder dur a terme la seva 

pràctica positivament, així com les reflexions i observacions entre iguals, (Ramírez, 

2012). Es distingeix aquesta metodologia per l’aplicació de quatre competències per 

afavorir un canvi en la natació escolar, tal i com veurem a continuació.  

 

3.3.1 Competència Social i Ciutadana 

Ramírez (2012), destaca que en aquesta competència els alumnes adquireixen 

diverses capacitats i habilitats que permetran als infants participar de manera 

activa i cooperativa. A més, de prendre decisions i responsabilitzar-se dels rols que 

els alumnes s’assignen lliurement i acord amb els membres del grup. Si més no, 

generant un clima on predomina els valors democràtics, així com les habilitats 

socials i comunicatives dels subjectes.   

 

3.3.2 Competència comunicativa lingüística 

Ramírez (2012), destaca què aquesta competència és un instrument clau per a què 

els alumnes a través del llenguatge i formant petits grups de reflexió i diàleg.  Coll 

(1989), assenyala que d’aquesta manera els alumnes aprendran significativament. 

A través de la conversa els inafnts podran revisar, modificar i ampliar els esquemes 

mentals, donant sentit allò que s’ha d’aprendre del nou contingut d’aprenentatge,  

a partir d’allò que el subjecte ja coneix. 

Ramírez (2012), recolza que amb la proposta d’intervenció, els alumnes 

interaccionen amb els continguts que es treballaran durant la sessió (escrits en un 

en la pissarra). Els alumnes potenciaran la comunicació entre iguals mitjançant el 

llenguatge per intercanviar opinions i explicar-se allò que han fet bé i allò que 

necessiten millorar vers els ítems de la pissarra i la pràctica educativa.  

 

3.3.3 Competència d’aprendre a aprendre 

Ramírez (2012), destaca què en aquesta competència serà molt important la 

motivació amb la que es trobin els alumnes, la confiança en si mateixos, 

l’autoavaluació i la cooperació, així com què els alumnes siguin conscients d’allò 

que ja sabien i allò que han aprés.  
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3.3.4 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

Ramírez (2012), destaca què amb aquesta competència es pretén que els alumnes 

prenguin decisions a l’hora de seleccionar el material. 

 

L’autor, per fer una renuncia a la pròpia pràctica educativa i aplicar les 

competències bàsiques en un curset de natació dissenya una metodologia per ser 

aplicada en diferents moments de les sessions pràctiques, l’SRP. Aquesta, la 

divideix en diferents fases:  

 

3.3.5 Primera Fase: Suport  

En aquesta primera fase de Suport es realitzen petits equips de treball (Colomina i 

Onrubia, 1990), fan referència a que el treball en petits grups incrementa i 

afavoreix la interacció entre iguals, sent un aspecte molt positiu per l’aprenentatge 

dels alumnes. Pujolàs (2008:7) fa referència a l’aprenentatge cooperatiu a través 

de (Johnson, Johnson i Holubec, 1999), de la següent manera: 

 

«En una aula transformada en una petita comunitat d'aprenentatge, 

l'aprenentatge cooperatiu és l'ús didàctic d'equips reduïts d'alumnes (el 

nombre oscil·la entre 3 i 5) per a aprofitar al màxim la interacció entre ells 

amb la finalitat de maximitzar l'aprenentatge de tots (Johnson, Johnson i 

Holubec, 1999). Una característica essencial d'aquests equips –denominats 

equips de base– és la seva heterogeneïtat, en tots els sentits: gènere, 

motivació, rendiment, cultura, etc. Els membres d'un equip d'aprenentatge 

cooperatiu tenen una doble responsabilitat: aprendre el que el professorat 

els ensenya i contribuir que ho aprenguin també els seus companys d'equip. 

I tenen a més una doble finalitat: aprendre els continguts escolars, i 

aprendre a treballar en equip, com un contingut escolar més. És a dir, 

cooperar per a aprendre i aprendre a cooperar…» 

 

De la mateixa manera, Ramiírez (2012) relaciona aquesta fase amb el treball en 

petits grup, amb la finalitat de treballar els continguts (ítems) establerts i escrits en 

una pissarra que estarà a la piscina per a que els alumnes vagin a fer un cop d’ull 

sempre que ho necessitin. Els ítems estan relacionats amb allò que s’ha d’aprendre 

en relació als estils de natació o habilitats motrius concretes. Cada equip es farà 

responsable dels mateixos per desenvolupar l’objectiu correctament. Cada membre 

del grup haurà d’observar l’execució de les accions motrius del company que està 

realitzant la tasca dins del medi aquàtic, tant les que realitza correctament com les 
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que cal que millori. També, els rols seran gestionats pels mateixos (observadors i 

observats) sempre amb la ajuda i suport del tècnic si s’escau. 

En la primera fase es pretén que els alumnes puguin analitzar, contrastar i 

interioritzar la seva pròpia execució amb la dels companys. El tècnic haura d’oferir 

una ajuda activa de suport per tal de construir, si és necessari, l’execució conjunta 

de l’activitat proposada.  

Colomina i Onrubia (1990:418), citen les propostes de Damon i Phelps (1989), on 

els autors presenten les situacions educatives cooperatives entre iguals com a punt 

de referència i distingeixen tres formes diferents: 

Tutoria entre iguals: L’alumne que coneix els continguts ajuda a la resta. 

Aprenentatge cooperatiu: un grup d’alumnes desenvolupen una tasca, amb una 

distribució de rols i divisió de la tasca entre tots els membres del grup.  

Col·laboració entre iguals: els alumnes amb mateixes condicions d’igualtat i 

mateixos nivells d’aprenentatge treballen junts de manera constant i interrompuda 

en el desenvolupament i resolució d’una tasca. 

Aquestes tres maneres de treballar presenten dues diferències (Colomina i Onrubia, 

1990: 418):  

La igualtat: el grau de simetria entre els rols desenvolupats pels infants durant la 

tasca. 

La mutualitat: el grau de connexió, profunditat i bidireccionalitat dels intercanvis 

comunicatius entre els infants.  

 

En aquesta primera fase es destaca la competència Social i ciutadana, ja que els 

alumnes passen a ser agents actius on es responsabilitzen del seu aprenentatge 

treballant cooperativament per assolir i portar a terme objectius comuns.  

El currículum presenta aquesta competència com la comprensió de la realitat en la 

que la societat viu. Els alumnes aprendran a afrontar els conflictes i la convivència 

de manera ètica què es bassa amb uns valors i pràctiques democràtiques. Els 

alumnes aprendran a exercir la ciutadania amb criteri propi.  

Per poder portar a terme aquesta competècnia me bassat en Vaca (2008). Aquest 

proposa indicadors per l’observació de pràctiques educatives. He seleccionat el que 

més s’ajusten a la competència i als meus objectius: 

Acceptar l’opinió dels altres: els alumnes accepten ser corregits i participen en la 

correcció dels seus companys de grup.  

Ajudar i donar suport als companys: els alumnes participen i s’impliquen en 

aprendre a millorar l’estil que toca aquell dia cooperativament. 

Segons Byson (1994), la incidència del treball en aquesta competència comporta 

beneficis en els alumnes, tal i com es desprèn de les seves paraules:  
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«Desenvoluparien habilitats de col·laboració per construir coneixement. 

L’aprenentatge col·laboratiu permet als estudiant compartir idees entre ells, 

expressar les seves pròpies opinions i negociar solucions, habilitats totes, 

necessàries en els seus futurs llocs de treball» 

 

 

3.3.6 Segona Fase: Record  

Segons Ramírez (2012), aquesta fase s’ha d’iniciar després de la de suport. 

Consisteix en fer reflexionar a tot el grup, tant individual com col·lectivament, sobre 

allò a passat a la primera fase durant les execucions al medi aquàtic i en relació als 

ítems de la pissarra.  

Serà el tècnic qui haurà de fomentar un clima de reflexió, conversa i participació 

per parlar d’allò que cal millorar per poder dur a terme una bona execució dins del 

medi. Serà important conversar i destacar allò que s’ha fet correctament per poder 

extrauré allò que s’ha de millorar vers la pràctica per realitzar una bona feina a la 

següent fase. 

En aquest sentit l’autor Juan Luis Hernández Álvarez (1994:4), ens diu: 

 

«l'ensenyament en aquesta àrea implica tant millorar les possibilitats d'acció 

... com propiciar la reflexió sobre la finalitat, sentit i efectes de l'acció 

mateixa.» 

 

En aquesta segona fase es destaca la competència comunicativa i lingüística, que al 

currículum de primària es presenta com la capacitat de saber comunicar oralment 

(conversar, escoltar i expressar). Pretenc que tots els espais de reflexió, diàleg i 

conversa contribueixin al meu coneixement vers els alumnes. Saber allò que 

pensen i perquè actuen d’una manera i no d’una altra 

A partir de Vaca (2008), em plantejo els següents indicadors de la competència:  

Estructurar el coneixement, explicar i escoltar: els alumnes observen els ítems per 

explicar als seus companys allò que s’ha de fer durant l’execució. Així com 

s’expliquen i s’escolten entre ells els ets i uts de la pràctica. 

En aquesta fase, també, destacaré la competència aprendre a aprendre. El 

currículum presenta aquesta competència com l’habilitat per conduir el propi 

aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent a partir d’allò que ja es sap de 

manera més eficaç i autònoma. A partir del treball d’aquesta competència cerco que 

els alumnes relacionin els continguts de la primera sessió amb les altres sessions i 

que a partir d’aquí els primers ítems, actuïn de manera inconscient en els alumnes 
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per afavorir la progressió dels aprenentatges al llarg de les sessions. Per tant, 

aquesta competència la vinculo a la fase de Record. Es preten que els alumnes 

s’expliquin que han de millorar i facin una revisió d’allò que acaben d’executar, 

modificant la seva execució amb les recomanacions dels seus companys/es. Els 

alumnes a partir d’allò que són conscients que han de millorar, buscaran un 

material que els ajudi a perfeccionar. Hauran de ser molt autocrítics amb la seva 

elecció, ja que a partir d’allò que ja coneixien vers el material i les noves 

execucions que realitzaran per millorar, s’explicaran com i per què fan la seva 

elecció de material abans de posar-lo en pràctica. 

A partir de Vaca (2008), em plantejo els següents indicadors de la competència:  

Acceptar els errors i aprendre dels altres: els alumnes accepten allò que els seus 

companys els han recomanat millorar i s’interessen per l’aportació de millora que es 

fan entre ells. 

Ser conscient de les pròpies capacitats i procés d’aprenentatge: a partir d’allò que 

els han comentat els companys per millorar la pràctica, els alumnes decideixen 

escollir un material per millorar la execució. A més, expliquen el per què han 

escollit aquesta selecció i com faran ús del material. 

3.3.7 Tercera Fase: Projecció  

Ramírez (2012) exposa que en la fase de Projecció les estructures d’aprenentatge 

dels alumnes deixen de treballar en base a una estructura d’aprenentatge 

cooperatiu per fer-ho de forma individual. Tanmateix, Onrubia (1999), defineix 

diferents fets a l’hora de passar d’un treball cooperatiu a un treball individual; les 

Zones de Desenvolupament Proper (ZDP) del psicòleg  Vygotski. Després, que els 

alumnes han realitzat un treball cooperatiu on l’aprenentatge entre iguals ha estat 

compartit en les dues fases (suport i record) del procés d’intervenció educatiu, 

aquesta última fase destaca per la individualitat de l’alumne a l’hora de fer 

l’execució en relació als ítems de la pissarra. Si més no, en les ZDP l’infant pot 

abordar i entendre noves maneres de saber, saber fer i saber ser vers la pràctica. 

Això, és possible gràcies a les ajudes i recursos oferts pels seus companys/es al 

llarg del procés educatiu i de la interacció entre iguals. A partir de les converses, 

diàlegs i reflexions de la fase de record, els alumnes, individualment, poden aplicar 

la nova informació rebuda pels companys/es en relació a la millora de la pròpia 

pràctica de cada individu en relació als ítems.  

Finalment, els alumnes podran escollir el material que considerin que els podrà 

ajudar a millorar la seva pràctica. Es pretén que l’alumne potencií la creativitat i la 

decisió personal a les seves necessitats d’execució. 

Durant aquesta fase destacaré la competència d’iniciativa i autonomia personal. El 

currículum, presenta aquesta competència com l’adquisició de la consciència i 
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l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades com la 

responsabilitat, la creativitat, la presa de decisions i l’aprendre de les errades per 

millorar. Pel que fa aquesta competència, pretenc que els meus alumnes, pensin, 

raonin, es qüestionin, s’aventurin i prenguin decisions per la seva millora en les 

sessions. Treballaré per a que l’alumne prengui decisions vers l’ ús del material, 

que busqui solucions i prengui decisions. 

Els indicadors que em plantejo, són els següents: 

Prendre decisions: els alumnes seleccionen un material que els sigui de recurs per 

millorar els ítems de la pissarra i el posen en pràctica. 

Buscar solucions: els alumnes decideixen si el material seleccionat a sigut l’encertat 

per fer una bona pràctica en relació als ítems de la pissarra, però si el material no 

és una bona selecció busquen una solució vers una altra selecció de material o 

execució amb el mateix recurs. 

Per acabar faig referència a l’aportació dels autors Blank (1997) i Dickinsion (1998) 

on destaquen que treballar per competències comporta:  

«els alumnes desenvolupen habilitats i competències tals com la 

col·laboració, planificació de projectes, comunicació, presa de decisions i 

organització del temps» 

 

3.4  Tipus de tasques  

Com he anat comentant al llarg de tot el marc teòric a través dels diferents autors, 

insisteixo en que es pretén que els alumnes siguin protagonistes del seu propi 

procés d’ensenyament i aprenentatge. El principi bàsic de la pedagogia de les 

condicions és organitzar l'ambient vital, en aquest cas dins del medi aquàtic, amb 

l'objectiu que el nen/a estigui el més estimulat possible tant sensorial com 

intel·lectualment. Cal considerar a l’infant com un subjecte que aprèn lliurement, 

segons els principis de la seva pròpia naturalesa. Per tant,  l’infant ha d’estar 

educat per poder escollir lliurement el seu aprenentatge i decisions (Meirieu,1996). 

En aquest sentit, dins d’aquest àmbit educatiu es pretenen diferenciar les activitats 

i exercicis per tasques d’aprenentatge. Sent aquestes pròpies per l’assoliment de 

diferents competències, on l’alumne ordena conceptes, viu experiències 

significatives i aprèn a resoldre situacions problemes a partir de diferents materials 

i recursos, Moya (2008). L’alumne decidirà davant de les situacions problemes que 

s’esdevinguin incidint en què i com ho vol fer per aconseguir els objectius i prengui 

les seves pròpies decisions fomentant el pensament crític Blázquez (1982).  
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Cal destacar que ens endinsem en un treball d’ensenyament i aprenentatge recolzat 

per les teories i models d’inspiració cognitiu i constructivista. Colomina i Onrubia 

(1990), destaquen que l’aprenentatge escolar té com a concepció un procés 

constructivista de caràcter intrínsecament social, interpersonal i comunicatiu, així 

com l’ensenyament té un procés d’estructuració i guia, és a dir, els alumnes estan 

recolzats per fonts potencials d’ajuda, guia i assessorament educatiu per part dels 

mestres o tècnics.  

Solé i Coll (1993), diuen que la concepció constructivista de l’aprenentatge i 

l’ensenyament promou a que els  alumnes s’esdevinguin persones amb aspectes 

culturals, ja que són importants pel desenvolupament dels infants, siguin persones 

amb capacitats d’equilibri personal, d’inserció social, de relacions interpersonals i 

amb capacitats motrius. 

Per tant, partint de la meva experiència i recordant els tipus de tasques que oferia 

als meus alumnes, les definiré com a receptes que introduïa al cap dels meus 

aprenents sense donar explicacions. M’acullo als dos tipus de tasques diferents que 

es plantegen seguidament per tal de posar-les en pràctica:  

 

«les no definides i les semidefinides com a estratègies que possibiliten el 

descobriment, entès com aquell context educatiu condicionat pel tipus 

d’interacció entre l’educador i els alumnes en el qual, mitjançant les 

estratègies d’ensenyament apropiades, els alumnes s’impliquen 

cognitivament en els aprenentatges i descobreixen per ells mateixos (guiats 

per l’actuació de l’educador) noves respostes davant de situacions motrius 

determinades, possibilitant així el protagonisme dels alumnes en els 

processos d’aprenentatge» (Ramírez, 2007:2) 

 

En aquest sentit, Blázquez (1982) també fa referència a les tasques no definidies, 

entenent-les com a exploratòries per als infants, sense un objectiu final que 

contempli les accions a realitzar. És una tasca exploratòria per part de l’infant, on 

l’objectiu final no es té en compte ni tampoc les accions a realitzar. Aquestes es 

caracteritzen per la intervenció del tècnic, on aquest prepara material per a que els 

alumnes agafin el que volen sense donar cap consigna de com poden fer-ne ús. El 

fet de no saber com reaccionaran davant dels diferents objectes comporta moltes 

respostes diverses i inesperades per part dels meteixos.  

En acabar, el professor analitza el que ha passat i com han reaccionat els infants 

per a poder preparar la següent sessió. 
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D’altra banda, les tasques «semi definides», Blázquez (1982), les categoritza per 

tasques amb un objectiu final aconseguir, però sense donar cap consigna de quines 

accions es poden realitzar per aconseguir l’objectiu final.  Vers la intervenció del 

tècnic és important no donar cap resposta a l’alumne, per tal que aquest 

descobreixi per si sol allò que persegueix. D’aquesta manera aconseguim que els 

alumnes siguin protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. 

En aquest cas i com planteja Blázquez (1982), les «situacions problemes» 

comporten en l’alumne un nivell d’exigència vers la tasca, on l’infant es plantejarà 

diverses estratègies per superar els obstacles, així creixerà tant a nivell motriu com 

cognitiu. Segons Hernández (1994: 4) les tasques comportaran:  

 

«relacionar els aspectes cognitius juntament amb els motrius, expressius i 

afectius, pretenent de l'alumne un treball de síntesi i relació que abans no se 

li havia exigit 

 

3.5 Intervenció dels tècnics 

Tenint en compte les tasques comentades a l’apartat anterior, es posa de relleu que 

la intervenció del mestre juga un paper clau en les pràctiques educatives. 

Considerem que tot el que s’ha comentat fins ara no és una recepta de cuina que el 

mestre o educador pugui seguir pas a pas, sinó que requereix un enfocament global 

i reiteratiu perquè la intervenció del mestre és tan necessària com imprescindible 

per aconseguir que l’educació sigui significativa. Sense el mestre res no seria 

possible. Blázquez (1982:95) diu:  

 

«És imprescindible conèixer al nen i nena, les seves motivacions i les seves 

experiències, ja que cada nen és diferent i cada nen té diferents respostes 

davant d’una o diverses tasques» 

 

Com a mestres responsables d’infants ens hem d’apropar a cada un d’ells/elles, 

interessar-nos per la individualitat i factors personals de cada infant. D’aquesta 

manera podrem donar una educació de qualitat i personal per a cada alumne. 

 

Ramírez (2012), defineix el paper del professor com únic responsable de 

l’organització de les activitats que hauran de realitzar els seus alumnes, així com 

d’establir els ítems a la pissarra. Pel que fa la seva intervenció serà de moderador, 

guia i suport a les necessitats dels seus alumnes. A més, de fomentar un clima de 

reflexió i potenciar la conversa entre els alumnes a través de bones preguntes. 



29 
 

Onrubia (1999) destaca que el tècnic en tot moment a d’oferir una “ajuda ajustada” 

per a que el procés d’ensenyament sigui constructiu i l’aprenentatge sigui 

significatiu. Entenem que l’ajuda que ofereix l’ ensenyant a l’aprenent es presenta 

davant de reptes abordables, possibles i realitzables per les habilitats de l’alumne 

com aprenent (conegudes pel referent), i pels recolzaments i instruments que li 

ofereix el mestre (personalitzats per afavorir les necessitats de cada individu). 

Coll, Onrubia i Martí (2008) parlen del Mecanismes d’influència educativa que 

operen sobre l’activitat i la interacció entre professor i alumne, és a dir, durant les 

pràctiques educatives formals la interactivitat es defineix com la vinculació de les 

actuacions del professor i alumnes al voltant d’una tasca i continguts determinats 

per l’ensenyament i aprenentatge. Defineixen la intervenció del tècnic en situacions 

d’aprenentatge com el procés i traspàs progressiu de control i responsabilitat de 

l’aprenentatge als alumnes. Durant aquest procés d’aprenentatge, el mestre dóna 

suport i ajudes ajustades als alumnes, sent aquests els que evolucionen i 

modifiquen les seves execucions per ser cada cop més autònoms, donant sentit a la 

seva tasca i gestionant l’aprenentatge al seu ritme. 

Ramírez (2012), caracteritza la metodologia SRP per l’organització conjunta de 

l’activitat entre el professor i els alumnes, compartint així la responsabilitat del 

procés d’ensenyament i aprenentatge en conseqüència, respectant en tot moment 

les decisions dels alumnes. 

Recolzant la idea de Ramírez (2012) Coll, Onrubia i Maurí (2008), descriuen que un 

altre dels mecanismes més rellevants per a la influència educativa és el procés de 

construcció progressiu de sistemes de significats compartits entre el professor i 

l’alumne. Amb aquest procés, de la mateixa manera que els alumnes, el mestre 

evoluciona i modifica l’aprenentatge per oferir noves ajudes i suports vers els 

continguts i tasques compartides.   

Blázquez (1982), parla de la importància que té la consigna com a influencia directe 

en els alumnes. Puntualitzant en que el missatge o comunicació que el mestre 

proporciona al seus aprenents és l’element més rellevant de l’acció educativa i que 

la intervenció verbal en l’acció pedagògica pot modificar el context educatiu. Per 

tant, constata que qualsevol situació pedagògica es caracteritza per la relació entre 

professor, alumne i tasca. 

Per tal de canviar la metodologia tradicional que es troba molt arrelada en els 

àmbits educatius, concretament en el cas de la natació educativa, Vélazquez 

(2007:16) indica: 

 

«En la mesura en què el professorat d'educació física es qüestioni i revisi 

periòdicament la seva pràctica docent, a la llum de tal missió, i obri en 
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conseqüència, estarà dotant al seu ensenyament d'un propòsit transcendent, 

honrós i emancipador, o, el que és el mateix, d'una finalitat realment 

educativa.» 

 

Per acabar, destacar que en conèixer la metodologia de l’autor Ramírez i observar 

que compartiem interessos per canviar la natació escolar em vaig motivar per fer 

aquesta investigació. 

Per poder fer un canvi en la meva pràctica  dessenyaré una unitat de programació 

per introduir la metodologia SRP. Amb aquest fet es preten incorporar les diferents 

competències bàsiques; la social i ciutadana, comunicativa i lingüística, aprendre a 

aprendre i la d’autonomia i iniciativa personal. Sent aquestes el focus principal (de 

cara als alumnes) per fomentar valors de cooperació, respecte en situacions de 

conversa i reflexió,  humilitat i acceptació dels propis aprenentatges i, valors com 

l’assertivitat a l’hora de prendre decisions i ser crític amb un mateix.  

 

En el següent apartat, a partir de tot allò que ens diuen els diferents autors i 

concretant amb les aportacions de Ramírez (2012), observarem els resultats que he 

extret de la meva investigació.  
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4. Aplicació pràctica 

Dins d’aquest apartat es detalla tota la part pràctica de la meva investigació. En 

primer lloc, observem la contextualització de la recerca i les motivacions que m’han 

portat a realitzar aquesta pràctica, així com trets importants de l’escola on l’he 

desenvolupat, les principals característiques dels alumnes amb qui he portat a 

terme la meva pràctica i com he fet per desenvolupar la meva intervenció. 

En segon lloc, parlo de la metodologia emprada (SRP) i les seves característiques 

principals. 

En tercer lloc, detallo els diferents instruments de recollida de dades i explico per 

què i en quin moment els he portat a terme durant la meva intervenció pràctica 

Per últim, en l’aparat anàlisi de dades, explico detalladament aquells aspectes 

importants i d’interès que extret a través dels diferents instruments de recollida de 

dades. 

4.1 Contextualització de la recerca  

Per tal de realitzar la meva intervenció pràctica, he dissenyat una unitat de 

programació (UP) 1, portada a terme amb els alumnes de cicle mitjà quart curs de 

l’escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès. 

Els alumnes d’aquesta escola es caracteritzen per un nivell socioeconòmic alt, 

aspecte destacable a diferència d’altres alumnes d’origen immigrant i per tant amb 

un nivell adquisitiu més baix. Aquest últims són becats per la generalitat de 

Catalunya, ja que aquesta obliga a les escoles concertades a tenir un percentatge 

mínim d’estudiants immigrants.  

 

La Unitat de programació consta de 6 sessions desenvolupades a partir del 

currículum; continguts, objectius, competències, entre d’altres. Aquesta té com 

objectiu perfeccionar els diferents estils de la natació a partir de la metodologia 

SRP. També, he dissenyat una tasca (sessió 7) per saber si els alumnes han après i  

han assolit els objectius de les sis sessions desenvolupades. 

Les sessions de la UD es realitzaran a partir de petits grups de treball cooperatiu, 

concretament en la fase de suport, per a que els infants s’ajudin a millorar entre 

ells/es. En la fase de record, amb l’ajuda i suport del tècnic els alumnes 

conversaran per explicar-se allò que han observat, pensen i consideren. A 

diferència, d’aquestes dos fases és en la de projecció on l’alumne treballarà de 
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manera individual per entendre el seu procés i aplicar allò que li han aportat els 

seus companys de grup a través de material didàctic i suport. 

 

Pel que a la recollida de dades, durant tota la meva intervenció i desenvolupament 

de la UD, he fet ús diferents instruments. Durant el desenvolupament de les 

sessions he fet ús de les observacions i gravació d’un vídeo, que després m’han 

servit per fer un diari de camp on explico la meva experiència en finalitzar cada 

pràctica i la justifico amb el temps exacte de la filmació. 

Per una banda, per saber quina visió tenien els tècnics vers la seva intervenció i les 

dels seus alumnes he passat 3 qüestionaris de caire descriptiu i narratiu al llarg de 

les sis sessions. Un a la primera sessió i els altres a la tercera i sisena sessió. Per 

tal, d’esbrinar com evolucionen els alumnes i que pensen els tècnics vers la nova 

pràctica emprada.  

D’altra banda, vaig passar als alumnes un qüestionari al final de la sessió 6. Aquest 

instrument es de caire quantitatiu i qualitatiu, per tal de facilitar als alumnes les 

seves respostes vaig crear 7 preguntes amb resposta quantitativa i una de 

descripció qualitativa, per saber que pensen i com s’han sentit els alumnes durant 

el seu canvi en la nova pràctica educativa. Fet que m’hagués agrada’t fer al inici, a 

la meitat i al final de la UP, però no va poder ser així per no tenir l’aprovació del 

centre escolar abans.  

Finalment, destaco que tota la intervenció pràctica s’enfoca a l’aplicació de les 

quatre competències bàsiques; Competència social i ciutadana, competència 

comunicativa i lingüística, competència aprendre a aprendre i competència  

d’autonomia i iniciativa personal, a través de la metodologia SRP. 

  

4.2 Metodologia    

En el marc de la investigació educativa, m’acullo al paradigma interpretatiu 

qualitatiu. Aquest fet s’esdevé a que vull comprovar si a partir de la metodologia 

SRP es pot aportar les diferents competències esmentades anteriorment. Observar 

si la incorporació d’aquestes millora la cooperació i interacció entre els membres del 

grup i es generen equips de discussió, conversa i reflexió, on els alumnes potenciïn 

un pensament crític i decisiu . Descriuré en tot moment allò que succeeix i es 

d’interès per arribar als objectius d’aquest treball.  

A partir de les observacions del vídeo i dels qüestionaris dels alumnes faig ús de 

dades quantitatives, per tal de saber en quin percentatge els alumnes han 

desenvolupat o no les diferents competències bàsiques i si hagut una evolució des 

de l’inici de la UD fins al final d’aquesta. Per tant, totes dues fonts, tan qualitatives 
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com quantitatives em seran útils per comprovar tan el procés de la meva 

intervenció com el resultat final d’aquesta. 

Per últim, destacar que la meva intervenció durant tota la pràctica al medi aquàtic 

és de caràcter investigació acció. Com planteja, Elliott (1981), fer un estudi i una 

exploració en profunditat, dins de la mateixa, a partir de les situacions socials 

millora la qualitat de l’acció, generant innovació i experiència  curricular per millorar 

l’educació. L’observació i la interpretació de fets durant les sessions, em permetrà 

analitzar i donar sentit als diferents successos que puguin aparèixer per poder 

actuar, buscar solucions i noves estratègies de millora per assolir els objectius 

proposats, Villar (1994). 

 
4.2.1 Orientació metodològica  

 

Per poder aplicar la nova metodologia emprada m’he atribuït al paradigma 

sociocrític. Pel que fa aquest terme és que ha partir de la meva experiència i 

manera de fer cursets de natació, faig una renuncia a la meva pràctica tradicional i 

sistemàtica per canviar i transformar la meva manera de fer. Es pretén aconseguir 

una pràctica més enfocada al constructivisme al mateix temps que procuro una 

major comprensió de la mateixa.  

Vers al meu canvi, existeix una articulació permanent en la meva investigació sent 

l’acció en la intervenció de la pràctica i la formació com a motor principal del meu 

canvi metodològic al llarg de la investigació. La investigació acció serà el meu 

procés reflexiu que vincula dinàmicament la investigació, l’acció i la meva formació 

per incorporar un canvi en la meva manera d’ensenyar cursets de natació en horari 

lectiu. Si més no, m’acullo aquest paradigma durant tot el procés per tal d’analitzar 

i reflexionar vers als aspectes importants que puguin necessitar d’una millora en la 

meva intervenció com a educadora dels cursets de natació i poder anar renunciant i 

incorporant noves maneres de fer, per tal d’aconseguir els objectius establerts en 

aquets treball. D’aquesta manera comprovaré, un cop finalitzada la meva 

intervenció, si a partir de la pràctica SRP en el procés, els alumnes milloren 

tècnicament i desenvolupen les característiques principals que incorporen les 

competències bàsiques. 

D’altra banda, La orientació metodològica que he utilitzat al llarg de la meva 

investigació, és l’estudi de casos, ja que analitzo, en situacions reals, tant alumnes 

com a tècnics en la incorporació d’una nova manera d’ensenyar i aprendre. 

Situacions on la natació serà un nou procés d’activitats obertes on aquestes aniran 

variant segons les necessitats dels alumnes. Per afavorir la interacció entre iguals, 

apunten a realitzar activitats cooperativament i amb plena llibertat d’expressió a 
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partir de la metodologia SRP. Tanmateix, estudiaré com els tècnics aprenen a 

utilitzar l’SRP com a nova metodologia educativa. 

Per acabar, vull destacar que aquest fet m’ha portat a tenir una altra visió de com 

ensenyar els cursets de natació i per tant m’agradaria seguir treballant per mostrar 

i formar als diferents tècnics de l’àmbit en el descobriment de noves metodologies 

més significatives pels infants. 

 

4.2.2 Dimensions i aspectes concrets de l’estudi  

Els aspectes i dimensions més importants del meu treball són l’aplicació d’una nova 

pràctica educativa en els cursets de natació dels alumnes de primària, mitjançant la 

metodologia SRP. La primera dimensió del meu estudi és fer una renuncia en la 

pròpia pràctica per poder atribuir-me al concepte d’ensenyar natació educativa. En 

segon lloc, és canviar la concepció de natació utilitària per natació educativa. Per 

últim i el més rellevant és, introduir el concepte d’aprenentatge significatiu a través 

de diferents tasques i recursos per a que els alumnes perfeccionin els diferents 

estils de natació incorporant el terme competències bàsiques amb totes les seves 

característiques principals. En aquesta última dimensió emmarco la meva 

investigació per comprovar i afirmar si realment han millorat les diferents habilitats 

de la natació a partir de l’aplicació de les diferents competències incorporades al 

llarg de les fases de la metodologia SRP. 

 

4.3 Instruments de recollida de dades 

Per tal de fer una bona recollida de dades i poder portar un ordre correcte durant 

tot el procés d’ investigació, desenvoluparé un seguit de 6 sessions al medi aquàtic, 

a partir de la proposta SRP i l’aplicació de les quatre competències bàsiques 

comentades en documents anteriors. 

 

L’ instrument principal que utilitzaré per tenir un bon registre de notes, anècdotes, i 

per descriuré tota l’ experiència, serà a través dels qüestionaris per als tècnics i 

alumnes, l’observació, un diari de camp per destacar els successos més rellevants i 

un vídeo on es filmaran totes les sessions pràctiques per demostrar i justificar les 

respostes tan quantitatives com qualitatives del diferents instruments de recollida 

de dades. 

 

Durant aquest apartat exposaré els trets principals del qüestionari com a 

instrument de recollida de dades durant la investigació. Concretament, exposaré 

alguns elements bàsics propis d’aquesta eina, per deixar clar per quins motius 

m’han portat a fer-ne ús.  
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Tot plegat presentaré de quina manera es farà el processament de la informació i 

dades obtingudes. Per a que quedi ben registrat i esdevingui de fonts fiables, totes 

les activitats pràctiques quedaran gravades en un vídeo que es filmarà al llarg de 

l’estada, amb l’objectiu de destacar aquells aspectes importants que es descriuran 

tan al diari de camp com als qüestionaris dels mestres i alumnes. 

4.3.1  Els qüestionaris 

Per tal de poder dur  a terme el meu treball de recerca i poder fer un recull de 

dades, faré ús dels qüestionaris. Com indica Zapata (2005), el qüestionari és una 

tècnica per obtenir i registrar dades d’investigació. És un instrument versàtil que 

permet fer-lo servir tant d’instrument d’investigació com a instrument d’avaluació 

de persones, processos i programes de formació. El qüestionari és una tècnica 

d’avaluació que pot  abastar aspectes quantitatius i aspectes qualitatius que té com 

a finalitat obtenir informació sobre la investigació de manera sistemàtica i 

ordenada.  

El contingut del qüestionari fa referència a les actituds, motivacions i sentiments del 

subjectes que intervenen en la investigació. Es redactarà totes aquelles 

informacions que tinguin relació amb els aspectes subjacents de l’acció portada a 

terme de cada individu, és a dir, que tinguin a veure amb les actituds que 

destaquen els protagonistes que desenvolupen la pràctica SRP, així com la 

intervenció dels tècnics vers la pròpia pràctica educativa. El fet de ser preguntes 

per recollir dades d’un estudi de caràcter exploratori, tracten de determinar els 

components o factors que intervenen en un fenomen determinat i que 

posteriorment es porta a terme un estudi amb més profunditat. Aquest fet permet 

descriuré dubtes per després poder tornar a observar i ser tractats de nou, fer un 

bon raonament i poder donar opinions. 

Els diferents qüestionaris s’ajusten a diverses dimensions temporals. Visauta 

(1989), destaca que són de caràcter longitudinal i diacrònic, així com seccionals o 

sincròniques. En el primer cas, és considera d’aquesta dimensió perquè durant la 

investigació s’estudien diversos fenòmens en diferents moments durant un període 

concret (fases de l’SRP), amb l’objectiu d’observar l’evolució dels subjectes a través 

de la metodologia emprada i com aquesta intervé i pot estar relacionada amb 

diversos factors. En el segon cas, es tracta d’obtenir informació del subjectes on es 

tractarà de manera descriptiva o explicativa, per tal de registrar allò que ha passat 

durant la sessió pràctica com si es tractes d’una fotografia instantània (del fenomen 

a l’estudi).  

Per una banda, es facilitaran els qüestionaris als referents en finalitzar les sessions 

pràctiques 1, 3 i 6. El mestre haurà de contestar preguntes sobre la seva pròpia 
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actuació durant la sessió, així com sensacions, actituds i motivacions. Es farà el 

mateix amb un qüestionari que omplirà el mateix referent sobre l’actuació dels 

alumnes vers visió que tenen durant la pràctica educativa dels mateixos. També, 

s’entregarà un qüestionari als alumnes en  finalitzar les 6 sessions.  

 

A l’hora de dissenyar el meu instrument me centrat en el tipus de preguntes de 

caràcter obertes. García (2003), parla que una de les característiques principals 

d’aquest instrument són el caire menys profund i impersonal de la informació 

sol·licitada als subjectes, sent una de les maneres més ràpides per obtenir 

informació. L’autor assenyala que el qüestionari és un conjunt de preguntes, 

elaborades sistemàticament, sobre els fets i aspectes d’interès d’una investigació o 

avaluació. Per aquest motiu, les preguntes han de ser clares, concises i 

entenedores. A partir d’un qüestionari es pot obtenir diversitat d’ informació, així 

com; fets, opinions, actituds, sentiments i emocions, entre d’altres. Per tal que el 

subjecte, en aquest cas els mestres o instructors, responguin al qüestionari amb el 

seu propi vocabulari i amb l’expressió que el redactor decideixi, sense sentir-se 

condicionat a escollir entre diferents categories de respostes delimitades ni 

predeterminades. Per tal, cal considerar que aquestes han de tenir un grau mínim 

d’estructuració en la construcció en que s’espera una resposta generalment textual, 

elaborada pel participant a partir de les seves impressions, opinions i creences. 

Aquests ítems, per tal d'ajustar-se als requeriments que he comentat, exigeixen 

una categorització posterior que, moltes vegades, dificulta el tractament posterior 

des d'un punt de vista estadístic. Però, per tal de verificar les respostes obtingudes 

pels subjectes, s’adjuntarà un vídeo on es visualitzi cada resposta del qüestionari 

amb la visualització de la gravació on es mostrarà les actuacions dels alumnes en el 

medi aquàtic, així com l’actuació del propi mestre.   

 

4.3.2 Observacions 

Les observacions han sigut l’eina principal de la meva investigació, ja que a partir 

d’aquestes he pogut observar com els alumnes reaccionaven, participaven, 

desenvolupaven i evolucionaven davant la nova pràctica. Mateix aspecte amb els  

tècnics. He pogut observar com han reaccionat, incorporat i posat en pràctica el 

canvi en la seva pròpia pràctica educativa. Ambdós actuacions, tan els alumnes 

com els tècnics, m’ha servit per observar, com destaca Coll (1992), les actuacions 

que s’han produït durant de l’activitat conjunta per tenir en compte diferents 

aspectes; la identificació i la comprensió dels mecanismes d’ influencia educativa. 
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Les meves observacions les he realitzat en dos situacions diferents. La primera al 

llarg de les sessions desenvolupades en la meva seqüència didàctica i la segona a 

través de l’enregistrament del vídeo.  

En el primer cas, a partir de les sessions he pogut anar anotant al meu diari de 

camp allò que a passat i allò que hauria de millorar per la propera sessió. També, 

m’han servit per conèixer als meus alumnes a nivell cognitiu, actitudinal i 

procedimental.  

En el segon cas, gràcies l’enregistrament del vídeo he pogut comprovar 

detalladament diverses situacions i moments. Per una banda, l’evolució dels meus 

alumnes. Per altre banda, el número de vegades que es donaven els objectius que 

m’he proposat en aquest treball. I per últim, la meva intervenció i la dels diferents 

tècnics.  

 

4.3.3  Diari de camp  

També he dissenyat un diari de camp on explicaré la meva experiència, així com 

tots els successos més rellevant. Aquest diari de camp es compon de 6 patrons per 

poder descriure la meva experiència i justificar-la a través del vídeo, citant la 

numeració exacta de la filmació, per tal de visualitzar un mateix tret en un període 

diferent de temps, és a dir, un abans i un després sobre l’execució de l’alumne a 

través de la nova metodologia emprada i destacant les diferents competències.  

Com diu Zabalza (2004), escriuré allò que un mateix està fent durant les seves 

intervencions així, com totes aquelles situacions que succeeixen ens ajuda millorar  

i a fer una reflexió sobre la nostra manera d’actuar i intervenir en la pròpia 

pràctica. Per tant és una eina on anem acumulant informació que a la llarga ens 

servirà tan a nivell personal com a professional. Tanmateix, López Pastor (2006) 

diu que la recollida d’informació té la finalitat de ser útil per la reflexió, evolució i 

millora de l’acció docent, així com el procés d’ensenyament i aprenentatge en que 

té lloc. 

En definitiva, el diari de camp em servirà per reflexionar vers les meves 

intervencions i poder millorar-les per les següents sessions, però puc dir que no 

podré extreure resultats de manera quantitativa, només de manera qualitativa. A 

partir de les observacions enregistrades al vídeo crearé una graella amb les 

diferents fases de la metodologia, les competències i indicadors que es destaquen 

al diari de camp.  
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4.3.4 Enregistrament del vídeo 

Durant totes les sessions pràctiques faré ús de les tècniques audiovisuals. Com 

descriuen Conde, Pérez i Peral (2003), el fet de poder gravar durant les sessions 

ens permet poder fer posteriorment una observació més detallada tan de les 

actuacions dels alumnes, com dels tècnics i en general de la comunitat  

d’aprenentatge. Pel que fa l’enregistrament del vídeo em servirà per observar, 

comparar i contrarestar tots els trets importants que es volen demostrar davant la 

defensa final d’aquest treball de final de grau. Observaré quantes vegades per 

minut es repeteixen els objectius a aconseguir en aquets treball d’investigació. 

Crearé  una graella i  un gràfic amb els resultats més rellevants de tot el procés. 

 

4.3.5 Entrevista final als alumnes 

En fer la sessió número 7 (aportació a la proposta SRP), faré una entrevista semi 

estructurada, ja que aquesta anirà dirigida al meu grup d’alumnes i serà una 

entrevista de discussió.  

L’entrevista es distingeix per ser una tècnica destinada per ha obtenir informació de 

manera oral i personalitzada. Em permetrà saber que pensen els alumnes sobre 

l’experiència viscuda durant la pràctica. Pretenc saber aspectes subjectius dels 

infants en relació a la situació de la nova pràctica educativa. Per tant, faré 

preguntes que provoquin reaccions afectives als nens i nenes, per exemple; us va 

molestar que un company us digues que havíeu de millorar?  

Per acabar, llençaré preguntes de causa –efecte i els demanaré informació 

complementaria sobre diferents aspectes, reaccions i successos viscuts durant la 

pràctica. 
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4.4 Procediment de recollida de dades 

4.4.1 Qüestionari 1 

Aquest primer qüestionari serà entregat als tècnics en la primera sessió de la 

seqüència pràctica. Es pretén que els tècnics contestin un seguit de preguntes 

sobre la seva actuació vers el canvi de la pròpia pràctica a partir de preguntes 

obertes i sense condicionar possibles respostes. També, hauran de fer el mateix 

amb un altre qüestionari adjunt amb preguntes sobre l’actuació dels alumnes en la 

mateixa pràctica educativa. 

Aquest qüestionari em servirà per saber com s’han sentit els tècnics en el canvi de 

la pràctica, quines sensacions han tingut i quins recursos han utilitzat per poder 

resoldre situacions inesperades. Tanmateix, passa amb els qüestionaris que 

respondran sobre les actuacions dels alumnes. Em servirà per saber com han 

afrontat els alumnes la nova pràctica, com s’han sentit i quins possibles problemes 

o conflictes han sorgit entre els infants. Aquest qüestionaris són de gran ajuda per 

saber de quin punts parteixen tècnics i alumnes en el canvi educatiu. 

 

4.4.2 Qüestionari 2 

Aquest segon qüestionari s’entregarà als tècnics en finalitzar la sessió 3. La meva 

intenció és la mateixa que en el qüestionari 1, per tant es redacten exactament les 

mateixes preguntes. Decisió presa per saber si continuen tenint les mateixes 

sensacions, situacions o possibles conflictes que el primer dia on no coneixien ni 

havien posat mai en pràctica la nova metodologia. Les possibles respostes dels 

tècnics sobre la pròpia actuació i sobre l’actuació de l’alumne, em servirà per saber 

si hi hagut una evolució positiva i si aquests han trobat noves estratègies per 

conduir situacions inesperades.  

 

4.4.3 Qüestionari 3 

Aquest segon qüestionari s’entregarà als tècnics en finalitzar la sessió 6. Igual que 

els qüestionaris anteriors la meva intenció és saber com han evolucionat l’actuació 

del tècnic i la dels alumnes respecte la primera i tercera sessió. També, saber que 

pensen i com han desenvolupat la nova metodologia emprada.  
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Taula 1:  Qüestionaris 1, 2 i 3 vers l’actuació del mestre i visió del mestre vers els alumnes 

 

4.4.4 Qüestionari Alumnes 

En acabar les 6 sessions, enviaré un qüestionari als alumnes per saber si han 

desenvolupat, dins de les activitats de les diferents sessions, les quatre 

competències proposades en aquest treball d’investigació. Pretenc saber si amb 

aquesta nova pràctica, pensen i  consideren que han millorat els estils proposats en 

la seqüència didàctica; crol, esquena i braça.   

 

 

Taula 2:  Exemple dels qüestionaris pels alumnes 
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4.4.5 Observacions 

El fet de dissenyar una seqüència didàctica em permetrà observar totes aquelles 

situacions que desenvolupen els alumnes en les diferents fases de l’SRP.  

En la fase de Suport podré observar com els alumnes interioritzen i fan ús dels 

diferents ítems de la pissarra. També, m’ajudarà a saber si els ítems que redactaré 

són molt difícils pels alumnes o s’ajusten a les seves capacitats cognitives. En 

aquesta mateixa fase podré observar com els alumnes prenen consciencia dels seus 

rols i com es responsabilitzen de les execucions dels seus companys/es per a que 

les realitzin correctament en relació als ítems. Tot i col·laborant, cooperant i 

establint relacions, motivacions i objectius entre iguals. 

En la segona fase de record, podré observar, escoltar i guiar als infants en les seves 

converses i reflexions sobre la fase anterior. Podré comprovar quin tipus de diàleg 

utilitzen per explicar els  aspectes de millora. Com reben les opinions i consells per 

millorar i aconseguir objectius comuns. 

En la tercera fase de projecció, podré observar com els alumnes prenen decisions i 

busquen solucions amb materials tenint en compte els consells dels companys/es i 

en relació als ítems de manera individual. 

Finalment, Tot plegat m’ajudarà a veure com evolucionen els meus alumnes des de 

la sessió 1 fins la sessió 6, com evoluciona la meva pròpia actuació davant del meu 

grup d’ensenyament i aprenentatge. En aquesta última m’ajudarà a saber com 

guio, assessoro, i ajudo als meus alumnes sense donar respostes, a més de 

solucionar possibles conflictes que puguin sorgir durant les sessions pràctiques. 

 

4.4.6 Enregistrament del vídeo 

Considero que gravar totes les sessions serà l’ instrument més útil, eficaç i 

productiu que utilitzaré. A partir d’aquest instrument pretenc analitzar 

detingudament i detalladament els següents aspectes: 

En primer lloc analitzaré l’entrada de tots els alumnes al seu espai d’aprenentatge. 

Vull observar que fan en entrar a la piscina. 

En segon lloc, recolliré el número de vegades per minut que els alumnes 

desenvolupen els diferents indicadors de cada competència durant les diferents 

fases de l’SRP en una graella com la que exposo seguidament:  
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Taula 3: Exemple de graella per la recollida de dades a través del vídeo 

 

En tercer lloc, observaré en quin moment es produeixen els diferents indicadors de 

cada competència que analitzo en el meu diari de camp i segon objectiu de la 

investigació. També, aquelles situacions importants que necessiten d’una reflexió 

personal i millora. 

En quart i últim lloc, faré una descripció de totes les opinions que han respost als 

qüestionaris els tècnics durant les seves intervencions, així com les dels alumnes. 

Les observaré a través del vídeo per saber com i per què s’han donat dites 

situacions. 

 

4.4.7 Diari de camp 

El diari de camp em servirà per poder donar forma al meu treball durant les 

diferents sessions. Pretenc redactar tots aquells aspectes rellevants i interessants 

que sorgeixen durant cada pràctica vers la meva actuació i la dels alumnes. Els 

autors Conde, Pérez i Peral (2003) descriuen aquesta eina com un suport que ens 

ajudarà ha entendre i comprendre molt millor la dinàmica del grup –classe, ja que 

el fet de transcriure totes aquelles vivències ens pot ajudar a trobar solucions als 

possibles problemes que sorgeixin durant la pràctica tan a nivell individual com a 

grup.  
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Taula 4:  Exemple dels model del diari de camp 

 

D’aquesta manera pretenc descriuré totes aquelles situacions que s’esdevenen en 

cada sessió i reflexionar per millorar la meva intervenció. Afegir que al meu diari de 

camp citaré la numeració del enregistrament del vídeo per poder visualitzar en quin 

moment es donen successos relacionats amb els objectius proposats. La millora de 

la pràctica i la intervenció del tècnics.  
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4.4.8 Entrevista final als alumnes 

A partir de l’entrevista vull saber que pensen els alumnes del meu grup. 

Concretament, si s’han sentit protagonistes del seu aprenentatge. Si consideren 

que han treballat en equip i si han aprés i millorat els diferents estils a partir de les 

aportacions dels seus companys/es i en si de la metodologia en general. 

 

 

Taula 5: Imatge de l’entrevista que es va fer als alumnes abans i durant la pràctica SRP 

 

4.4.9 Triangulació de dades 

Per acabar, vull afegir que a través de tots els instruments de recollida de dades 

s’atribueix la terminació d’observació externa. Els autors Conde, Pérez i Peral 

(2003) defineixen aquesta com la col·laboració de diferents persones en el nostre 

espai d’ensenyament i aprenentatge. Per una banda, els diferents subjectes aporten 

informació d’allò que ells creuen que ha passat i per tant ens pot ajudar a 

replantejar-nos aspectes del nostre treball. Els autors defineixen l’observació 

externa com triangulació de dades.  Per tant, a partir dels qüestionaris (tècnics i 

alumnes), observacions, diari de camp i el vídeo podrem extreure dades 

quantitatives i qualitatives. En resum, aquest aspecte ens servirà per poder afirmar 

o desmentir que s’han portat amb èxit els diferents objectius i hipòtesis plantejats 

en aquest treball d’investigació. 

 



2 Vegeu annex 3 P. 35-48 

3Vegeu annex 3 P. 49-69 
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4.5 Anàlisi de les dades 

A continuació, es redacta les observacions del tècnics durant la seva pràctica. Com 

han desenvolupat el seu canvi metodològic i la visió que han tingut dels seus 

alumnes durant les tres fases de la metodologia SRP.  

4.5.1 Anàlisi dels Qüestionari 12 

Actuació del mestre 

Fase de suport 

Els tècnics, fan una descripció de la fase de suport com a una situació inicial 

dubtosa pels infants. 

Fase de record 

Es planteja una situació difícil i poc comuna pels alumnes, ja que no estan 

acostumats a explicar, opinar o debatré sobre temes aquàtics. 

Fase de projecció 

Als alumnes no els hi ha sigut difícil agafar un recurs didàctic per millorar la seva 

tècnica. 

Canvi de la pròpia pràctica 

Els tècnics defineixen aquesta nova pràctica com una activitat sense ordre i amb 

tasques molt fàcils pels alumnes. 

 

Actuació de l’alumne vers la visió del mestre 

Fase de suport 

Els tècnics consideren que els alumnes han rebut positivament aquesta nova 

pràctica. Exposen que els alumnes han encaixat bé els seus rols i que els agrada fer 

de mestres. 

Fase de record 

Els alumnes estan atents i participatius en els grup de reflexió i conversa vers la 

pràctica. Els infants parlaven d’allò que havien de millorar.  

Fase de projecció 

Els alumnes escollien material sense criteri. Els infants seguien els consells dels 

seus companys i companyes per millorar la pràctica.  

canvi vers l’inici de la sessió amb l’execució final de l’objectiu proposat  

En general bé, sent la fase de projecció la que ha sigut més difícil de portar a terme 

els objectius establerts. 

 

4.5.2 Anàlisi del Qüestionari 23 

Actuació del mestre 



4 Vegeu annex 3 P. 62-79 

46 

Fase de suport 

Els  alumnes no entenien els ítems de la pissarra. 

Fase de record 

Feien preguntes per saber en que es fixaven els nens i nenes que estaven fora de 

l’aigua i explicaven els ítems als alumnes. 

Fase de projecció 

Encarà costa fer bones preguntes sense donar respostes.  

Canvi de la pròpia pràctica 

Podem considerar vers les diferents respostes que als mestres els hi costa fer una 

renuncia a la seva manera de fer de sempre. D’altres, en canvi estan receptius a 

aprendre noves maneres de fer i ensenyar. 

 

Actuació de l’alumne vers la visió del mestre 

Fase de suport 

Els alumnes entren contents a la piscina per fer la nova pràctica i cada cop entenen 

millor els ítems de la pissarra i les diferents fases. Encaixen prou bé els seus rols i 

s’esforcen per aconseguir desenvolupar aquesta fase amb èxit. 

 

Fase de record 

Consideren que molts infants encaixen bé aquesta fase i d’altres encarà els hi costa 

explicar allò que desitgen. Alguns alumnes no accepten ser corregits pels companys 

i companyes. Però, en general els alumnes són respectuosos a l’hora d’escoltar i 

aportar opinions. 

Fase de projecció 

Vers l’experimentació del material els tècnics destaquen diverses opinions i per tant 

es pot destacar que encarà hi ha alumnes que els hi costa prendre decisions i 

d’altres comencen a raonar i pensar vers la selecció i ús dels materials seleccionats 

per la seva millora. 

canvi vers l’inici de la sessió amb l’execució final de l’objectiu proposat  

Molts alumnes tenen clar que han de millorar, però d’altres pensen que ho fan tot 

bé i seleccionen material sense criteri. 

En conclusió consideren que encarà, no es porta cada fase correctament.  

 

4.5.3 Anàlisi del Qüestionari 34 

Actuació del mestre 

Fase de suport 

Els tècnics consideren que els alumnes encarà no entenen prou bé els ítems.  
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Fase de record 

S’observa que durant la fase de record els alumnes parlen entre ells/es i es 

comuniquen per poder compartir les millores a desenvolupar. 

Fase de projecció 

En aquest aspecte tots els tècnics estan d’acord en que els alumnes han millorat, 

per tant els és més fàcil fer preguntes sense donar respostes durant la fase de 

projecció. 

Canvi de la pròpia pràctica 

Un dels quatre monitors es sent còmoda i positiu amb l’aplicació de noves 

metodologies. Els altres tres, no es neguen en provar aquesta metodologia, però 

els hi costa fer una renuncia a la seva manera d’ensenyar. 

 

Actuació de l’alumne vers la visió del mestre 

Fase de suport 

Els alumnes tenien clar els seus rols. També, hi havien alumnes que es distrauen, 

però destaquen que havien infants que sense fer una acció forçada eren capaços 

d’esbrinar ràpidament allò que els companys havien de millorar tot i relacionant-lo 

amb els ítems de la pissarra. 

Fase de record 

Consideren que els alumnes són cada cop més conscients de la importància que 

tenen les seves aportacions, són més tolerants i valoren positivament aquells 

consells que es donen entre ells per millorar sense sentir-se ofesos ni atacats.  

Experimentació amb el material 

A diferència de sessions passades, els alumnes prenen decisions vers el material.  

Fase de projecció 

Els alumnes a primera vista portaven a terme el que es desitjava. 

canvi vers l’inici de la sessió amb l’execució final de l’objectiu proposat  

Alguns alumnes encara jugaven amb el material. 

Hi havia poc temps per fer totes les fases. 

 

4.5.4 Anàlisi del qüestionari alumnes 

Aquests qüestionaris han sigut contestats per 99 alumnes del cicle destacat. 

L’objectiu és saber si consideren que han treballat en equip, si han acceptat i donat 

suport per millora de la pràctica i, per verificar si han millorat  la seva tècnica de la 

natació.  
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Taula 6: Graella i gràfic qüestionaris alumnes 

A partir del gràfic podem destacar que el 80% dels alumnes consideren que amb 

aquesta nova pràctica han treballat en equip i han millorat gràcies a l’ajuda i suport 

dels seus companys/es. Aquests mateixos, pensen que durant la fase de record han 

reflexionat i conversat amb els seus companys/es de grup. Aquest aspecte els hi 

ajuda a millorar la seva pròpia execució al medi aquàtic.  

Un 69% ha tingut en compte i ha utilitzat els ítems de la pissarra com ajuda i 

suport, sent un 30%, els alumnes que han fet ús de la pissarra en alguns cassos.  

D’altra banda, un 76% dels alumnes considera que a l’hora d’escollir els materials 

ha pensat si la seva decisió els hi ajudaria a millorar. Un 19% han tingut dubtes a 

l’hora de seleccionar material de suport i un 3% afirma que no han pensat si el 

material seleccionat els hi ajudaria amillorar. El 17% dels alumnes es sinceren quan 

detallen que en algunes ocasions han seleccionat el material perquè els hi agradava 

més. Un 48% consideren que han tingut en compte que el material seleccionat els 

hi ajudaria  millorar. El 34% dels infants exposen que algunes vegades han agafat 

el material perquè els hi agradava. 

Per acabar, destaquem que el 78% dels alumnes afirmen que amb la nova pràctica 

i diferents sessions han millorat la seva tècnica de la natació. Sent el 12% 

d’alumnes que pensen que els ha ajudat en algunes ocasions i el 8% pensen que no 

han millorat. Per tant, afirmem que la meva primera hipòtesis “amb l’aplicació de 

l’SRP els alumnes milloraran tècnicament” s’ha portat a terme notablement. 
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4.5.5 Anàlisi observacions i diari de camp  

Puc destacar que els diari de camp que he desenvolupat posterior a cada sessió 

m’ha servit per destacar en quin moment els alumnes han desenvolupat les 

competències bàsiques proposades així com la seva evolució.  

Aquest instrument m’ha ajudat a fer-me preguntes per millorar en les següents 

sessions pràctiques, ja sigui per conduir situacions, resoldre possibles conflictes o 

fer bones preguntes. Els aspectes més rellevants eren el redactat dels ítems a la 

pissarra, els objectius de cada fase, el llenguatge per dirigir-me als alumnes i 

adaptar-me a les necessitats de cada infant. 

 

El fet més important que podré destacar és si he aconseguit un dels objectius 

proposats en aquest treball d’investigació: 

1. Modificar la pròpia pràctica.  

D’altra banda, podré destacar si la intervenció dels diferents tècnics s’ajusta amb 

les respostes dels seus qüestionaris i amb les visualitzacions dels vídeos.  

4.5.6 Anàlisi del vídeo 

En les graelles i gràfics5 podem observar les diferents fases de la metodologia i les 

diferents competències que es destaquen al llarg de les sessions.  

Durant la primera fase de suport, es pretén esbrinar si els alumnes els alumnes han 

destacat els indicadors de la competència social i ciutadana (cooperació entre 

iguals), com són; acceptar l’opinió dels altres i, ajudar i donar suport als companys.  

Durant la segona fase de record, es pretén que els alumnes a partir de la 

competència comunicativa i lingüística; estructurar el coneixement, explicar i 

escoltar. En aquesta mateixa fase, també es destaca la competència aprendre a 

prendre, així com els diferents indicadors; acceptar els errors i aprendre dels altres 

i ser conscient de les pròpies capacitats i procés d’aprenentatge.  

En la tercera i última fase de projecció, es pretén aportar la competència 

d’autonomia i iniciativa personal i els diferents indicadors; prendre decisions i 

buscar solucions. 

Per tant observarem, a partir del vídeo, quantes vegades per minut es destacaquen 

aquestes competències i indicadors per part dels infants. D’aquesta manera podrem 

saber si es compleixen els objectius: 

 

2. Introduir el treball per competències en un curset de natació en horari     

escolar. 

3. Aplicar la proposta d’intervenció SRP (Ramírez, 2012) i comprovar si 

s’assoleixen els objectius que aquesta planteja. 



6 Vegeu annex 6 P. 107-112 
7 Vegeu annex 8: Vídeo 
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4. Cooperar entre iguals i ajudar-se per aconseguir objectius comuns. 

5. Establir interaccions entre iguals on la reflexió, atenció, conversa i el diàleg 

formin part del seu aprenentatge. 

6. Prendre decisions de forma autònoma.  

 

 

Taula 7: Gràfic final de les competències durant l’SRP sessió 6 

En aquesta última sessió podem observar, igual que en les altres sessions6 que els 

alumnes han aportat les accions destacades de cada competència en les diferents 

fases de la metodologia SRP. Observant un gran número de repeticions destacables 

per minut de tota la sessió a diferència de les altres sessions. Per tant, podem 

afirmar que es compleixen els objectius proposats notablement. 

4.5.7 Anàlisi entrevista final als alumnes 

Durant l’entrevista que vaig realitzar als alumnes7 vaig destacar preguntes per tal 

de poder confirmar si havien treballat en equip, que havien après dels seus 

companys/es i si havien millorat la seva tècnica dels estils treballats. Aquest últim 

aspecte és clarament visible en la sessió 7 del vídeo, que adjunto com aportació per 

la metodologia SRP  

 

 

Taula 8: Imatge de l’entrevista que es va fer als alumnes durant les fases de l’SRP 



8 Vegeu annex 3: Tècnic 5. P.35-79 
9Vegeu annex 5 P. 83-106 
10 Vegeu annex 6 P. 107-112 
11 Vegeu annex 4 P. 80 
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4.6 Triangulació de dades 

Per poder verificar si els objectius i hipòtesis proposats en aquesta sessió s’han 

establert satisfactòriament faré la següent triangulació de dades extretes dels 

diferents instrument observats anteriorment. 

4.6.1 Qüestionaris 1, 3 i 6 (tècnic 5) i diari de camp 

En els diferents qüestionaris8 detallo com vaig aconseguir resoldre cada situació 

satisfactòriament i sense problemes. Tot i que sempre es presentaven nous reptes 

no va ser cap problema trobar nous recursos i solucions. També, vaig aprendre a 

fer bones preguntes sense donar respostes, és a dir, vaig aprendre a guiar i 

assessorar als alumnes com demana la metodologia SRP amb major grau de 

dificultat al principi de les sessions, sent amb menor grau de dificultat en les 

últimes de les mateixes. 

A partir de diari de camp9 de cada sessió, detallo com he aconseguit resoldre 

aquells problemes que s’han donat en les diferents fases i quines preguntes he 

utilitzat per aconseguir-ho amb èxit. 

A partir dels meus qüestionaris i del diari de camp afirmo que he pogut fer una 

renuncia satisfactòria de la meva pràctica tradicional i he aconseguit modificar-la 

sense problemes. Per tant, afirmo que he assolit el següent objectiu: 

1. Modificar la pròpia pràctica 

4.6.2 Diari de camp i observació del vídeo 

A partir del diari de camp de cada sessió, detallo els minuts exactes on es pot 

observar que els alumnes treballen per competències. Però, on realment s’observa 

l’evolució de les mateixes és en l’extracció de dades amb les graelles i gràfics10 de 

cada sessió. Amb els resultats destacables dels mateixos he pogut afirmar el 

següents objectius: 

2. Introduir el treball per competències en un curset de natació en horari escolar. 

3. Aplicar la proposta d’intervenció SRP (Ramírez, 2012) i comprovar si 

s’assoleixen els objectius que aquesta planteja. 

 

4.6.3 Qüestionaris alumnes i qüestionaris 1, 3 i 6 actuació dels alumnes  

A partir dels qüestionaris dels alumnes11 podem observar que una gran part 

considera que ha treballat en equip i s’han ajudat per aconseguir objectius comuns. 

també, plantegen que en tot moment han participat en grups de reflexió i conversa. 

Han decidit de manera autònoma i amb criteri en molts moments de les sessions. 

 



12Vegeu annex 3: Actuació dels alumnes P.35-79 
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Taula 9: Graella de respostes dels qüestionaris dels alumnes  

 

Els tècnics afirmen que els alumnes durant les sessions 1, 3 i 612 han participat en 

equip, tot i acceptant les opinions i consells que es donaven entre ells. 

Per aquests fets destacats podem atribuir que s’han portat a terme els diferents 

objectius: 

 

4. Cooperar entre iguals i ajudar-se per aconseguir objectius comuns. 

5. Establir interaccions entre iguals on la reflexió, atenció, conversa i el diàleg 

formin part del seu aprenentatge. 

 

4.6.4 Qüestionaris alumnes, qüestionari 3 tècnics i observacions vídeos 

A partir d’aquest instruments, podem destacar que els alumnes consideren que en 

molts moments han pres decisions de manera autònoma. Però, els tècnics a partir 

dels seus qüestionaris redacten que en molts cassos a l’hora de prendre decisions 

vers el material seleccionat no tenien en compte si aquest els hi ajudaria a millorar. 

D’altra banda, en molts moments de les sessions els alumnes han sigut prou 

decisius per establir rols i execucions. 

Per tant, podem afirmar que els alumnes comencen a prendre decisions. D’aquesta 

manera s’assoleix l’objectiu: 

 

6. Prendre decisions de forma autònoma.  

 

 

Taula 10: Graella de respostes dels qüestionaris dels alumnes 

 

4.6.5 Qüestionaris alumnes i entrevista 

A partir d’aquests instruments he pogut saber si els alumnes consideren que han 

millorat la seva tècnica. Els alumnes van afirmar, a partir de l’entrevista, que 

havien millorat tècnicament i que es sentien molt contents. Aquesta mateixa 

afirmació es detalla en la recollida de resultats dels seus qüestionaris. 



13 Vegeu annex 8: Vídeo 
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Per tant, puc afirmar que la primera hipòtesis que em vaig formulat abans de 

realitzar la meva intervenció s’ha desenvolupat notablement: 

 

- Amb l’aplicació del SRP els alumnes milloraran tècnicament i aquest fet 

s’atribueix a l’aportació i desenvolupament de les competències bàsiques. 

 

Aquest fet el podem observar a través del vídeo, sessió 6 i 713 últims minuts de la 

filmació. Els alumnes executen un dels estils d’aquesta modalitat molt diferenciat 

de com ho feien i com l’han acabat fent a partir de la nova pràctica. 

 

 

Taula 11: Graella de respostes dels qüestionaris dels alumnes 

 

4.6.6 Qüestionaris tècnics, observacions vídeo i diari de camp  

Per acabar amb la triangulació de dades vull saber si la segona hipòtesis que em 

vaig formular s’ha efectuat amb èxit. Aquesta era la següent: 

 

-  els tècnics que m’acompanyaran durant la nova pràctica aprendran a utilitzar i 

aplicar la metodologia SRP.  

 

Per poder saber-ho he extret les dades dels diferents instruments. A partir d’aquí 

vull observar si allò que comenten els tècnics als seus qüestionaris van en acord 

amb allò que s’observa al vídeo i amb allò que es planteja al diari de camp. 

 

Qüestionari 1, diari de camp 1 amb minuts detallats del vídeo de la sessió 1 

 

És un canvi brusc, ja que estic acostumat a corregir tota l’estona. El monitor passa a un 

segon pla. La sensació és diferent, ja que no s’intervé tant. 

Tècnic 3 

Taula 12: Qüestionari  1 dels tècnics preguntes sobre l’actuació del mestre 4 i 5 
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Pot ser problema no cal dir, sinó diferencies de disciplina. Personalment penso que els grups 

són grans, per fer aquesta pràctica, i com ja vaig comunicar pot ser anem a fer masses 

sessions, però entenc que es un nova pràctica educativa d’una companya. 

El problema si així se li pot dir és l’hora de fer les servir el material, es crea una mica de 

desordre. 

Com he dit abans personalment penso que al medi aquàtic es necessita prou ordre i 

disciplina, a l’hora d’impartir les tècniques de natació. 

Tècnic 2 

Taula 13: Qüestionari  1 dels tècnics preguntes sobre l’actuació del mestre 4 i 5 

 

Els monitors i monitores no hem van donar bons feedbacks de la pràctica, sobretot 

destacaven que els nens i nenes jugaven amb el material. Vull destacar que és molt 

important la guia i assessorament del mestre o monitor per fer pensar i raonar als alumnes, 

sinó jugaran amb el material com passa al minut 14’50, els infants del final de la piscina fan 

el cavallet o és el cas del minut 14’10 on els alumnes fan la cadira i van en grup jugant.  

Taula 14: Fragment del diari de camp sessió 1 i gravació de la sessió 1 

Vers aquests fragments s’observa que els monitors no han tingut en compte el seu 

paper com a principal moderador, guia i suport dels seus aprenents. Ramírez 

(2012), defineix el paper del professor com únic responsable de l’organització de 

l’espai on es treballa. La influència educativa és el procés de construcció progressiu 

de sistemes de significats compartits entre el professor i l’alumne, per tant a l’hora 

de guiar a l’alumne en la seva selecció de material el tècnic haurà de guiar-lo per 

aconseguir amb èxit allò que es pretén. 

 

Qüestionari 2, diari de camp 3 amb minuts detallats del vídeo de la sessió 3 

 

Personalment crec en un altre sistema, tot i que no he tingut cap problema en fer aquest. 

Tècnic 2 

Taula 15: Qüestionari  2 dels tècnics preguntes sobre l’actuació del mestre 4 i 5 

 

Una mica de descontrol al ser grups tan grans, ja que havia molts nens fora de 

l’aigua. 

Tècnic 3 

Taula 16: Qüestionari  2 dels tècnics preguntes sobre l’actuació del mestre 4 i 5 

 

Minuts 55’14 al 56’23, Observem que les tècniques no estan guiant al seus alumnes i la 

sessió és va desbordar una mica, ja que em van aparèixer al meu carril de piscina alumnes 

d’altres grups amb les cames lligades, nens saltant a l’aigua, minut 56’13, sense mirar a 

sobre dels meus alumnes. Vaig començar a perdre de vista quins eren els meus alumnes i 

quins eres dels altres monitors. És cert que quan ets referent has d’ajudar a tots els 
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alumnes, però al ser 4 classes no podia ni ajudar, ni guiar, ni assessorar a tots els grups. 

Vaig anar a preguntar-li a un mestre si sabia perquè els seus alumnes s’estaven cordant les 

cames i ell em va contestar perquè ells volien. Jo li vaig dir que aquesta metodologia no 

consistia en deixar fer als alumnes, consisteix en deixar fer lliurement però guiant-los, 

motivant-los i conduint-los a bones decisions i eleccions encertades i productives per al seu 

ensenyament i aprenentatge. 

 Considero que els monitors haurien de tenir més controlats als seus alumnes, motivant-los 

i canviant el clima de grup dispers que s’observa, creant una petita comunitat 

d’aprenentatge, i així els petits no anirien per tota la piscina perquè reconeixerien els seu 

espai. 

Penso que potser no vaig deixar clar el rol del mestre, ja que després d’aquest fet em vaig 

adonar que els tècnics d’altres grups només observen i intervén molt poc amb els seus 

alumnes. 

Taula 17: Fragment del diari de camp sessió 3 i gravació de la sessió 3 

 

Considerem que els tècnics en aquesta tercera sessió continuaven sense tenir clar 

el seu paper principal. La metodologia SRP es caracteritza per l’organització 

conjunta de l’activitat entre el professor i els alumnes, compartint així la 

responsabilitat del procés d’ensenyament i aprenentatge.  

 

Qüestionari 3, diari de camp 6 amb minuts detallats del vídeo de la sessió 6 

Cap problema, tot i que em sento més còmoda amb el meu apres. 

En general no han sorgit problemes. 

Tècnic 2 

Taula 18: Qüestionari  3 dels tècnics preguntes sobre l’actuació del mestre 4 i 5 

 

És un mètode dinàmic i no és difícil, la dificultat és controlar al grup. 

- Mal ús del material (limitar el material) 

- Repetició d’un sol estil per sessió. 

- Els que observen no estan atents als companys.  

Tècnic 3 

Taula 19: Qüestionari  3 dels tècnics preguntes sobre l’actuació del mestre 4 i 5 

 

També, vaig observar que els monitors no seguien les fases. Al final de la gravació podrem 

observar que els alumnes d’altres carrils no estan fent l’SRP i que estan fent una natació 

utilitària, la metodologia tradicional. 

- Minuts 02:11:30 fins als minuts 02:15:00 

Taula 20: Fragment del diari de camp sessió 6 i gravació de la sessió 6 
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Després de 6 sessions, el tècnics continuen plantejant els mateixos problemes, per 

tant entenem que no han buscat recursos per poder resoldre amb èxits aquells 

aspectes que consideren negatius. Blázquez (1982), parla de la importància que té 

la consigna com a influencia directe en els alumnes. Puntualitzant en que el 

missatge o comunicació que el mestre proporciona al seus aprenents és l’element 

més rellevant de l’acció educativa i que la intervenció verbal en l’acció pedagògica 

pot modificar el context educatiu. 

Observem que els tècnics no es senten còmodes amb l’aplicació d’una nova 

metodologia, recolzant la metodologia tradicional. Com a mestres, educadors o 

tècnics no ens podem oblidar que, igual que en altres aspectes de la vida, 

l’educació evoluciona i canvia buscant una millora per afavorir als nostres alumnes.  

 

Finalment, puc destacar que la meva hipòtesis vers la incorporació de l’SRP en la 

pràctica dels tècnics no ha sigut portada a terme satisfactòriament o el que és 

mateix; com m’hagués agradat per poder compartir, experimentar i gaudir d’aquest 

primer contacte amb l’SRP amb els meus companys/es de feina. 
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5. Conclusions 

Un cop comentats els resultats de la investigació, en aquest apartat, em centraré 

en les aportacions dels autors quals m’he basat en la fonamentació teòrica. A mode 

de reflexió detallaré el aspectes més rellevants que defensen els autors i que han 

afavorit la meva pràctica. 

 

En l’apartat de triangulació de dades hem observat  que a partir de l’SRP (Ramírez 

2012), metodologia més important per portar a terme la meva intervenció i pràctica 

educativa, els infants han desenvolupat les habilitats pròpies de cada competència 

sense cap problema. Els alumnes han sigut, des la primera sessió, molt receptius al 

canvi de la seva pròpia practica. Han cooperat en tot moment amb els seus 

companys/es de grup i fins i tot amb aquells alumnes que no eren del seu equip. 

Han après ha acceptar les opinions dels altres i a fer de la tasca un aprenentatge 

significatiu i compartit, sent aquest un model ideal pel desenvolupament integral de 

la persona. Però, en acabar la investigació m’he adonat que els alumnes han après 

acceptar errors, però no a comunicar i celebrar allò que fan positivament. Penso 

que en futures pràctiques s’han de donar més feedback positius als alumnes i 

mostrar com les persones ens fixem i alegrem per tot allò que s’està fent 

correctament.  

Els infants, han creat una petita comunitat d’aprenentatge dins del context aquàtic. 

Si ens imaginem això comentat, podem observar una piscina amb infants parlant 

contínuament sobre els objectius ha aconseguir, ajudant-se i compartint idees, 

lluitant per millorar, mostrant-se contents i lliures d’expressió al voltant d’un 

contingut d’ aprenentatge. El més important; que han perfeccionant els estils de la 

natació com afirma Ramirez (2012). Velázquez (2007) destaca que a l’hora de 

treballar un contingut no només a de ser de caràcter motor, sinó que aquests han 

d’incorporar dimensions educatives amb accions pròpies de la via quotidiana. Puc 

afirmar, com diuen Zabala i Arnau (2007), que a partir del treball per competències 

els alumnes han portat a terme accions en les que interactuen components 

actitudinals, procedimentals i conceptuals.  

Per acabar, vull destacar que el temps que es dóna per fer natació en horari lectiu 

no és el suficient. Si es pretén portar la metodologia com es desitja per aconseguir 

que els nostres infants aprenguin significativament s’hauria d’enfocar un nou 

plantejament educatiu on es tingui en compte el concepte temps per l’aprenentatge 

a llarg termini de la natació. Per tant, cal considerar aquests concepte com es té en 

compte en qualsevol altra area i afavorir-la amb el temps de treball que es mereix i 
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es necessita per a que els alumnes siguin capaços de participar en els seus 

processos d’aprenentatge. Així, pel que fa la importància del temps en aquesta 

pràctica, s’aconseguirà, segons Ramírez (2007:36): 

 

«ordenar els aprenentatges dels continguts (conceptes, procediments, actituds, 

valors i normes) i objectius per aconseguir el màxim desenvolupament de les 

capacitats cognitives, motrius, d’equilibri personal, de relació interpersonal 

d’inserció i actuació social» 

 

Pel que fa el treball dels tècnics vull destacar que la hipòtesi que em vaig plantejar 

abans de fer la meva pràctica educativa “els tècnics que m’acompanyaran durant la 

nova pràctica aprendran a utilitzar i aplicar la metodologia SRP” no s’ha portat a 

terme amb èxit. En proposar la pràctica, tots/es van reaccionar positivament 

davant l’equip directiu, però al llarg de les sessions la realitat ha sigut molt 

contraria. He tingut molts problemes amb els referents, no en qüestió d’omplir 

qüestionaris o distingir les diferents fases de l’SRP, sinó per a que acollissin la nova 

metodologia com a nou repte motivant i nou aprenentatge. En tot moment he 

tingut enfrontaments amb dos dels tècnics. Aquest afirmen que la metodologia 

només servia per endarrerir l’aprenentatge dels alumnes, sent a meitats de curs, 

consideren que la pèrdua a nivell tècnic (estils de natació) és molt elevada i no es 

pot perdre temps amb tantes sessions. A mesura que han avançat les sessions 

m’he adonat que la finalitat dels tècnics no és ensenyar per a que els alumnes 

aprenguin significativament, sinó ensenyar els estils reglamentaris de la natació 

amb una trajectòria aquàtica continua i de repetició, Conde, Pérez i Peral (2003). 

Sóc conscient que aplicar l’SRP no és fàcil (gràcies a la matèria de psicologia de 

l’educació de la universitat de Vic he pogut abordar la meva pràctica 

satisfactòriament). Aquesta metodologia exigeix un gran esforç per part del tècnic. 

S’ha de fomentar la comunicació, pensar per fer bones preguntes, fer pensar als 

infants, conduir-los de manera indirecta per aconseguir els objectius, entre d’altres. 

El sistema utilitari al que estan acostumats és molt més còmode, només han de 

donar ordres. Considero que com a referents de l’educació ens hem d’apropar als 

nostres alumnes, la comunicació ha de ser un mitja bidireccional imprescindible i 

fer de les classes un espai on es fomentin els valors per enriquí als nens/es, sempre 

al voltant dels contingut i objectius proposats. Fet que destaca molt bé, Blázquez 

(1982:95):  
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«És imprescindible conèixer al nen i nena, les seves motivacions i les seves 

experiències, ja que cada nen és diferent i cada nen té diferents respostes 

davant d’una o diverses tasques» 

 

Per aquests mateix motiu, durant les tasques ens hem d’apropar als nostres 

alumnes i ser conscients dels coneixements previs, saber com es senten, que 

pensen, fomentar la relació i cooperació entre tots els membres (tècnics i alumnes).   

 

Realment em quedo amb la sensació de no haver aconseguit transmetre al meus 

companys l’esperit de superació, millora, innovació i cooperació per anar tots a una.  

A mode de reflexió, penso que els nostres alumnes ens han ensenyat més que 

nosaltres a ells. Els petits han portat amb èxit les característiques pròpies de cada 

competència, amb l’objectiu d’ajudar-los, preparar-los i guiar-los per la vida 

(cooperar, parlar, respectar,  ser conscients, decidir). Nosaltres, com a mestres, 

volem ensenyar i formar persones i contràriament, entre nosaltres, no hem  

fomentat valors, habilitats socials, ni hem anat tots a una. 

 

«Si voleu anar ràpid, aneu sols. Si voleu arribar lluny, aneu junts» 

             Proverbi africà 

 

La meva experiència ha sigut molt productiva i enriquidora a nivell professional i 

molt més a nivell personal. Com comentava anteriorment, no ha sigut fàcil fer un 

canvi en la meva pròpia pràctica. A mesura que han avançat les sessions,  gràcies a 

les veus dels autors en els que m’he basat per adquirir les habilitats d’un bon 

educador, m’he adonat del coneixements i recursos que tinc com a docent. He 

recordat matèries com Psicologia de l’Educació. Aquesta m’ha ajudat a conèixer a 

cada individu en situacions d’aprenentatge. Durant la investigació he aplicat 

estratègies per interaccionar i conèixer als meus alumnes a nivell cognitiu, personal 

i individual. Com a mestre em submergeixo en un camí on l’alumne i docent 

caminem junts cap a un objectiu final, oferint-los els millors recursos i adaptacions 

individuals, compartir coneixement i aprenent junts. He sigut conscient  que cada 

infant és diferent i per tant cada alumne té unes necessitats o unes altres. Fet que 

ha afavorit la meva pràctica educativa. 

Fonaments i Estratègies d’Atenció a la Diversitat, m’ha ofert recursos per dissenyar 

tasques adaptades a nens/es amb Necessitats Educatives Especials, com era el cas 

d’alguns infants amb els que he desenvolupat la intervenció. En definitiva, aquestes 

matèries m’han ensenyat que el més importat que ha de saber un docent per a ser 

un bon mestre és; entendre als alumnes i atendre a les seves necessitats. 
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Per una banda, les diferents matèries relacionades amb l’Educació Física que he 

cursat a la Universitat de Vic m’han ensenyat a entendre el currículum, les 

competències bàsiques, l’avaluació, així com planificar i programar tasques 

significatives pel desenvolupament integral de l’infant.  

Per l’altra banda, durant aquests anys d’universitat, les diferents matèries m’han 

apropat a conèixer les veus de grans autors que avui dia m’han servit per fer una 

bona recerca bibliogràfica i fonamentar el meu treball de fi de grau.  

 

Finalment dono per tancant aquest treball, però obro una nova porta cap el món de 

l’educació. A partir de tot el que aprés, només puc dir que en un futur m’agradaria 

compartir i transmetre tota la experiència viscuda en aquests anys de convivència 

amb infants, transmeten l’esperit innovador i creatiu que se’m desperta i impulsar a 

futurs docents a canviar les coses; a canviar i millorar l’educació; on les habilitats, 

sabers i valors han de ser el focus principal per preparar als infants en aquest 

viatge anomenat; vida. 

 

 

 

«Tot està per fer i tot és possible» 

    

    Miquel Martí i Pol 
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