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Resum 

Aquest Treball de Final de Grau pretén identificar quin dels dos estils d’ensenyament 

(estil de la pràctica i estil recíproc) és més adequat per millorar la tècnica del tir lliure de 

bàsquet en les classes d’Educació Física. Per comprovar-ho, es va realitzar un disseny 

preexperimental situat dintre de la metodologia quantitativa com és la tècnica de 

Pretractament i Postractament amb alumnes de 3r d’ESO de l’IES Castell d’Estela 

d’Amer. Dels 44 alumnes que formaven part de la mostra, 22 van ser sotmesos a unes 

sessions basades en l’estil de la pràctica i els altres 22 a sessions d’estil recíproc 

juntament amb unes avaluacions inicials i finals on es mesuraven els 8 aspectes 

qualitatius principals per portar a terme una correcta tècnica del tir lliure. Els resultats i 

les conclusions mostren que ambdós estils d’ensenyament emprats són adequats per 

millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet. 

Paraules clau: Estil de la pràctica, estil recíproc, tècnica, tir lliure, Educació Física i 

ESO. 

 

 

Abstract 

This Final Degree Paper aims to identify which of the two teaching styles (practice style 

and reciprocal style) is more appropriate to improve the technique of basketball free 

throw during the Physical Education classes. To confirm this, a pre-experimental design 

within quantitative methodology, known as the technique of Pre-treatment and Post-

treatment, was carried out with 3rd ESO students at the high school Castell d’Estela in 

Amer. Of the forty-four students that were part of the sample, twenty-two were subjected 

to practice style sessions and the other twenty-two to reciprocal style sessions with initial 

and final evaluations. Theses evaluations measured the eight main qualitative aspects 

to carry out a correct technique of free throw. The results and the conclusions show that 

both teaching styles (practice style and reciprocal style) are appropriate for improving 

the technique of basketball free throw. 

Key Words: Practice style, reciprocal style, technique, free throw, physical education 

and ESO. 
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1. Introducció 

Aquest Treball de Final de Grau ha estat realitzat pel Grau de Ciències de l’Activitat 

Física i l’Esport de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i està englobat 

en el món de l’Educació, concretament dintre de l’Educació Física (EF). Està encarat 

dintre d’aquest àmbit, ja que des de ben petit m’agradava l’EF i tot el que estava 

relacionat amb la manera d’ensenyar les diferents activitats físiques i esportives que 

podem trobar dins les classes d’EF. Per tant, el present estudi se centrarà a identificar 

quin dels dos estils d’ensenyament, en aquest cas l’estil de la pràctica o el recíproc, és 

més adequat per millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet a 3r d’ESO de l’Institut Castell 

d’Estela d’Amer. Dit amb altres paraules, busca que a partir de sessions amb l’estil de 

la pràctica i sessions amb l’estil recíproc on es treballi el tir lliure de bàsquet, es pugui 

veure en quin estil els alumnes han obtingut més millores per així acabar determinant 

quin és el més adequat a l’hora de treballar aquest contingut del bàsquet. L’elecció 

d’aquests dos estils d’ensenyament és perquè no s’utilitzen gaire en les classes d’EF i, 

pel que fa al contingut del tir lliure, es practicarà aquest, perquè el centre educatiu on he 

realitzat les pràctiques es treballa el bàsquet. Així doncs, convé ressaltar que tota 

aquesta investigació es desenvoluparà a l’IES Castell d’Estela d’Amer, a l’institut on vaig 

cursar l’ESO i el Batxillerat i on hi he realitzat les Pràctiques II. 

La primera realització d’aquesta investigació estava encarada a treballar aquest aspecte 

tècnic del bàsquet a través de l’aprenentatge cooperatiu. Ara bé, una vegada pensat 

detalladament cada apartat d’aquesta, es va veure que l’aprenentatge cooperatiu en ser 

un model pedagògic ambientat a treballar de forma col·lectiva, no congeniava amb 

l’acció tècnica del tir lliure, la qual es realitza de forma totalment individual i aïllada. Per 

tant, aquests dos aspectes podríem dir que eren d’alguna manera contraris i, per aquest 

motiu, l’actual estudi se centra en dos dels estils d’ensenyament de Mosston i Ashworth 

(1993): l’estil de la pràctica i l’estil recíproc. 

Pel que fa a l’estructuració del treball estarà dividida en diferents apartats. 

Primer de tot, trobarem la justificació del problema d’estudi a través de referents teòrics 

per tal de concretar la pregunta de recerca i endinsar-se en aquesta. En el següent 

apartat, anomenat fonamentació teòrica, es parlarà sobre els aspectes més rellevants 

que configuren el treball. Aquí, hi tindrà lloc la definició del concepte d’estil 

d’ensenyament, els diferents tipus d’estils d’ensenyament segons Mosston i Ashworth 

(1993) on s’especificarà els dos estils utilitzats en l’estudi: l’estil de la pràctica i l’estil 

recíproc, la definició del concepte d’EF en l’àmbit de secundària i els seus respectius 
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continguts curriculars dins la dimensió de l’Esport. En aquest cas, serà l’esport col·lectiu 

del bàsquet on dintre d’aquest s’hi detallarà la tècnica del tir lliure. Per acabar amb la 

fonamentació teòrica, hi tindran lloc diverses investigacions semblants al tema del 

present estudi per, després, realitzar la discussió dels resultats.  

Un cop acabada la fonamentació teòrica, hi haurà els objectius i la hipòtesi juntament 

amb les variables de la recerca i, també, tota una secció destinada a l’aplicació pràctica 

en la qual es mostrarà el tipus de metodologia emprada, la mostra, els instruments, el 

disseny i el desenvolupament de la investigació i l’anàlisi de la recollida de les dades.  

Seguidament, hi haurà un dels apartats més interessants de la investigació, els resultats, 

els quals permetran verificar si la hipòtesi del treball és certa o no. Aquí, es mostraran 

els resultats de les avaluacions inicials i finals dels llançaments del tir lliure de bàsquet 

utilitzades en tots dos estils d’ensenyament.  

Finalment, hi tindrà lloc la discussió i les conclusions dels resultats on s’exposaran 

breument les dades més rellevants i, a continuació, trobarem les limitacions, la 

prospectiva d’investigació i la valoració personal de l’estudi. Amb tot això, es donarà per 

finalitzada la investigació.  

El treball s’acabarà amb una bibliografia i uns annexos que serviran per complementar 

la informació dels diferents apartats del Treball de Final de Grau. 
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2. Fonamentació teòrica 

Com el seu nom indica, dintre d’aquesta secció hi tindrà lloc una sèrie d’aspectes teòrics 

necessaris per a realitzar aquest estudi.  

Primer de tot, hi haurà un conjunt de definicions de diversos autors sobre el concepte 

d’estil d’ensenyament i com aquest és aplicat en l’àrea de l’Educació Física (EF). Aquí, 

hi destacaran dos autors: Mosston i Ashworth (1993). Aquest apartat portarà a detallar 

únicament els dos estils emprats en la investigació (l’estil de la pràctica i l’estil recíproc) 

juntament amb les seves característiques. Després, tindrà lloc el significat de l’àrea d’EF 

en l’àmbit de secundària i un contingut específic del Currículum de 3r d’ESO (la tècnica 

del tir lliure de bàsquet). Per acabar, s’exposarà un seguit d’investigacions relacionades 

amb el tema d’estudi per a posteriori poder realitzar la discussió dels resultats.  

 

 

2.1. Concepte d’estil d’ensenyament i la seva aplicació a 

l’Educació Física 

Quan es parla d’estil d’ensenyament, podem dir que hi ha una gran quantitat d’autors 

que parlen sobre aquest concepte o que l’han utilitzat per a les seves investigacions. 

Una de les definicions més conegudes d’estil d’ensenyament és la que proposen 

Mosston i Ashworth, que ho defineixen com “La manera com es desenvolupa la 

interacció professor/a-alumne/a en el procés de la presa de decisions i en definir el rol 

de cadascú en aquest procés” (Mosston i Ashworth, 1978, para. 1 citat per Caldevilla, 

Balboa, Cintra, López, Cantillo i Boschen, 2010). 

Segons uns altres dos autors anomenats Sicília i Delgado (2002) defineixen aquest 

concepte com: “La manera, relativament estable, que el professor/a de forma reflexiva 

adapta el seu ensenyament al context, als objectius, als continguts i als alumnes, 

interaccionant mútuament i adoptant les decisions al moment concret de l’ensenyament 

i aprenentatge dels seus alumnes” (p. 30). 

També, els estils d’ensenyament poden ser definits com “Les diverses formes 

d’ensenyança de les que pot fer servir un professor/a per desenvolupar els continguts 

de la classe, buscant la major o menor participació dels alumnes en el procés docent” 

(López, 2001, para. 1 citat per Caldevilla et al., 2010). 

Un últim autor que també parla sobre el concepte d’estil d’ensenyament, diu que és: 
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La forma peculiar d’elaborar el programa de classe, d’organitzar i aplicar els mètodes 

durant les activitats i on es veuen reflectides de diferents maneres les funcions i 

decisions que prenen el professor/a i l’alumne/a en funció de la consecució dels 

objectius tractats (Romero, 2002, para. 1 citat per Caldevilla et al., 2010). 

 

Pel que fa a l’aplicació d’aquests conceptes en la matèria d’Educació Física (EF), es pot 

dir que, actualment i segons el que exposa Márquez (2013), és que “Els estils 

d’ensenyament dintre d’aquesta matèria han tingut una gran rellevància gràcies al fet 

que són una de les eines principals per un aprenentatge significatiu de qualsevol 

contingut” (p. 43). Ara bé, perquè es doni aquesta rellevància, és important que el 

professor/a conegui o domini diferents estils d’ensenyament i que els sàpiga aplicar en 

funció de les competències, dels alumnes, del context i dels objectius a aconseguir 

(Medley, 1979, para. 1 citat per Cuéllar i Delgado, 2000). D’aquesta manera, farem que 

l’EF sigui de més qualitat, ja que el professor/a serà capaç d’adaptar aquests estils 

d’ensenyament de manera adequada en funció de cada situació educativa i amb uns 

bons resultats d’aprenentatge pels alumnes. 

 

Per tant, si observem totes aquestes definicions anteriors, podem dir que totes elles 

conflueixen cap a una, com és la definició de Mosston i Ashworth (1993), ja que tenen 

en comú la manera d’interaccionar entre professor/a i alumne/a a l’hora de prendre les 

decisions sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i com aquests dos actuen en 

funció d’aquestes decisions. A més a més, si aquesta s’aplica de forma correcta dintre 

de l’EF, els aprenentatges seran molt més bons. Aquests dos aspectes són 

imprescindibles per Mosston i Ashworth (1993), un dels pares dels estils d’ensenyament, 

els quals, a continuació, s’han seleccionat perquè parlin dels estils d’ensenyament 

encarats en l’EF dintre d’aquesta investigació. 

 

 

2.2. Estils d’ensenyament de Mosston i Ashworth (1993) 

Com que el següent estudi se centra en els estils d’ensenyament segons Mosston i 

Ashworth (1993), en aquest apartat tindran lloc alguns dels seus pensaments.  

Aquests dos autors en el seu llibre anomenat “La Enseñanza de la Educación Física. La 

reforma de los estilos de enseñanza”, expliquen que la filosofia d’aquest està 

relacionada amb una teoria anomenada l’Espectre dels Estils d’Ensenyament. Aquest 
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Espectre de Mosston i Ashworth (1993) es basa en la idea que s’han d’haver pres tota 

una sèrie de decisions abans de realitzar qualsevol procés d’ensenyament en 

concordança “A les relacions entre el professor/a i l’alumne/a, les feines que executen i 

els seus efectes en el desenvolupament de l’alumne/a, tot centrant-se en el que passa 

durant el procés d’ensenyament-aprenentatge” (p. 13).  

 

Totes aquestes decisions, Mosston i Ashworth (1993) les classifiquen en tres categories: 

“Preimpacte (preparació) → decisions preses prèviament al contacte personal entre 

professor/a i alumne/a” (p. 21). Aquestes són: “objectiu, estil d’ensenyament, contingut, 

lloc, organització, comunicació, a qui ensenyo, quan es comença, quan s’acaba, durada, 

intervals, postura, ritme, vestimenta, preguntes i material” (p. 22). 

“Impacte (execució) → decisions preses durant l’execució de les tasques en relació 

amb les decisions preses en el preimpacte” (p. 21). 

“Postimpacte (avaluació) → decisions sobre l’observació i l’avaluació de l’execució que 

s’ha realitzat en l’impacte tot proporcionant un feedback a l’alumne/a” (p. 21). 

 

Aquest Espectre comentat anteriorment, conté tota una sèrie d’estils d’ensenyament els 

quals s’utilitzaran en funció de l’objectiu que es vulgui aconseguir. Aquests estils es 

classifiquen en dos tipus: de reproducció (A-E) i de producció (F-J). Els de reproducció 

trobem que hi ha el Comandament Directe, l’estil de la Pràctica, l’estil Recíproc, l’estil 

de l’Autoavaluació i l’estil de la Inclusió. En canvi, en els de producció, hi trobem el 

Descobriment Guiat, l’estil Divergent, el Programa Individualitzat, l’estil per Alumnes 

Iniciats i l’estil de l’Autoensenyança (Caldevilla et al., 2010). 

 

Dintre d’aquests estils esmentats, se n’han utilitzat 2 en aquesta investigació els quals 

són: l’estil de la pràctica i l’estil recíproc. Aquests dos estils i, juntament amb les seves 

característiques, seran explicats en els apartats següents. 

 

 

2.2.1. L’estil de la pràctica. Ensenyança basada en la tasca (Estil B) 

Aquest estil d’ensenyament anomenat l’estil de la pràctica o ensenyança basada en la 

tasca, segons Mosston i Ashworth (1993) “És aquell que comença a traspassar certes 

decisions del professor/a cap a l’alumne/a, crea noves relacions entre tots dos, entre 
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l’alumne/a i les tasques i entre els propis alumnes” (p. 43). Per tant, busca que l’alumne/a 

comenci a treballar de forma més individual i autònoma a l’hora de realitzar les diferents 

tasques. 

Els objectius principals que busca aquest estil d’ensenyament, Mosston i Ashworth 

(1993) els classifiquen de la següent manera: 

 

En funció del contingut/tasca: 

• “Practicar les diferents tasques assignades tal com s’expliquen” (p. 43). 

• “Comprovar a través de l’experiència que la correcta execució va 

associada a la repetició de la tasca i del temps” (p. 43). 

 

En funció del rol: 

• “Experimentar l’inici de la individualització per part de l’alumne/a” (p. 44). 

• “Experimentar una nova relació amb el professor/a que inclogui el 

feedback individualitzat i privat” (p. 44). 

 

 

Pel que fa a l’anatomia d’aquest estil d’ensenyament, Mosston i Ashworth (1993) 

l’estructuren així: 

“Fase de preimpacte→ el professor/a pren totes les decisions” (p. 44). 

“Fase d’impacte→ l’alumne/a executa les tasques que li diu el professor/a i pren les 

nou decisions (postura, lloc, ordre de les tasques, moment d’iniciar cada tasca, el ritme, 

el moment d’acabar cada tasca, l’interval, la vestimenta i les preguntes)” (p. 44). 

“Fase de postimpacte→ el professor/a pren totes les decisions” (p. 44). 

 

 

Referent a la seva aplicació en la pràctica, Mosston i Ashworth (1993) ho apliquen 

seguint aquest ordre: 

“Fase de preimpacte: el professor/a pren totes les decisions i dintre d’aquesta fase té 

en compte la consciència del traspàs deliberat de decisions que tindrà lloc en la fase 

d’impacte i la selecció de tasques adequades a l’estil “ (p. 46). 
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Fase d’impacte: (1) el professor/a presenta la sessió amb els alumnes; (2) el professor/a 

estableix els objectius de l’estil; (3) el professor/a descriu el rol de l’alumne/a i nomena 

el traspàs de les nou decisions; (4) el professor/a descriure el seu rol; (5) el professor/a 

presenta les tasques tot explicant el contingut, la manera d’explicar les tasques, quines 

tasques són i el mitjà que fa servir per exposar les tasques; (6) el professor/a diu quant 

dura la sessió; (7) el professor/a pregunta si hi ha algun dubte; (8) els alumnes se situen 

en l’espai i ja comencen a fer les tasques i a prendre les 9 decisions; i (9) el professor/a 

observa com s’inicia la sessió i comença a voltar per començar a mantenir el contacte 

amb els alumnes (p. 46-47). 

 

“Fase de postimpacte: el professor/a ofereix feedbacks individualitzats als alumnes de 

com van executant les diferents tasques” (p. 46). “I quan s’acaba la sessió, el professor/a 

reuneix a la classe per treure unes conclusions de com ha anat” (p. 48). 

 

 

També, aquests mateixos autors, proposen tota una sèrie de característiques d’aquest 

estil d’ensenyament les quals són: 

• “El professor/a confia amb els alumnes per prendre les nou decisions” (p. 

48). 

• “Els alumnes són els responsables de les conseqüències de les seves 

decisions mentre practiquen les tasques” (p. 48). 

• “Els alumnes poden experimentar l’inici de la independència tot prenent 

decisions deliberades o independents d’acord amb la tasca” (p. 48). 

• “El professor/a ha d’aprendre a no donar ordres per cada moviment, tasca 

o activitat” (p. 48). 

 

Dintre de la selecció i el disseny de les tasques sobre l’estil de la pràctica, Mosston i 

Ashworth (1993) expliquen que a l’hora de seleccionar una tasca apropiada per aquest 

estil d’ensenyament diuen que “Ha de ser fixa, per tant, s’ha d’executar segons un model 

específic sense buscar alternatives” (p. 49). És a dir, la tasca s’ha de realitzar 

exactament igual cada vegada tot seguint un patró. A més a més, també diuen que 

“Quan es realitza, s’ha de poder avaluar pels criteris de correcta o incorrecta (Mosston i 

Ashworth, 1993, p. 49). 

 

En el disseny de les tasques, Mosston i Ashworth (1993) proposen com un model de 

fitxa on allà hi situen les diferents tasques que han de realitzar els alumnes juntament 
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amb les repeticions, la classe, la data, el número de fitxa, l’estil d’ensenyament, el 

contingut general i el tema específic, aspectes que ha de tenir en compte l’alumne/a, el 

feedback i els progressos de les tasques.  

Per últim, els continguts que es poden treballar amb aquest estil d’ensenyament són els 

següents: 

• La tècnica a nivell individual, col·lectiu i d’adversari de diferents esports. 

• Diversos tipus d’exercicis físics (Hernández, 2009). 

 

 

2.2.2. L’estil recíproc. Ensenyança recíproca (Estil C) 

 

Dintre d’aquest estil d’ensenyament anomenat estil recíproc o ensenyança recíproca, 

segons Mosston i Ashworth (1993) “És aquell que busca augmentar el grau de decisió 

per part dels alumnes respecte a l’estil de la pràctica, a través de dos aspectes molt 

importants d’aquest estil: les relacions socials entre companys i les condicions per oferir 

feedback immediat” (p. 81). 

 

Els objectius principals que busca aquest estil d’ensenyament, Mosston i Ashworth 

(1993) els classifiquen de la següent manera: 

 

En funció del contingut/tasca: 

• “Tenir moltes oportunitats per practicar la tasca amb un observador 

personal (company/a) que et doni un feedback immediat” (p. 81). 

• “Practicar la tasca sense que el professor/a t’ofereixi un feedback” (p. 81). 

• “Ser capaç de comentar amb un company/a aspectes específics de la 

tasca” (p. 81). 

• “Visualitzar i comprendre les parts i les seqüències en executar una 

tasca” (p. 81). 

 

En funció del rol: 

• “Participar en el procés de socialització particular d’aquest estil tot donant 

i rebent les diferents possibilitats de feedback amb un company/a” (p. 81). 

• “Participar en les tasques del procés: observar l’execució del company/a, 

comparar-la i contrastar-la segons els criteris establerts tot extraient 

conclusions i comunicant el resultat a l’interessat” (p. 81).  

• “Desenvolupar un vincle social que vagi més enllà de la tasca” (p. 82). 
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Pel que fa a l’anatomia d’aquest estil d’ensenyament, Mosston i Ashworth (1993) diuen 

que: 

Es basa en l’organització de la classe per parelles on cada membre té un rol específic. 

Un de la parella és l’executant, el qual s’encarrega de realitzar la tasca exactament com 

es feia en l’estil de la pràctica i, a la vegada, es comunica amb la seva parella que és 

l’observador/a. I l’altra persona que forma la parella és l’observador/a que té el rol de 

proporcionar feedback a l’executor/a i, per altra part, també es comunica amb el 

professor/a. I per últim, es troba la figura del professor/a, el qual observa a la parella i 

es comunica només amb l’observador/a. 

 

 

Per tant, l’estructura que segueixen Mosston i Ashworth (1993) dintre de l’anatomia 

d’aquest estil és la següent: 

“Fase de preimpacte→ el professor/a pren totes les decisions” (p. 83). 

“Fase d’impacte→ l’executor/a realitza les tasques que li diu el professor/a tot prenent 

les nou decisions (postura, lloc, ordre de les tasques, moment d’iniciar cada tasca, el 

ritme, el moment d’acabar cada tasca, l’interval, la vestimenta i les preguntes)” (p. 83). 

“Fase de postimpacte→ l’observador/a pren totes les decisions referents al feedback 

que ha de donar a l’executor/a” (p. 83). 

 

 

Referent a la seva aplicació en la pràctica, Mosston i Ashworth (1993) ho apliquen 

seguint aquest ordre: 

Fase de preimpacte: el professor/a pren totes les decisions i dintre d’aquesta fase té 

en compte la consciència del traspàs deliberat de decisions que tindrà lloc en la fase 

d’impacte i de postimpacte i la selecció de tasques adequades a l’estil. També, prepara 

i dissenya la targeta o fitxa de criteris que serà utilitzada per l’observador/a per així donar 

feedback a l’executor/a un cop realitzada la tasca. 

Fase d’impacte: (1) el professor/a explica als alumnes la finalitat d’aquest estil la qual 

és treballar amb un company/a i aprendre a oferir-li un feedback; (2) el professor/a 

realitza les parelles i explica que cada individu té un rol específic on l’executor realitza 

les tasques, pren les 9 decisions i es comunica amb l’observador/a i, aquest últim, ofereix 

feedback a l’executor/a basat amb els criteris plantejats pel professor/a (p. 84). 
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Fase de postimpacte: (1) l’observador/a rep els criteris de l’execució correcta per part 

del professor/a; (2) l’observador/a observa la realització de l’executor/a; (3) 

l’observador/a compara i contrasta l’execució amb els criteris proposats; (4) 

l’observador/a decideix si l’execució ha estat correcta o no; (5) l’observador/a comunica 

els resultats a l’executor/a; i (6) l’observador/a inicia, si és necessari, la comunicació amb 

el professor/a (p. 84-85). 

 

Quan s’hagi acabat tot aquest procés d’aplicació, la parella es canviarà el rol i es tornarà 

a seguir el procés anterior. 

 

 

També, Mosston i Ashworth (1993), proposen tota una sèrie de característiques d’aquest 

estil d’ensenyament les quals són: 

• “El professor/a accepta el procés de socialització entre l’observador/a i 

l’executor/a com un objectiu a aconseguir en l’ensenyança” (p. 86). 

• “El professor/a aprèn un nou comportament que requereix l’abstenció de 

la comunicació directa amb l’executor/a de la tasca” (p. 86). 

• “El professor/a confia amb els alumnes perquè prenguin les decisions 

addicionals que han estat traspassades” (p. 86). 

• “El professor/a accepta una nova realitat on ell ja no és l’única font 

d’informació, d’avaluació i de feedback. (p. 86). 

• “Els alumnes participen en rols recíprocs i prenen decisions addicionals” 

(p. 86). 

• “Els alumnes poden passar més temps aprenent en aquesta relació 

recíproca, sense la constant presència del professor/a” (p. 86). 

 

 

Dintre de la selecció i el disseny de les tasques sobre l’estil recíproc, Mosston i Ashworth 

(1993) expliquen que a l’hora de seleccionar i dissenyar una tasca apropiada per aquest 

estil d’ensenyament diuen que: “Ha de seguir els mateixos procediments descrits que 

en l’estil de la pràctica” (p. 86). Per tant, la tasca s’ha de realitzar exactament igual cada 

vegada tot seguint un patró, s’ha de poder avaluar pels criteris de correcta o incorrecta 

i el model de fitxa hi ha d’haver les diferents tasques que han de realitzar els alumnes 

juntament amb les repeticions, la classe, la data, el número de fitxa, l’estil 

d’ensenyament, el contingut general i el tema específic, aspectes que ha de tenir en 

compte l’alumne/a, el feedback i els progressos de les tasques.  



Treball de Final de Grau 
Pau Aznar Usan 

Universitat de Vic, 17 de maig de 2019 
 

15 
 

A més a més, si es parla del disseny de la fitxa de criteris de l’observador/a, afirmen que 

aquesta ha de contenir: “Una descripció específica de la tasca, els aspectes específics 

a aconseguir i fotografies per il·lustrar les tasques (aquesta última és opcional)” 

(Mosston i Ashworth, 1993, p. 87). 

Per últim, altres aspectes importants que destaquen aquests dos autors en el seu llibre 

són: (1) els continguts a treballar amb aquest estil els quals segons Mosston i Ashworth 

(1993) són “Els esports, concretament els diferents gestos tècnics, i la dansa.” (p. 89); 

(2) la comunicació verbal on es dóna importància a la conversació i el feedback entre 

observador/a i executor/a; i (3) les diverses tècniques per fer les parelles, com per 

exemple per ordre alfabètic, els mateixos alumnes fan les parelles, per altura o pes, etc.  

Per tant, gràcies a les característiques mostrades d’aquests dos estils d’ensenyament 

de Mosston i Ashworth (1993), es pot observar que tots dos poden ser aplicats 

perfectament dintre de les classes d’Educació Física a secundària. Aquest últim 

concepte serà l’aspecte posterior a tractar per així anar desenvolupament el contingut a 

treballar amb aquests dos estils d’ensenyament dintre d’aquest estudi. 

 

 

2.3. L’Educació Física a secundària 

Quan es parla de l’àrea o sobre el concepte de l’Educació Física (EF), podem definir 

que: 

És una àrea més del sistema educatiu que ha pres el paper de referent i que és el 

fonament de totes les actuacions presents i futures per a la promoció d’activitat física i 

esport. És una àrea que ha tingut en compte la identificació corporal, el desenvolupament 

de les capacitats perceptives motores i les habilitats motrius, l’expressió corporal, el 

treball de les capacitats condicionals, el joc i la iniciació esportiva, així com la higiene, la 

salut corporal i tots aquells valors que se’n deriven d’una pràctica col·lectiva (Hernández, 

2009, para. 2 citat per Felipe, 2013). 

 

Per tant, segons el Decret 187/2015 referent a aquesta àrea: 

Busca un desenvolupament integral de la persona, una millora de la qualitat de vida, el 

coneixement del propi cos, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el 

desenvolupament d’hàbits saludables (regulars i continuats), el fet de sentir-se bé amb 

el propi cos per tal de millorar l’autoconcepte i l’autoestima i els possibles efectes 

perjudicials per a la salut derivats d’una mala pràctica de l’activitat física (p. 1). 
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Per tant, per poder treballar de forma adequada l’assignatura d’EF en la secundària i, 

més concretament, a 3r d’ESO (curs on es desenvolupa l’estudi), el seu currículum 

(2015) estableix tota una sèrie de continguts clau que s’esmentaran a continuació i que 

han de conèixer els alumnes per tal que adquireixin els aprenentatges comentats 

anteriorment sobre aquesta àrea. 

 

 

2.3.1. Continguts curriculars d’Educació Física de la dimensió d’Esport a  

3r d’ESO 

Els continguts mencionats en l’apartat 2.3, estan ordenats per dimensions les quals les 

podem classificar en quatre: (1) la dimensió d’activitat física saludable; (2) la dimensió 

d’esport; (3) la dimensió d’activitat física i temps de lleure; i (4) la dimensió d’expressió i 

comunicació corporal. No obstant això, el contingut clau el qual se centra aquesta 

investigació es troba dintre la dimensió de l’esport i el Currículum de 3r d’ESO (2008), 

engloba els següents continguts: 

“Esports individuals: on hi ha la pràctica d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels 

fonaments tècnics i reglamentaris d’un esport individual” (p. 138). 

“Esports d’adversari” (p. 138). 

“Esports col·lectius: on s’ubica la realització d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels 

fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris d’un esport col·lectiu” (p. 138).  

“Valors i contravalors de la societat aplicats a l’esport: on té lloc l’assumpció de 

responsabilitat individual en una activitat col·lectiva com a condició indispensable per 

aconseguir un objectiu i la tolerància i esportivitat per sobre de la recerca dels resultats” 

(p. 138). 

“Esport i gènere: referent a la demostració d’una actitud crítica davant el tractament del 

cos i l’activitat física als mitjans de comunicació i en la societat en general” (p. 138). 

Per tant, com s’ha dit anteriorment, el contingut pertany a la dimensió d’Esport i és el 

contingut d’Esports col·lectius tot seleccionant el bàsquet. Aquest, el qual serà 

desenvolupat en el següent apartat, és un esport que es pot introduir com a contingut a 

ensenyar en les classes d’Educació Física, ja que en el Currículum d’ESO d’EF (2015) 

dintre del curs de 3r d’ESO, es troba dintre d’un dels continguts clau anteriors. 
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2.3.2. El bàsquet com a esport col·lectiu 

Partint del que acabem de dir, el bàsquet s’aplicarà en aquesta investigació i segons el 

que diu Parlebas (1986) es pot definir com un esport en el qual hi ha presència de 

companys, per tant és considerat un esport col·lectiu, s’interactua amb adversaris i té 

un entorn estable el qual està delimitat per unes mides que formen un terreny de joc i, a 

més a més, té un reglament. D’aquesta manera es concreta que és un esport CAI. 

Si es busca una definició pel que fa al funcionament de l’esport, podem trobar que el 

Comité Central de la FIBA (2018) diu que: 

El joc del bàsquet és un esport on es juguen 2 equips de 5 jugadors cada un. L’objectiu 

de cada equip és introduir la pilota en la cistella de l’equip adversari i, a la vegada, impedir 

que l’equip contrari no t’introdueixi la pilota a la teva cistella (p. 5).  

Per tal de concretar més en l’aspecte del bàsquet i centrar-se en la investigació, s’ha 

seleccionat un aspecte tècnic d’aquest esport. Aquest aspecte tècnic es pot trobar dintre 

del contingut de la “Realització d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels fonaments 

tècnics, tàctics i reglamentaris del bàsquet” (Currículum de 3r d’ESO, 2008, p. 138). 

Aquest gest tècnic, el qual serà explicat a continuació, és el contingut de la tècnica del 

tir lliure de bàsquet i serà treballada a través de l’estil de la pràctica i de l’estil recíproc. 

 

 

2.3.3. La tècnica del tir lliure de bàsquet 

Segons el Comité Central de la FIBA (2018), aquest aspecte tècnic del bàsquet 

anomenat tir lliure, diuen que: 

És aquella oportunitat concebuda a un jugador perquè anoti 1 punt des d’una distància 

de 5,8 metres de la línia de fons on hi ha marcada una línia anomenada línia de tir lliure 

(dins dels semicercles de tir lliures). Aquesta situació es produeix com a resultant d’una 

falta personal o d’una falta tècnica (p. 49). 

 

Aquesta acció tècnica és considerada “Un gest tècnic totalment analític i tancat on 

sempre es realitza des de la mateixa distància i orientació a la cistella, i és l’únic que la 

defensa no pot impedir” (Del Río, 2003, p. 54 citat per Somma, 2012). 

Quan parlem de la tècnica del tir lliure, ens referim en la manera en què executem 

aquesta acció. Segons Somma (2012), “Diu que no existeix una única tècnica de tir lliure 

que sigui netament certa, però sí que existeix un model ideal, una biomecànica de 
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llançament específica” (p. 23). Aquest model ideal de la tècnica del tir lliure segons el 

que diuen Belicer i Burke (2013) es pot descriure de la següent forma: 

 

Fase inicial del tir lliure: 

• Peus i cames separades a l’alçada de les espatlles. 

• Avança lleugerament el peu que es correspon amb la mà que fa el 

llançament. 

• Pilota agafada amb la mà dominant o de tir per sota i l’altra mà al costat per 

acompanyar. 

 

Fase de llançament del tir lliure: 

• Braços flexionats amb un angle de 90º. 

• Semiflexió de cames i genolls sense arribar als 90º. 

• Aixecament de la pilota al mateix moment que estira les cames i aquestes 

queden totalment estirades. 

• Llançament de la pilota tot acompanyant-la amb els dits de la mà. 

 

Fase final del tir lliure: 

• Estirament del cos, el braç de tir, les cames i els peus en direcció on ha 

llençat la pilota. 

 

Per tant, un cop acabat d’explicar els dos estils d’ensenyament que s’utilitzaran en 

aquesta investigació juntament amb el contingut a treballar, es mostraran unes 

investigacions fetes anteriorment, les quals són semblants a aquesta recerca. 

 

 

2.4. Investigacions anteriors relacionades amb el tema d’estudi 

Per acabar amb el marc teòric d’aquest treball, s’exposaran tres estudis que s’han fet 

sobre els dos estils d’ensenyament tractats en la investigació. Aquests estudis serviran 

més endavant com a suport teòric per fer la discussió dels resultats.  

Estudi 1: en el primer estudi realitzat per Gerney (1979) ens exposa una comparació 

entre la utilització de l’estil de la pràctica i l’estil recíproc sobre els efectes d’aquests dos 

estils en l’adquisició d’habilitats psicomotores i el desenvolupament social dels 

estudiants de cinquè de carrera de la Myers Elementary School. En aquest estudi van 
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participar 32 alumnes, els quals van ser agrupats en dos grups: 16 alumnes sotmesos 

a través de l’estil de la pràctica i, els altres 16, sotmesos a l’estil recíproc. El disseny de 

la investigació que es va realitzar va ser a través d’un pretest i posttest. Tots els 

subjectes van realitzar un pretest de 10 proves, seguidament, els alumnes de l’estil de 

la pràctica van realitzar 60 assajos i els de l’estil recíproc uns 30 assajos i, com a 

posttest, van realitzar 30 proves més. Els resultats que es van obtenir van ser que tots 

dos grups van millorar significativament l’adquisició d’aquestes habilitats sense haver-hi 

moltes diferències, per tant, tots dos estils fomenten que s’adquireixin. A més a més, 

“L’estil recíproc obté els mateixos resultats d’adquisició d’habilitats que l’estil de la 

pràctica, en menys nombre d’assajos quan el temps d’ensenyança és el mateix” 

(Gerney, 1979). Aquest últim aspecte segons Gerney (1979) ha estat gràcies al fet que 

els conceptes s’han pogut individualitzar molt més en el grup de l’estil recíproc que no 

pas en el grup de l’estil de la pràctica. I finalment, pel que fa al desenvolupament social 

dels estudiants, l’estil recíproc fomenta molt més la socialització a través de la realització 

de la retroalimentació quan es realitzen les tasques (donar i rebre comentaris). 

 

Estudi 2: el segon estudi va estar realitzat per Goldberger, Gerney i Chamberlain (1982, 

p.116) on van investigar “Els efectes de l’estil de la pràctica, de l’estil recíproc i de l’estil 

d’inclusió de Mosston i Ashworth en l’adquisició d’una habilitat motora i el 

desenvolupament d’habilitats socials amb alumnes de cinquè de carrera”. Van participar 

un total de 96 estudiants, els quals van ser repartits dintre d’aquests 3 estils 

d’ensenyament per tal de ser-hi sotmesos. Pel que fa a l’obtenció de dades d’aquesta 

habilitat, van ser recollides abans, durant i després de tot el procés de formació, per 

aquesta manera veure quina eficàcia havia tingut cada estil d’ensenyament en 

l’adquisició d’aquesta tasca en concret. Els resultats que van sortir van ser que tots tres 

grups van aprendre correctament l’habilitat, per tant, aquests 3 estils es poden 

considerar efectius per a l’aprenentatge d’aquesta habilitat. Referent al 

desenvolupament de les habilitats socials, es va obtenir el mateix resultat que en l’estudi 

anterior. 

 

Estudi 3: l’última investigació realitzada per Goldberger i Gerney (1986) ens diuen que 

van investigar: 

Els efectes de tres estils d’ensenyament de Mosston i Ashworth (estil de la pràctica, el 

recíproc i el d’inclusió) en l’adquisició d’una l’habilitat motriu de precisió de l’hoquei en 
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nens i nenes procedents de 2 escoles, una d’estat socioeconòmic baix i l’altra d’estat alt 

(p. 215). 

Aquests nens i nenes van ser repartits entre aquests 3 estils i se’ls va ensenyar una 

tasca específica de l’hoquei sobre precisió. La tasca, la van haver d’anar provant abans, 

durant i després durant tot el procés de formació d’aquesta, a través de cadascun dels 

3 estils d’ensenyaments. Els resultats que van sortir, van ser que tots tres grups van 

millorar significativament aquesta habilitat de l’hoquei. 
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3. Justificació del problema d’estudi 

Un cop resumit el marc teòric essencial d’aquest estudi i en relació amb el que s’ha 

comentat anteriorment i en l’apartat que es veurà a continuació dels objectius, es pot dir 

que avui en dia el professorat d’Educació Física (EF) té un gran ventall de possibilitats 

d’aplicar diversos estils d’ensenyament dintre de les seves classes, per tal que els seus 

alumnes aprenguin i millorin certes habilitats i capacitats dintre d’aquesta àrea. Com 

diuen Mosston i Ashworth (1993) “Qualsevol d’aquests estils no són ni millors ni pitjors 

per ensenyar dintre de l’àmbit de l’EF” (p. 28), sinó que el problema està en el fet que la 

gran majoria de professors i professores d’aquesta assignatura només “Utilitzen una 

única proposta d’estil d’ensenyament per ensenyar a les classes d’EF, ja sigui per pura 

comoditat, per mandra, perquè no volen canviar-ho o bé perquè no saben com fer-ho” 

(Viciana i Delgado, 1999, pp. 17-18). Normalment, “Els estils d’ensenyament més 

utilitzats a les classes d’EF són els estils tradicionals com a més representatius de la 

tècnica d’ensenyament basada en la Instrucció Directa o Comandament Directe” 

(Martín-Recio, 2003, Ocaña, 2003; Ponce, 2006; Aragón, 2007, p. 24 citat per Muros, 

Som, Leyva i Zabala, 2010). Per tal de no utilitzar sempre la mateixa forma de treballar 

tots els continguts, en especial els continguts esportius, en l’estudi, es proposa treballar 

la millora de la tècnica del tir lliure de bàsquet a partir de dos estils d’ensenyament, l’estil 

de la pràctica i el recíproc, per acabar determinant quin d’aquests dos estils és el més 

adequat a l’hora de millorar aquest contingut. D’aquesta manera, es treballarà de 

maneres diferents i, a la vegada, es sabrà quin estil d’ensenyament és el més adequat 

a l’hora de millorar el tir lliure de bàsquet. Bàsicament, perquè després pugui ser aplicat 

dintre de les classes d’EF i que els alumnes puguin tenir un aprenentatge satisfactori i 

significatiu. 

 

3.1. Pregunta de recerca 

Referent a la justificació que he realitzat anteriorment sobre el meu problema d’estudi, 

puc concloure que la meva pregunta de recerca serà la següent: 

Quin dels dos estils d’ensenyament (l’estil de la pràctica o el recíproc) és més 

adequat per millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet? 
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4. Objectius i hipòtesi i variables de la recerca 

En aquesta secció i en concordança a la pregunta de recerca plantejada en l’apartat 3.1 

referent al problema comentat anteriorment, es planteja una problemàtica a aconseguir 

que té per nom objectiu i una hipòtesi com a possible resposta d’aquesta juntament amb 

les variables de la recerca. Tant els objectius com la hipòtesi i les variables serviran de 

guia per anar desenvolupant aquest estudi. 

 

 

4.1. Objectius 

En aquest apartat tindrà lloc els objectius marcats en l’estudi els quals es poden dividir 

en dos vessants: l’objectiu principal del treball i els objectius secundaris d’aquest.  

L’objectiu principal és: 

• Identificar quin dels dos estils d’ensenyament (recíproc o estil de la pràctica) 

és més adequat per millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet. 

Els objectius secundaris són: 

• Treballar els continguts de l’Educació Física (EF) d’altres maneres que no 

sigui el Comandament Directe. 

• Fer veure als alumnes que no sempre hi ha una única manera de treballar 

els diferents continguts de l’EF. 

• Començar a fomentar l’autonomia dels alumnes tot treballant a partir 

d’aquests dos estils d’ensenyament. 

 

 

4.2. Hipòtesi i variables 

En concordança amb l’objectiu principal del treball, la hipòtesi formulada és la següent: 

L’estil d’ensenyament recíproc és més adequat per millorar la tècnica del tir lliure 

de bàsquet en comptes de l’estil d’ensenyament de la pràctica. 

Pel que fa a les variables de la investigació es pot dir que són: 

• Variable independent→ l’estil de la pràctica i l’estil recíproc. 

• Variable dependent→ la tècnica del tir lliure de bàsquet. 
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5. Aplicació pràctica 

Aquest bloc del treball, fa referència a tot el procés de la part pràctica de la recerca on 

s’explicarà la metodologia que s’ha fet servir, la mostra, els instruments, el disseny i el 

desenvolupament de la investigació i l’anàlisi de les dades, per així aproximar-nos cap 

a l’objectiu principal de l’estudi. 

 

 

5.1. Metodologia de la recerca 

Quan es parla de metodologia, es diu que “És la manera d’enfocar els problemes i 

buscar les respostes, és a dir, de quina forma realitzem una investigació” (Taylor i 

Bogdan, 1986, p. 7 citat per Quecedo i Castaño, 2003). Dintre d’aquest mateix concepte, 

podem trobar dos tipus d’investigacions: la quantitativa i la qualitativa. “La investigació 

quantitativa és aquella que es recullen, es mesuren i s’analitzen tota una sèrie de dades 

sobre diferents variables a través de nombres” (Abdellah i Levine, 1994, p. 213 citat per 

Cabrero i Richard, 1996). En canvi, la investigació qualitativa “És aquella que produeix 

dades descriptives (com entrevistes, qüestionaris, etc.) a través de les pròpies paraules 

de les persones (parlades o escrites) i la conducta observable” (Taylor i Bogdan, 1986, 

p.7 citat per Quecedo i Castaño, 2003). A més a més, podem trobar un altre tipus de 

metodologia anomenada mixta, la qual consisteix en una combinació d’aquestes dues 

anteriors. 

Un cop explicades els diferents tipus de metodologies que hi ha, la metodologia que s’ha 

seleccionat per realitzar el present estudi ha estat la quantitativa. S’ha optat per aquesta, 

ja que amb els instruments utilitzats per obtenir totes les dades, han acabat portant cap 

a aquesta metodologia. Els instruments usats i explicats més endavant són: una tècnica 

anomenada observació directa del participant sobre la tècnica del tir lliure de bàsquet a 

partir d’un test inicial i final (una gravació de 4 llançaments des de tir lliure) i unes 

rúbriques d’heteroavaluació i coavaluació inicial i final de la tècnica del tir lliure de 

bàsquet. Pel que fa al primer instrument, en ser una tècnica on s’observa una conducta, 

es podrien haver considerat que totes les dades que haguessin sortit de l’execució 

tècnica dels 4 llançaments des de tir lliure de cada alumne/a de tots dos estils 

d’ensenyament, podrien haver sigut qualitatives. Però com que han estat tractades a 

partir d’una rúbrica i en forma de números, han quedat com a quantitatives. En resum, 

per aquestes raons instrumentals, la metodologia emprada és la quantitativa, la qual és 

la base del treball (test inicial i final tractat a partir de la rúbrica). 
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5.2. Mostra 

Aquest estudi s’ha portat a terme amb nens i nenes d’entre 14-15 anys de 3r d’ESO de 

l’Institut Castell d’Estela d’Amer, el qual està situat a la comarca de la Selva i a la 

província de Girona. El curs de 3r conté dues línies, 3r A i 3r B. El grup de 3r A està 

format per 26 alumnes (15 nens i 11 nenes) i se’ls va aplicar l’estil recíproc per treballar 

la tècnica del tir lliure de bàsquet. En canvi, el grup de 3r B, també format per 26 alumnes 

(14 nens i 12 nenes) van treballar la tècnica del tir lliure a través de l’estil de la pràctica. 

En total, podem dir que aquest curs està format per 52 estudiants on predomina el 

gènere masculí en relació al femení. Pel que fa a la realització de la investigació, no s’ha 

pogut realitzar amb tota la totalitat dels alumnes, ja que a 3r A per culpa del fet que n’hi 

havia bastants que estaven lesionats i n’hi havia que faltaven a les classes, la mostra 

va quedar reduïda a 22 alumnes. I en el curs de 3r B, van realitzar aquest estudi 22 

alumnes més, ja que n’hi havia 3 que no podien ser gravats mitjançant la càmera de 

vídeo per fer el test inicial i final i, els altres, per qüestions de lesió i no assistència a 

classe, van ser descartats. A continuació, en la taula 1 es presenta la distribució de la 

mostra segons l’estil d’ensenyament emprat en cada classe, el gènere i el total 

d’alumnes que han realitzat l’estudi. 

 

 

Taula 1. Distribució de la mostra. 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 ESTILS D’ENSENYAMENT 

 
Estil de la 

pràctica 
Estil recíproc 

Curs 3r B 3r A 

Núm. alumnes/curs 26 26 

Mostra total 22 22 

Mostra nens 11 14 

Mostra nenes 11 8 
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5.3. Instruments de recollida de dades 

En aquest apartat de l’aplicació pràctica, si trobaran els instruments emprats, un total de 

dos. Tots aquests han permès analitzar la tècnica del tir lliure de bàsquet de cada 

alumne/a en els dos estils d’ensenyament i veure si hi ha hagut més millores d’aquest 

aspecte tècnic a través d’un estil o a través de l’altre. A continuació, es poden veure 

detallats. 

El primer instrument utilitzat s’anomena: Tècnica d’observació directa del participant 

sobre la tècnica del tir lliure a partir d’un test inicial i final. Aquest instrument usat és una 

tècnica d’observació on a partir d’una gravació de càmera de vídeo, la qual ha estat 

adaptada a les necessitats de l’estudi ha servit com a test inicial i final. Aquest ha 

consistit en el fet que els alumnes han hagut de realitzar 4 llançaments des de la posició 

de tir lliure i a la vegada han estat gravats. Els alumnes que han treballat a través de 

l’estil de la pràctica, han estat gravats per a mi fent aquests llançaments per tal de veure 

quina ha estat la seva tècnica. En canvi, els que han treballat a través de l’estil recíproc, 

s’han ajuntat per parelles i s’han gravat entre ells. 

Aquest test s’ha passat tant el primer dia com l’últim, per així poder observar si hi ha 

hagut millores en la tècnica del tir lliure després d’haver fet les diferents sessions amb 

cadascun dels dos estils d’ensenyament. 

El segon instrument emprat és una rúbrica. Per una banda, és una rúbrica 

d’heteroavaluació inicial i final de la tècnica del tir lliure per aquell grup de 3r d’ESO el 

qual ha treballat amb l’estil de la pràctica, ja que ha estat avaluada per mi. Per altra 

banda, és una rúbrica de coavaluació inicial i final de la tècnica del tir lliure per l’altre 

grup de 3r d’ESO el qual ha treballat amb l’estil recíproc, ja que aquí s’avaluaven entre 

iguals, és a dir, un de la parella avaluava a l’executant i, després, s’intercanviaven els 

rols. Ara bé, el contingut intern de les dues rúbriques és exactament el mateix.  

Ambdues rúbriques s’han passat just després d’haver acabat els testos inicials i finals 

de tots dos estils d’ensenyament. Aquestes s’han anomenat diferent segons el sexe del 

participant, en aquest cas, la rúbrica dels nois rep el nom de “Llancem tirs lliures com 

l’Stephen Curry” i, la de les noies, “Llancem tirs lliures com la Laia Palau” (vegeu-les 

detalladament a l’annex 4). Aquí, els alumnes havien d’indicar amb una creu dintre 

d’aquesta rúbrica quin era el seu nivell d’assoliment referent a la seva tècnica del tir lliure 

de bàsquet gravada anteriorment en funció dels correctes aspectes qualitatius del tir 

lliure referenciats detalladament en aquest instrument. Aquests aspectes qualitatius han 

estat classificats en 3 fases les quals són: inicial, llançament i final (vegeu-ho 
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detalladament a l’apartat 2.3.3) per tal que els mateixos alumnes poguessin avaluar-se 

i observar doncs, si realitzaven una correcta tècnica del tir lliure de bàsquet gràcies a 

aquests aspectes.  

Pel que fa als nivells d’assoliment del tir lliure, van de menys a més qualitat tècnica per 

a cada aspecte qualitatiu. Aquests han estat diferents segons el sexe dels participants, 

en aquest cas, els dels nens són: nivell Fran Vázquez (nivell baix), nivell Pau Gasol 

(nivell mitjà), nivell Ricky Rubio (nivell alt) i nivell Stephen Curry (nivell excel·lent). En 

canvi, en les nenes són: nivell Rosó Buch (nivell baix), nivell Alba Torrens (nivell mitjà), 

nivell Marta Xargay (nivell alt) i nivell Laia Palau (nivell excel·lent). Per tant, com s’ha 

comentat anteriorment, cada aspecte qualitatiu tenia uns nivells d’assoliment perquè els 

alumnes es poguessin situar en el que ells i elles tenien, en funció de la seva tècnica de 

tir lliure.  

Així doncs, aquest segon instrument ha permès anotar totes les dades necessàries de 

cada alumne/a sobre les gravacions fetes de la tècnica del tir lliure inicial i final, per així 

poder comparar i observar les diferents millores que hi ha hagut entre els dos estils. 

 

 

5.4. Disseny i desenvolupament de la investigació 

La investigació portada a terme va encarada a treballar la tècnica del tir lliure de bàsquet 

a través d’un disseny preexperimental dintre de la metodologia quantitativa com és la 

tècnica de Pretractament i Postractament d’un grup. Aquesta tècnica consisteix a recollir 

tota una sèrie de dades en dos moments clau: una avaluació inicial i una de final sobre 

la tècnica del tir lliure de bàsquet a través dels dos instruments explicats anteriorment. 

En altres paraules, tant a l’avaluació inicial com a la final ambdós instruments seran 

utilitzats dues vegades, és a dir, a la primera sessió i a l’última de cada estil 

d’ensenyament tot passant primer el test i després la rúbrica. D’aquesta manera, 

s’obtindran les diverses dades per a posteriori realitzar els resultats d’aquest estudi. 

Entremig d’aquestes dues avaluacions s’han realitzat una sèrie d’intervencions per 

practicar la tècnica del tir lliure de bàsquet en cada tipus d’estil d’ensenyament.  

Tot això, ha permès observar freqüentment tot el procés d’ensenyament-aprenentatge 

dels alumnes.  

Pel que fa al desenvolupament de la investigació, el present estudi s’ha desenvolupat 

durant les 6 setmanes que he estat fent pràctiques a l’Institut Castell d’Estela d’Amer 
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entre el 14 de gener i el 22 de febrer, on cada grup de 3r d’ESO disposava d’una de les 

dues hores que fan a la setmana d’Educació Física (EF) per treballar el contingut de la 

tècnica del tir lliure de bàsquet a partir d’aquests dos estils d’ensenyament. Aquests, 

realitzaven EF tots els dimarts a partir de les 8.00 fins a les 10.00 h en el cas de 3r B, 

en canvi els de 3r A, feien la classe de les 12.35 fins a les 14.35 h. 

Per poder treballar la tècnica del tir lliure de bàsquet amb cadascun d’aquests dos estils, 

s’han dissenyat 12 sessions amb diferents activitats, on 6 d’aquestes són amb l’estil de 

la pràctica i han estat introduïdes dintre el curs de 3r B (vegeu-les detalladament a 

l’annex 1), i les altres 6 amb l’estil recíproc, les quals han estat portades a terme a 3r A 

(vegeu-les detalladament a l’annex 2). L’elecció de distribuir-ho d’aquesta manera ha 

estat a l’atzar, ja que era indiferent fer-ho amb un estil o altre a qualsevol dels dos grups. 

Totes aquestes sessions han estat programades en funció dels objectius que s’han 

comentat anteriorment i s’han realitzat tots els dimarts durant les 6 setmanes de 

pràctiques, excepte el dimarts dia 12 de febrer que va ser vaga i tots els alumnes de 3r 

d’ESO en van fer. Les sessions d’aquest dia han estat traspassades al següent dimarts 

dia 19, on s’han realitzat les sessions de la setmana anterior i les que tocava el dia 

previst. Dit d’una altra manera, a la classe d’EF del dia 19 de febrer s’han realitzat dues 

hores destinades a treballar la tècnica del tir lliure de bàsquet amb aquests dos estils 

d’ensenyament. 

El desenvolupament d’aquesta investigació juntament amb tota la recollida de dades 

s’ha dut a terme al Pavelló Municipal d’Amer situat a uns 500 metres de l’Institut Castell 

d’Estela i és on realitzen EF tots els alumnes d’ESO i Batxillerat. 

En la primera sessió d’aquest estudi, considerada com a heteroavaluació inicial a 3r B i 

coavaluació inicial a 3r A, s’ha realitzat el test inicial comentat anteriorment (primer 

instrument) i, seguidament, els alumnes després de ser gravats, tocava avaluar la seva 

pròpia tècnica del tir lliure de bàsquet a través de la rúbrica (segon instrument) sense 

haver practicat res prèviament. Una vegada finalitzada l’heteroavaluació inicial i la 

coavaluació inicial, s’han realitzat 4 sessions d’estil de la pràctica a 3r B i 4 sessions 

d’estil recíproc a 3r A encaminades a treballar la tècnica del tir lliure de bàsquet. Dintre 

de les sessions de l’estil de la pràctica orientades a treballar amb les característiques 

pròpies d’aquest estil, s’han penjat a les parets del pavelló les diferents tasques a 

executar pels alumnes (fase de preimpacte). D’aquesta manera, els participants han 

realitzat les tasques amb total llibertat tot prenent les 9 decisions de la fase d’impacte 

(vegeu-les detalladament a l’apartat 2.2.1). Durant la realització, el docent ha anat 
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donant feedbacks individualitzats segons les necessitats de cada executant a l’hora de 

realitzar la tasca (fase de postimpacte). Per contra, en l’estil recíproc, tot aplicant també 

les característiques pròpies d’aquest estil en les sessions, se’ls ha donat dues fitxes per 

cada parella. En aquestes fitxes hi ha detallades les feines de cada rol (fase de 

preimpacte), en aquest cas dos: (1) l’executor el qual realitza la tasca tot prenent les 

mateixes 9 decisions durant la fase d’impacte;  i (2) l’observador el qual s’encarrega de 

donar feedback a l’executor a través d’unes fitxes de criteris d’observació durant la fase 

de postimpacte (vegeu-les detalladament a l’annex 3). Aquests rols s’han pogut anar 

intercanviant quan es creia oportú. 

Un cop acabades les diferents sessions de cada estil d’ensenyament, s’ha portat a terme 

l’última sessió on es torna a passar el mateix test passat a l’inici amb totes les mateixes 

característiques juntament amb la mateixa rúbrica. Per tant, aquest test i aquesta 

rúbrica, anomenats actualment com a heteroavaluació final a 3r B i coavaluació final a 

3r A, han servit per acabar observant quines millores hi ha hagut respecte a 

l’heteroavaluació inicial i a la coavaluació inicial a partir de tots dos estils després d’haver 

estat treballant el contingut durant 4 sessions.  

Gràcies a la realització d’aquestes 6 sessions s’ha pogut observar quin dels dos estils 

emprats ha obtingut més millores en la tècnica del lliure de bàsquet per així acabar 

determinant quin estil és el més adequat per millorar-la. 

 

 

5.5. Anàlisi de la recollida de dades 

L’últim apartat de l’aplicació pràctica és l’anàlisi de la recollida de dades on s’explicarà 

la manera com s’han categoritzat els diferents aspectes qualitatius o indicadors de la 

tècnica del tir lliure de bàsquet de la rúbrica (segon instrument) que s’ha fet servir per 

cercar les dades i, així, entendre com estaran mencionades en els resultats. 

Les dades extretes de la rúbrica tant de l’estil de la pràctica com del recíproc, en ser 

purament quantitatives, ja que provenen de la rúbrica, s’han analitzat a partir de gràfics 

realitzats amb el programa Microsoft Excel 2016. Els indicadors en què se centra l’estudi 

són els diferents aspectes qualitatius a tenir en compte per a realitzar una correcta 

tècnica del tir lliure de bàsquet. Aquests indicadors estaran categoritzats amb lletres i 

pertanyen a una de les tres fases principals de la tècnica del tir lliure. 

La categorització d’aquests indicadors és la següent: 
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• Fase inicial de la tècnica del tir lliure: 

o Lletra A: peus i cames separades a l’alçada de les espatlles. 

o Lletra B: avança lleugerament el peu que es correspon amb la mà 

que fa el llançament. 

o Lletra C: pilota agafada amb la mà dominant o de tir per sota i l’altra 

mà al costat per acompanyar. 

 

• Fase de llançament de la tècnica del tir lliure: 

o Lletra D: braços flexionats amb un angle de 90º. 

o Lletra E: semiflexió de cames i genolls sense arribar als 90º. 

o Lletra F: aixecament de la pilota al mateix moment que estira les 

cames i aquestes queden totalment estirades. 

o Lletra G: llançament de la pilota tot acompanyant-la amb els dits de 

la mà. 

 

• Fase final de la tècnica del tir lliure: 

o Lletra H: estirament del cos, el braç de tir, les cames i els peus en 

direcció on ha llençat la pilota. 

 

Cada aspecte qualitatiu s’ha desglossat a través de 4 nivells d’assoliment d’aquest, de 

menys a més qualitat tècnica de tir lliure. Per tant, aquests nivells d’assoliment es 

categoritzen de la següent manera segons el sexe: 

Nivell d’assoliment dels nens: 

• Novell: nivell Fran Vázquez (nivell baix). 

• Aprenent: nivell Pau Gasol (nivell mitjà). 

• Expert: nivell Ricky Rubio (nivell alt). 

• Distingit: nivell Stephen Curry (nivell excel·lent). 

 

Nivell d’assoliment de les nenes: 

• Novell: nivell Rosó Buch (nivell baix). 

• Aprenent: nivell Alba Torrens (nivell mitjà). 

• Expert: nivell Marta Xargay (nivell alt). 

• Distingit: nivell Laia Palau (nivell excel·lent). 
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6. Resultats 

En aquest apartat de l’estudi es mostraran tots els resultats que s’han pogut observar 

referents a les avaluacions inicials i finals dels llançaments del tir lliure de bàsquet dels 

dos estils d’ensenyament utilitzats, gràcies a les dades que ens han proporcionat les 

rúbriques per així observar en quin dels dos estils hi ha hagut més millores. 

 

6.1. Resultats de les rúbriques d’heteroavaluació inicial i final 

sobre la tècnica del tir lliure a través de l’estil de la pràctica 

Els resultats que mostraré a continuació sobre l’heteroavaluació inicial i final de la 

tècnica del tir lliure de bàsquet a través de l’estil de la pràctica (vegeu un exemple detallat 

a l’annex 4.1), estan relacionats amb el nivell d’assoliment (novell, aprenent, expert i 

distingit) dels diferents aspectes qualitatius bàsics de la tècnica del tir lliure de bàsquet 

mencionats en les rúbriques. A partir de les dades obtingudes en aquesta sobre els 

diferents aspectes qualitatius, es pot analitzar el següent: 

Per una banda, el nivell d’assoliment dels aspectes qualitatius del tir lliure de bàsquet a 

l’heteroavaluació inicial (fig. 1) cal destacar que, més de la meitat dels alumnes de 3r B 

tenen un nivell d’assoliment novell i aprenent en tots els diferents aspectes qualitatius 

excepte en l’aspecte E i F (semiflexió de cames i genolls sense arribar als 90º i 

aixecament de la pilota al mateix moment que estira les cames i aquestes queden 

totalment estirades, respectivament). Dintre dels que tenen més dificultats, trobem que 

els 3 aspectes més difícils per a tots i totes corresponen a l’aspecte G, H i B, amb un 

total de 16, 15 i 13 alumnes com novells i aprenents, respectivament. Aquests aspectes 

anteriors, els podem desglossar en funció dels alumnes que hi ha a cada nivell: 10 

alumnes al novell i 6 a l’aprenent pel que fa a l’aspecte qualitatiu G, 5 alumnes al novell 

i 10 a l’aprenent per la H i 8 alumnes al novell i 5 a l’aprenent pel B. Després d’aquests 

3 aspectes qualitatius, destaca l’aspecte A amb un total de 13 alumnes (4 en els nivells 

de novell i 9 a l’aprenent), el D amb un total d’1 alumne/a al nivell novell i 12 a l’aprenent 

i, seguidament, el C amb un total de 12 alumnes (2 en el nivell novell i 10 a l’aprenent). 

En canvi, en els aspectes E i F s’observa certa facilitat, ja que la majoria dels alumnes 

es troben en un nivell d’assoliment expert i distingit. Concretament, 3 experts i 11 

distingits en l’aspecte qualitatiu E i 8 experts i 8 distingits a la F. D’acord amb aquests 

dos últims nivells d’assoliment, hi ha més freqüència d’alumnes al nivell expert que en 

el nivell distingit pel que fa als aspectes A, B, G i H.  
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Pel que fa als aspectes C i F, trobem que hi ha el mateix nombre d’alumnes en tots dos 

nivells, observant així 5 alumnes a l’expert i al distingit per l’aspecte C i 8 a l’expert i al 

distingit per la F. Ara bé, en els aspectes D i E, els alumnes del nivell distingit són més 

que en l’expert, predominant així 4 i 3 en l’expert i 5 i 11 en el distingit, respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, es pot veure a simple vista que en l’heteroavaluació final (fig. 2) els 

nivells d’assoliment d’expert i distingit de gairebé tots els 8 aspectes qualitatius del tir 

lliure han acaparat gairebé tota la mostra analitzada de 3r B.  

Dins d’aquesta heteroavaluació final, els dos aspectes que més els ha costat millorar 

són el B i el H, ja que pel que fa a l’aspecte B s’observa un total de 7 alumnes a nivell 

novell, 4 a aprenent, 4 a expert i 7 a distingit i, en relació al H, un total de 0 a novell, 7 a 

aprenent, 6 a expert i 9 a distingit, respectivament.  

L’aspecte qualitatiu G considerat prèviament com a complicat, no ha costat tant de 

millorar en aquesta heteroavaluació final perquè a simple vista s’observa gran diferència. 

Aquí, 14 alumnes han passat a nivell expert i distingit i només 2 s’han quedat a aprenent.  

Respecte als aspectes qualitatius A, C i D mostren un bon nivell considerablement, ja 

que destaca el nivell distingit amb més de la meitat dels alumnes (15 alumnes a l’aspecte 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

A B C D E F G H

Fase inicial Fase de llançament Fase
final

Aspectes qualitatius del tir lliure

N
º 

a
lu

m
n
e
s

Heteroavaluació inicial de l'estil de la pràctica

Distingit

Expert

Aprenent

Novell

Figura 1.  Gràfica dels aspectes qualitatius del tir lliure de bàsquet en 

l’heteroavaluació inicial de l’estil de la pràctica. 
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A, 14 al C i 12 al D). En referència als altres nivells d’aquests 3 aspectes (novell, 

aprenent i expert), han quedat de la següent manera: 0 alumnes a nivell novell tant per 

l’aspecte qualitatiu A, com C i D; 4 alumnes a nivell d’aprenent a l’A, 0 en el C i 3 alumnes 

en el D; i 3 alumnes a nivell expert de l’A, 8 d’expert a C i 7 d’expert a D.  

Pel que fa als últims aspectes qualitatius a comentar, E i F, en aquesta heteroavaluació 

final han millorat notablement, obtenint així només resultats als nivells d’expert i distingit 

(5 alumnes a expert i 17 a distingit pel que fa a l’aspecte E i 10 alumnes a expert i 12 a 

distingit a l’aspecte F). 
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Figura 2.  Gràfica dels aspectes qualitatius del tir lliure de bàsquet en 

l’heteroavaluació final de l’estil de la pràctica. 
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6.2. Resultats de les rúbriques de coavaluació inicial i final 

sobre la tècnica del tir lliure a través de l’estil recíproc 

Els resultats que es veuran a continuació sobre la coavaluació inicial i final de la tècnica 

del tir lliure de bàsquet a través de l’estil recíproc (vegeu un exemple detallat a l’annex 

4.2), tornen a estar relacionats amb el nivell d’assoliment (novell, aprenent, expert i 

distingit) dels diferents aspectes qualitatius bàsics de la tècnica del tir lliure de bàsquet 

mencionats en les rúbriques. A partir de les dades obtingudes en aquesta sobre els 

diferents aspectes qualitatius, es pot analitzar el següent: 

Per una banda, el nivell d’assoliment dels aspectes qualitatius del tir lliure de bàsquet a 

la coavaluació inicial (fig. 3) cal destacar que, els alumnes de 3r A tenen un nivell 

d’assoliment molt repartit entre els 4 nivells per a tots els diferents aspectes qualitatius. 

Observant així, que els aspectes B, G i H són considerats els més difícils pel que fa a 

l’execució segons els resultats, ja que hi ha més de la meitat dels d’alumnes en el nivell 

novell i aprenent que no pas en el nivell expert i distingit. Pel que fa a l’aspecte qualitatiu 

B s’observen 10 alumnes en el nivell novell i 4 en l’aprenent. L’aspecte G mostra 3 

alumnes al nivell novell i 10 alumnes al nivell aprenent. I, pel que fa a la H s’observa 3 

alumnes al nivell novell i 11 a l’aprenent.  

Uns altres tres aspectes qualitatius a destacar primerament i on els alumnes es troben 

repartits força equitativament entre novells-aprenents i experts-distingits són els 

aspectes qualitatius A, C i D. Dintre d’aquests, hi ha una disposició dels alumnes de la 

següent manera: de l’aspecte qualitatiu A hi ha 4 alumnes al novell, 6 a l’aprenent, 8 a 

l’expert i 4 al distingit; de l’aspecte qualitatiu C n’hi ha 2 al novell, 9 a l’aprenent, 6 a 

l’expert i 5 al distingit; i, de l’aspecte qualitatiu D n’hi ha 3 al novell, 9 a l’aprenent, 6 a 

l’expert i 4 al distingit.  

Per últim, s’observa un clar exemple dels aspectes qualitatius que més els hi surten als 

alumnes de 3r A. Per un costat, s’hi situen els aspectes qualitatius E amb 5 experts i 10 

distingits i F amb 7 experts i 9 distingits. Per l’altre costat, els alumnes que estan en el 

nivell novell i aprenent d’aquests dos aspectes qualitatius són molt escassos, ja que en 

l’aspecte qualitatiu E tenen un total d’1 alumne/a al nivell novell i 6 alumnes al nivell 

aprenent i, a l’aspecte qualitatiu F un total de 0 alumnes en el novell i 6 a l’aprenent. 
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Per altra banda, es pot veure que en la coavaluació final (fig. 4) els nivells d’assoliment 

d’expert i distingit dels diferents aspectes qualitatius del tir lliure han obtingut la gran 

majoria de la mostra analitzada de 3r A, excepte en l’aspecte B. Bàsicament perquè a 

simple vista s’observa que gairebé tots els alumnes estan concentrats en els dos últims 

nivells, és a dir, el nivell expert i el nivell distingit. Per tant, en aquesta coavaluació final 

l’aspecte qualitatiu que mostra més baixes millores ha estat el B amb un total de 8 

alumnes a nivell novell, 4 a l’aprenent, 4 a l’expert i 6 al distingit. Aquí, uns altres dos 

aspectes a remarcar primerament són l’aspecte qualitatiu G i H. El primer amb un total 

de 3 alumnes al nivell aprenent, 9 alumnes al nivell expert i 10 alumnes al nivell distingit. 

Mentre que en el segon aspecte qualitatiu s’observa un total de 6 alumnes al nivell 

aprenent, 7 alumnes al nivell expert i 9 alumnes al nivell distingit.   

En relació als aspectes qualitatius A, C i D mostren haver millorat en gran mesura, 

sobretot en el nivell distingit: 15 alumnes en l’aspecte qualitatiu A, 14 en l’aspecte 

qualitatiu C i 12 en l’aspecte qualitatiu D. Per contra, en els altres tres nivells (novell, 

aprenent i expert) d’aquests 3 aspectes qualitatius esmentats anteriorment, s’observa 

que han sortit els següents resultats: al nivell novell 0 alumnes en tots tres aspectes 

qualitatius respectivament; al nivell aprenent 2 alumnes a l’aspecte qualitatiu A, 1 
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coavaluació inicial de l’estil recíproc. 
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alumne/a a l’aspecte qualitatiu C i 2 alumnes a l’aspecte qualitatiu D; i al nivell expert 

amb un total de 5 alumnes a l’aspecte qualitatiu A, 7 alumnes a l’aspecte qualitatiu C i, 

finalment, 8 alumnes a l’aspecte qualitatiu D.  

Finalment, convé ressaltar que els aspectes qualitatius E i F són on s’observen les 

millores més notables obtingudes al llarg d’aquesta coavaluació final, ja que els nombres 

parlen per si sols. Aquí, l’aspecte qualitatiu E mostra només 4 alumnes al nivell expert i 

18 al nivell distingit i, pel que fa a l’aspecte qualitatiu F, mostra 11 alumnes al nivell 

expert i 11 al nivell distingit. 
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Figura 4.  Gràfica dels aspectes qualitatius del tir lliure de bàsquet en la 

coavaluació final de l’estil recíproc. 



Treball de Final de Grau 
Pau Aznar Usan 

Universitat de Vic, 17 de maig de 2019 
 

36 
 

7. Discussió i conclusions 

Després de realitzar aquesta investigació, si la relacionem amb altres estudis realitzats 

per uns autors com són Goldberger i Gerney (1986) mostren que quan es treballa una 

determinada habilitat a través de l’estil de la pràctica i l’estil recíproc utilitzats en el 

present estudi, es veuen unes millores significatives d’aquesta habilitat. Un clar exemple 

és el que s’ha pogut observar en els resultats, quan en l’avaluació inicial, més de la 

meitat dels alumnes d’ambdós estils d’ensenyament es trobaven en un nivell 

d’assoliment novell i aprenent pel que fa als 8 aspectes qualitatius del tir lliure excepte 

en l’aspecte qualitatiu E i F. Però, un cop realitzades les 4 sessions a través dels dos 

estils d’ensenyament, en l’avaluació final, es pot veure que gairebé tots els alumnes 

d’ambdós cursos (3r A i 3r B) han obtingut un nivell d’assoliment expert i distingit per 

tots 8 aspectes qualitatius, excepte en el B. És aquí, on gràcies a les dades obtingudes, 

s’afirma que el que diuen Goldberger i Gerney (1986) és cert. A més a més, també es 

pot afirmar el que diuen Prieto i Nistal (2009) que “Quan es realitza un treball sobre les 

qualitats físiques o diferents habilitats a través d’un procés continuat i programat en 

unitats didàctiques (com s’ha realitzat en l’estudi al portar a terme les 6 sessions), es 

presenten beneficis o millores, independentment de quina metodologia es tracti” (p. 6). 

Per tant, d’acord amb els autors esmentats anteriorment i gràcies als resultats analitzats 

en aquesta investigació, s’extreu una primera conclusió: tant l’estil de la pràctica com 

l’estil recíproc, si els portes a terme a la pràctica ajudaran a millorar 

significativament l’habilitat treballada, en aquest cas, la tècnica del tir lliure de 

bàsquet.  

Dintre d’aquesta mateixa temàtica i aprofundint una mica més en el tema d’estudi 

d’aquesta investigació, si focalitzem l’atenció en els resultats obtinguts en l’avaluació 

final d’ambdós estils d’ensenyament, s’observa que el nombre d’alumnes, d’acord amb 

el nivell d’assoliment de cadascú, queden repartits de manera bastant semblant en tots 

els 8 aspectes qualitatius del tir lliure de bàsquet. Bàsicament, perquè existeixen poques 

diferències entre l’estil de la pràctica i l’estil recíproc, com és el cas d’una diferència 

d’entre 1-2 alumnes en cada nivell d'assoliment. Alguns exemples observables són els 

següents: (1) a l’aspecte qualitatiu E dins l’estil de la pràctica s’observen 0 alumnes 

novells, 0 aprenents, 5 experts i 17 distingits, mentre que en l’estil recíproc s’observen 

0 alumnes novells, 0 aprenents, 4 experts i 18 distingits; i (2) a l’aspecte qualitatiu F dins 

l’estil de la pràctica s’observen 0 alumnes novells, 0 aprenents, 10 experts i 12 distingits, 

mentre que en l’estil recíproc s’observen 0 alumnes novells, 0 aprenents, 11 experts i 

11 distingits. Així doncs, una segona conclusió en relació al present estudi és: en molts 
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casos depenent de quin aspecte qualitatiu es treballi, aquest es veu millorat més 

amb un estil que no pas en l’altre, però al cap i a la fi sempre s’obté una millora 

semblant. Aquesta segona conclusió s’ajusta amb els estudis que van realitzar Gerney 

(1979) i Goldberger, Gerney i Chamberlain (1982), els quals ens diuen que els resultats 

que es van obtenir amb els grups de l’estil de la pràctica i del recíproc, van millorar 

significativament l’adquisició d’aquestes habilitats sense haver-hi moltes diferències i, 

per tant, fa possible que tots dos estils fomentin a què s’adquireixin.  

Ambdues conclusions extretes fins al moment, permeten assolir l’objectiu principal 

d’aquesta investigació, juntament amb la resposta de la pregunta inicial i la verificació o 

no de la hipòtesi plantejada inicialment. 

En relació a la pregunta de recerca: Quin dels dos estils d’ensenyament (el recíproc o 

l’estil de la pràctica) és més adequat per millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet?, es 

pot respondre que no hi ha un estil d’ensenyament més adequat que un altre, sinó que 

tots dos són vàlids per millorar el gest tècnic del tir lliure.  

Pel que fa a la hipòtesi inicial: L’estil d’ensenyament recíproc és més adequat per 

millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet en comptes de l’estil d’ensenyament de la 

pràctica, és falsa. Per tant, obtenim així la tercera i última conclusió de la investigació: 

l’estil de la pràctica i l’estil recíproc són dos estils d’ensenyament totalment 

adequats per millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet en nois i noies de 

secundària (3r d’ESO). 
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8. Limitacions, prospectiva d’investigació i valoració 

personal 

Deixant de banda la discussió i les conclusions del tema d’estudi del Treball de Final de 

Grau, a continuació s’exposen les limitacions i/o inconvenients que han anat sorgint al 

llarg d’aquesta investigació juntament amb una valoració personal d’aquesta i una 

possible continuació de l’estudi. 

Per un costat, tal com s’ha comentat a la introducció, la primera idea del treball anava 

encarada a treballar l’aprenentatge cooperatiu, però al final, es va decantar cap a 

aquests dos estils d’ensenyament per raons de coherència i lligam amb els aspectes 

qualitatius de la tècnica del tir lliure. Aquest petit canvi, va suposar haver de tornar a 

buscar una altra vegada informació teòrica sobre els estils d’ensenyament i oblidar la 

informació cercada sobre l’aprenentatge cooperatiu. Aspecte no gaire costós, però si 

limitador pel temps.  

Seguint amb una altra limitació, en anar realitzant les diverses sessions programades i 

les gravacions inicials i finals, es va haver d’anar seleccionant i pensant quins alumnes 

havien tingut un seguiment complet en tota l’aplicació pràctica per així formar part de la 

mostra a analitzar.  

Finalment, l’inconvenient més gran d’aquest estudi, ha estat a l’hora d’exposar els 

resultats, ja que no se sabia quina podria ser la forma més clara i entenedora de fer-ho. 

Per altre costat, en relació a la prospectiva d’investigació, com que la recerca s’ha portat 

a terme a través de dos estils d’ensenyament reproductius, es podria continuar tot fent 

exactament el mateix estudi però a partir d’un estil d’ensenyament reproductiu i un altre 

de productiu segons el que expliquen Mosston i Ashworth (1993) sobre els estils 

d’ensenyament. També, podria tenir una altra continuació com seria centrant-se a veure 

si es millora més la tècnica del tir lliure de bàsquet a través d’estils tradicionals o a partir 

d’un model pedagògic que s’ha posat molt de moda actualment com és l’aprenentatge 

cooperatiu. 

En resum, independentment dels inconvenients que han anat sorgint durant el 

desenvolupament d’aquest treball i un cop revisada tota la investigació, estic molt 

content i satisfet pel resultat, ja que he sabut adaptar-me a les circumstàncies del 

moment i encaminar-ho cap allà on calia.  

Aquest treball, personalment m’ha aportat a començar a introduir-me en el món de la 

recerca científica cosa que avui en dia no hi estava massa acostumant i, en l’àmbit 

professional, m’ha ajudat a conèixer en més profunditat dues maneres diferents de 
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treballar com a futur docent d’Educació Física (EF). Per tant, aquest treball el podríem 

relacionar amb el món de l’educació i amb les assignatures de Didàctica de l’EF I i II que 

van ser cursades durant el curs de 3r de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.  
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10. Annex 

10.1. Annex 1 
 

Taula 2. Sessió 1 estil de la pràctica 

NÚM. SESSIÓ: 1  

CLASSE: 3r B 

DATA: 15 de gener de 2019 

ESTIL D’ENSENYAMENT: Estil de la pràctica 

DURADA DE LA SESSIÓ: 60 minuts 

OBJECTIU DE LA SESSIÓ: Millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet 

CONTINGUT GENERAL: El bàsquet 

TEMA ESPECÍFIC: El tir lliure de bàsquet 

DESCRIPCIÓ DE 

LES TASQUES 

NÚM. DE 

REPETICIONS 

ASPECTES 

A TENIR 

EN 

COMPTE 

FEEDBACK 

PROGRESSOS 

DE LES 

TASQUES 

Tasca 1 

(Realització del 

test inicial): 

realització de 4 

llançaments des de 

la línia de tir lliure 

mentre sereu 

gravats pel 

professor. 

4 llançaments - - - 

Tasca 2: 

realització de la 

rúbrica per part 

meva tot fixant-me 

amb la gravació 

que els hi he 

realitzat. 
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Taula 3. Sessió 2 estil de la pràctica 

NÚM. SESSIÓ: 2 

CLASSE: 3r B 

DATA: 22 de gener de 2019 

ESTIL D’ENSENYAMENT: Estil de la pràctica 

DURADA DE LA SESSIÓ: 60 minuts 

OBJECTIU DE LA SESSIÓ: Millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet 

CONTINGUT GENERAL: El bàsquet 

TEMA ESPECÍFIC: El tir lliure de bàsquet 

DESCRIPCIÓ DE 

LES TASQUES 

NÚM. DE 

REPETICIONS 

ASPECTES 

A TENIR 

EN 

COMPTE 

FEEDBACK 

PROGRESSOS 

DE LES 

TASQUES 

Tasca 1: 

visualització d’un 

vídeo sobre la 

tècnica del tir lliure 

tot explicant-los els 

diferents passos a 

seguir per executar 

correctament la 

tècnica del tir lliure. 

- - - - 

Tasca 2: 

realització 

d’activitats 

coordinatives i en 

diferents posicions 

aplicades en la part 

tècnica dels peus: 

 

1) Realització de 

tirs lliures amb les 

cames ben 

separades. 

 

5 llançaments 

per a cada 

activitat 

Cap 
Donat pel 

professor 

L’alumne/a 

aquí indica si 

ha completat o 

no la tasca 
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2) Realització de 

tirs lliures amb les 

cames ben juntes. 

 

3) Realització de 

tirs lliures 

flexionant les 

cames fins a tocar 

els talons amb el 

cul. 

 

4) Realització de 

tirs lliures sense 

flexionar les cames 

(cames ben 

estirades). 

 

5) Realització de 

tirs lliures amb les 

cames en diagonal 

(totes dues 

diagonals). 

 

6) Realització de 

tirs lliures amb una 

cama a davant i 

l’altra a darrere 

fent-ho en 

moviment (saltant). 

 

7) El mateix que 

l’exercici anterior 

però canviant la 

cama del davant 

per la del darrere 

(saltant). 
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8) Realització de 

tirs lliures a peu 

coix amb la dreta. 

 

9) Realització de 

tirs lliures a peu 

coix amb 

l’esquerra. 

 

10) Realització de 

tirs lliures fent un 

salt al tirar. 

 

11) Realització de 

tirs lliures ajupint-

se, saltant i tirant. 

 

12) Realització de 

tirs lliures aguantat 

les cames 

flexionades 90º. 

 

 

Taula 4. Sessió 3 estil de la pràctica 

NÚM. SESSIÓ: 3 

CLASSE: 3r B 

DATA: 29 de gener de 2019 

ESTIL D’ENSENYAMENT: Estil de la pràctica 

DURADA DE LA SESSIÓ: 60 minuts 

OBJECTIU DE LA SESSIÓ: Millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet 

CONTINGUT GENERAL: El bàsquet 

TEMA ESPECÍFIC: El tir lliure de bàsquet 
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DESCRIPCIÓ DE 

LES TASQUES 

NÚM. DE 

REPETICIONS 

ASPECTES 

A TENIR 

EN 

COMPTE 

FEEDBACK 

PROGRESSOS 

DE LES 

TASQUES 

Tasca 1: 

realització 

d’activitats 

coordinatives i en 

diferents posicions 

aplicades en la 

mecànica del tir: 

 

1) Dempeus 

realitzarem 

llançaments cap 

amunt amb una mà 

fent rodar la pilota 

cap endarrere. 

 

2) El mateix que en 

l’exercici anterior 

però amb l’altra 

mà. 

 

3) De genolls 

realitzarem 

llançaments cap 

amunt amb una mà 

fent rodar la pilota 

cap endarrere. 

 

4) El mateix que en 

l’exercici anterior 

però amb l’altra 

mà. 

7 llançaments 

per a cada 

activitat 

Cap 
Donat pel 

professor 

L’alumne/a 

aquí indica si 

ha completat o 

no la tasca 
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5) Estirat de cares 

cap amunt 

realitzarem 

llançaments cap 

amunt amb una mà 

fent rodar la pilota 

cap endarrere. 

 

6) Dempeus 

realitzarem 

llançaments amb 

una mà contra la 

paret. 

 

7) El mateix que en 

l’exercici anterior 

però amb l’altra 

mà. 

 

8) Dempeus 

realitzarem 

llançaments amb 

una mà contra el 

tauler. 

 

9) El mateix que en 

l’exercici anterior 

però amb l’altra 

mà. 

 

10) Llançaments a 

cistella des de la 

posició de tir lliure 

amb una mà. 

 



Treball de Final de Grau 
Pau Aznar Usan 

Universitat de Vic, 17 de maig de 2019 
 

49 
 

11) El mateix que 

en l’exercici 

anterior però amb 

l’altra mà. 

 

12) Llançaments a 

cistella des de la 

posició de tir lliure 

aplicant la tècnica 

correcta i amb 

totes dues mans 

ben situades. 

 

 

 

 Taula 5. Sessió 4 estil de la pràctica 

NÚM. SESSIÓ: 4 

CLASSE: 3r B 

DATA: 5 de febrer de 2019 

ESTIL D’ENSENYAMENT: Estil de la pràctica 

DURADA DE LA SESSIÓ: 60 minuts 

OBJECTIU DE LA SESSIÓ: Millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet 

CONTINGUT GENERAL: El bàsquet 

TEMA ESPECÍFIC: El tir lliure de bàsquet 

DESCRIPCIÓ DE 

LES TASQUES 

NÚM. DE 

REPETICIONS 

ASPECTES 

A TENIR 

EN 

COMPTE 

FEEDBACK 

PROGRESSOS 

DE LES 

TASQUES 

Tasca 1: realització 

d’activitats 

coordinatives i en 

diferents posicions 

aplicades en la part 

tècnica dels peus i 

7 llançaments 

per a cada 

activitat 

Cap 
Donat pel 

professor 

L’alumne/a 

aquí indica si 

ha completat o 

no la tasca 
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en la mecànica del 

tir: 

 

1) Realització de 

tirs lliures amb la 

cama dreta més 

avançada que 

l’esquerra (sense 

saltar). 

 

2) Realització de 

tirs lliures amb la 

cama esquerra 

més avançada que 

la dreta (sense 

saltar). 

 

3) Realització de 

tirs lliures amb la 

cama dreta més 

avançada que 

l’esquerra (saltant). 

 

4) Realització de 

tirs lliures amb la 

cama esquerra 

més avançada que 

la dreta (saltant). 

 

5) Realització de 

tirs lliures fent un 

salt al tirar. 

 

6) Realització de 

tirs lliures aguantat 
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les cames 

semiflexionades. 

 

7) Dempeus 

realitzarem 

llançaments cap 

amunt amb la mà 

dominant i l’altra 

mà de suport fent 

rodar la pilota cap 

endarrere tot fent-

ho amb una 

adequada 

mecànica de tir. 

 

8) De genolls 

realitzarem 

llançaments cap 

amunt amb la mà 

dominant i l’altra 

mà de suport fent 

rodar la pilota cap 

endarrere tot fent-

ho amb una 

adequada 

mecànica de tir. 

 

9) Estirat de cares 

cap amunt 

realitzarem 

llançaments cap 

amunt amb la mà 

dominant i l’altra 

mà de suport fent 

rodar la pilota cap 

endarrere tot fent-
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ho amb una 

adequada 

mecànica de tir. 

Tasca 2: concurs 

de tirs lliures tot 

centrant-nos en la 

mecànica correcta 

del tir lliure. 

5 llançaments 

per a cada 

activitat 

Cap 
Donat pel 

professor 

L’alumne/a 

aquí indica si 

ha completat o 

no la tasca 

 

 

Taula 6. Sessió 5 estil de la pràctica 

NÚM. SESSIÓ: 5 

CLASSE: 3r B 

DATA: 19 de febrer de 2019 

ESTIL D’ENSENYAMENT: Estil de la pràctica 

DURADA DE LA SESSIÓ: 60 minuts 

OBJECTIU DE LA SESSIÓ: Millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet 

CONTINGUT GENERAL: El bàsquet 

TEMA ESPECÍFIC: El tir lliure de bàsquet 

DESCRIPCIÓ DE 

LES TASQUES 

NÚM. DE 

REPETICIONS 

ASPECTES 

A TENIR 

EN 

COMPTE 

FEEDBACK 

PROGRESSOS 

DE LES 

TASQUES 

Tasca 1: des de la 

posició de tir lliure 

haureu de posar 

dos cons a una 

distància de dues 

passes  i vosaltres 

us situareu 

entremig d’aquests 

dos. Allà, 

realitzareu 

desplaçaments 

laterals cap a la 

5 llançaments Cap 
Donat pel 

professor 

L’alumne/a 

aquí indica si 

ha completat o 

no la tasca 
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dreta i a l’esquerra 

anant a tocar al 

con i llençareu el tir 

lliure a cistella. 

Tasca 2: en la 

mateixa posició 

que en la Tasca 1, 

realitzareu 4 salts a 

peus junts per 

poder donar una 

volta de 360º i 

llençareu el tir lliure 

a cistella. 

5 llançaments Cap 
Donat pel 

professor 

L’alumne/a 

aquí indica si 

ha completat o 

no la tasca 

Tasca 3: 

realització 

d’activitats 

coordinatives i en 

diferents posicions 

aplicades en el 

gest tècnic del tir 

lliure: 

 
1) Realització de 

tirs lliures però 

prèviament haver 

fet “Skipping” + 

aturada d’un temps 

i després 

llançament. 

 

2) Realització de 

tirs lliures però 

prèviament haver 

fet la “V” + aturada 

d’un temps i 

7 llançaments 

per a cada 

activitat 

Cap 
Donat pel 

professor 

L’alumne/a 

aquí indica si 

ha completat o 

no la tasca 
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després 

llançament. 

 

3) Realització de 

tirs lliures però 

prèviament haver 

fet la “V” (amb dos 

peus junts 

endavant i 

endarrere) + 

aturada d’un temps 

i després 

llançament. 

 

4) Realització de 

tirs lliures però 

prèviament haver 

fet salts a peu coix 

+ aturada d’un 

temps i després 

llançament. 

 

5) Realització de 

tirs lliures però 

prèviament haver 

fet “Skipping” + 

aturada d’un temps 

i després 

llançament. 

 

6) Realització de 

tirs lliures però 

prèviament haver 

fet salts amb peus 

junts botant la 

pilota + aturada 
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d’un temps i 

després 

llançament. 

 

 

 Taula 7. Sessió 6 estil de la pràctica 

NÚM. SESSIÓ: 6  

CLASSE: 3r B 

DATA: 19 de febrer de 2019 

ESTIL D’ENSENYAMENT: Estil de la pràctica 

DURADA DE LA SESSIÓ: 60 minuts 

OBJECTIU DE LA SESSIÓ: Millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet 

CONTINGUT GENERAL: El bàsquet 

TEMA ESPECÍFIC: El tir lliure de bàsquet 

DESCRIPCIÓ DE 

LES TASQUES 

NÚM.  DE 

REPETICONS 

ASPECTES 

A TENIR 

EN 

COMPTE 

FEEDBACK 

PROGRESSOS 

DE LES 

TASQUES 

Tasca 1 

(Realització del 

test final): 

realització de 4 

llançaments des de 

la línia de tir lliure 

mentre sereu 

gravats pel 

professor. 

4 llançaments - - - 

Tasca 2: realització 

de la rúbrica per 

part meva tot fixant-

me amb la gravació 

que els hi he 

realitzat. 
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10.2. Annex 2 
 

Taula 8. Sessió 1 estil recíproc 

NÚM. SESSIÓ: 1 

CLASSE: 3r A 

DATA: 15 de gener de 2019 

ESTIL D’ENSENYAMENT: Estil recíproc 

DURADA DE LA SESSIÓ: 60 minuts 

OBJECTIU DE LA SESSIÓ: Millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet 

CONTINGUT GENERAL: El bàsquet 

TEMA ESPECÍFIC: El tir lliure de bàsquet 

DESCRIPCIÓ DE LES 

TASQUES 

NÚM. DE 

REPETICIONS 

ASPECTES A 

TENIR EN 

COMPTE 

PROGRESSOS 

DE LES 

TASQUES 

Tasca 1 (Realització 

del test inicial): 

realització de 4 

llançaments des de la 

línia de tir lliure mentre 

sereu gravats per la 

vostra parella. Tots dos 

us heu de gravar fent la 

tasca. 

4 llançaments - 
- 

 

Tasca 2: Quan acabeu 

de gravar-vos, cada 

un/a haurà d’omplir la 

rúbrica del seu 

company/a tot fixant-se 

amb la gravació que li 

ha fet al seu 

company/a. 

- - - 
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Taula 9. Sessió 2 estil recíproc 

NÚM. SESSIÓ: 2 

CLASSE: 3r A 

DATA: 22 de gener de 2019 

ESTIL D’ENSENYAMENT: Estil recíproc 

DURADA DE LA SESSIÓ: 60 minuts 

OBJECTIU DE LA SESSIÓ: Millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet 

CONTINGUT GENERAL: El bàsquet 

TEMA ESPECÍFIC: El tir lliure de bàsquet 

DESCRIPCIÓ DE LES 

TASQUES 

NÚM. DE 

REPETICIONS 

ASPECTES A 

TENIR EN 

COMPTE 

PROGRESSOS 

DE LES 

TASQUES 

Tasca 1: visualització 

d’un vídeo sobre la 

tècnica del tir lliure tot 

explicant-los els 

diferents passos a 

seguir per executar 

correctament la tècnica 

del tir lliure. 

- - 
- 

 

Tasca 2: un de la 

parella estarà situat 

davant la paret i anirà 

llançant la pilota contra 

ella i quan la rebi 

realitzarà una 

semiflexió de cames i 

genolls per simular la 

part tècnica dels peus. 

L’altre/a company/a 

observarà com ho fa i 

apuntarà les coses que 

faci bé i les que faci 

malament per després 

comentar-li. 

10 llançaments per 

persona 
- - 
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Seguidament, es 

canviaran el rol. 

 
Variant: fer 

exactament el mateix 

però a l’hora de llençar 

la pilota elevar els 

talons 

Tasca 3: amb la parella 

us anireu passant la 

pilota amb alçada i 

sempre quan la rebeu, 

realitzareu aquesta 

semiflexió de cames i 

genolls per simular la 

part tècnica dels peus. 

El que no executa, 

observarà a l’altre/a i 

quan acabeu de fer la 

tasca, apuntareu les 

coses que feu bé i les 

que no per després 

comentar-ho entre 

vosaltres. 

 

Variant: fer 

exactament el mateix 

però a l’hora de llençar 

la pilota elevar els 

talons. 

10 llançaments per 

persona 
- - 

Tasca 4: un de la 

parella estarà situat 

davant la paret i anirà 

llançant la pilota contra 

ella tot simulant només 

la mecànica de tir. 

10 llançaments per 

persona 
- - 
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L’altre/a company/a 

observarà com ho fa i 

apuntarà les coses que 

faci bé i les que faci 

malament per després 

comentar-li. 

Seguidament, es 

canviaran el rol. 

Tasca 5: un de la 

parella anirà llançant la 

pilota amunt tot 

realitzant la tècnica 

correcta del tir lliure. 

L’altre/a company/a 

observarà com ho fa i 

apuntarà les coses que 

faci bé i les que faci 

malament per després 

comentar-li. 

Seguidament, es 

canviaran el rol. 

10 llançaments per 

persona 
- - 

 

 

 

Taula 10. Sessió 3 estil recíproc 

NÚM. SESSIÓ: 3 

CLASSE: 3r A 

DATA: 29 de gener de 2019 

ESTIL D’ENSENYAMENT: Estil recíproc 

DURADA DE LA SESSIÓ: 60 minuts 

OBJECTIU DE LA SESSIÓ: Millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet 

CONTINGUT GENERAL: El bàsquet 

TEMA ESPECÍFIC: El tir lliure de bàsquet 
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DESCRIPCIÓ DE LES 

TASQUES 

NÚM. DE 

REPETICIONS 

ASPECTES A 

TENIR EN 

COMPTE 

PROGRESSOS 

DE LES 

TASQUES 

Tasca 1: un de la 

parella anirà llançant la 

pilota cap amunt i quan 

la rebi realitzarà una 

semiflexió de cames i 

genolls per simular la 

part tècnica dels peus. 

L’altre/a company/a 

observarà com ho fa i 

apuntarà les coses que 

faci bé i les que faci 

malament per després 

comentar-li. 

Seguidament, es 

canviaran el rol. 

 

Variant: fer 

exactament el mateix 

però a l’hora de llençar 

elevar els talons. 

10 llançaments per 

persona 
- 

- 

 

Tasca 2: un de la 

parella anirà llançant la 

pilota cap amunt amb 

una mà tot simulant 

només la mecànica de 

tir. L’altre/a company/a 

observarà com ho fa i 

apuntarà les coses que 

faci bé i les que faci 

malament per després 

comentar-li. 

10 llançaments per 

persona 
- - 
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Seguidament, es 

canviaran el rol. 

Tasca 3: com si 

tiréssiu tirs lliures 

haureu d’intentar 

introduir la pilota allà on 

el company/a situa el 

cercle agafat amb les 

mans (molt amunt, molt 

avall, més cap a un 

costat, etc.). Un tira i 

l’altre/a l’observa com 

ho fa. Després es 

canvien els rols. 

10 llançaments per 

persona 
- - 

Tasca 4: concurs de 

tirs lliures tot centrant-

nos en la mecànica 

correcta del tir lliure. 

Els llançaments 

sempre són simulant la 

tècnica de la mecànica 

del tir lliure. El que no 

tira observa com ho fa, 

li comenta que fa bé i 

malament i es canvien 

els rols. 

10 llançaments per 

persona 
- - 

Tasca 5: un de la 

parella realitzarà 7 

llançaments amb la 

tècnica correcta del tir 

lliure en direcció cap a 

uns cercles que 

estaran situats a terra 

(cadascun de diferent 

puntuació) i haurà de 

10 llançaments per 

persona 
- - 
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fer entrar la pilota en 

aquests. L’altre/a 

company/a observarà 

com ho fa i apuntarà 

les coses que faci bé i 

les que faci malament 

per després comentar-

li. Seguidament, es 

canviaran el rol i es 

veurà els punts que ha 

fet cadascú. 

 

 

 

Taula 11. Sessió 4 estil recíproc 

NÚM. SESSIÓ: 4 

CLASSE: 3r A 

DATA: 5 de febrer de 2019 

ESTIL D’ENSENYAMENT: Estil recíproc 

DURADA DE LA SESSIÓ: 60 minuts 

OBJECTIU DE LA SESSIÓ: Millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet 

CONTINGUT GENERAL: El bàsquet 

TEMA ESPECÍFIC: El tir lliure de bàsquet 

DESCRIPCIÓ DE LES 

TASQUES 

NÚM. DE 

REPETICIONS 

ASPECTES A 

TENIR EN 

COMPTE 

PROGRESSOS 

DE LES 

TASQUES 

Tasca 1: realització de 

tirs lliures amb la cama 

dominant més 

avançada que l’altra i 

realitzant una 

semiflexió de cames i 

genolls per tirar a 

cistella i així simular la 

part tècnica dels peus. 

7 llançaments per 

persona 
- 

- 
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L’altre/a company/a 

observarà com ho fa i 

apuntarà les coses que 

faci bé i les que faci 

malament per després 

comentar-li. 

Seguidament, es 

canviaran el rol. 

Tasca 2: realització de 

tirs lliures amb la cama 

dominant més 

endarrere que l’altra i 

realitzant una 

semiflexió de genolls 

per tirar a cistella i així 

simular la part tècnica 

dels peus. L’altre/a 

company/a observarà 

com ho fa i apuntarà 

les coses que faci bé i 

les que faci malament 

per després comentar-

li. Seguidament, es 

canviaran el rol. 

7 llançaments per 

persona 
- - 

Tasca 3: dempeus, un 

de la parella anirà 

llançant la pilota cap 

amunt amb la mà 

dominant i l’altra que 

acompanya a la pilota 

tot simulant només la 

mecànica de tir (fent 

rodar la pilota cap 

endarrere). L’altre/a 

company/a observarà 

7 llançaments per 

persona 
- - 
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com ho fa i apuntarà 

les coses que faci bé i 

les que faci malament 

per després comentar-

li. Seguidament, es 

canviaran el rol. 

Tasca 4: de genolls, un 

de la parella anirà 

llançant la pilota cap 

amunt amb la mà 

dominant i l’altra que 

acompanya a la pilota 

tot simulant només la 

mecànica de tir (fent 

rodar la pilota cap 

endarrere). L’altre/a 

company/a observarà 

com ho fa i apuntarà 

les coses que faci bé i 

les que faci malament 

per després comentar-

li. Seguidament, es 

canviaran el rol. 

7 llançaments per 

persona 
- - 

Tasca 5: la parella es 

passarà la pilota i un 

d’aquests dos ho farà 

passant-li la pilota com 

si fos un tir lliure tot 

respectant la tècnica 

correcta i l’altre/a amb 

una passada normal. 

Seguidament, es 

canviaran de rol. 

7 llançaments per 

persona 
- - 
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Tasca 6: realització per 

parelles anades i 

vingudes cap a les 

cistelles tot passant-se 

la pilota sense botar i 

quan el que estigui a 

prop de la cistella en la 

zona de tir lliure, 

realitzarà parada d’un 

temps i acabarà tirant a 

cistella tot realitzant la 

tècnica correcta del tir 

lliure. El que no tira 

observa com ho fa, li 

comenta que fa bé i 

malament i es canvien 

els rols. 

7 anades i 

vingudes entre els 

dos de la parella 

- - 

Tasca 7: concurs de 

tirs lliures tot centrant-

nos en la mecànica 

correcta del tir lliure. 

Els llançaments 

sempre són simulant la 

tècnica de la mecànica 

del tir lliure. El que no 

tira observa com ho fa, 

li comenta que fa bé i 

malament i es canvien 

els rols. 

7 llançaments per 

persona 
- - 
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Taula 12. Sessió 5 estil recíproc 

NÚM. SESSIÓ: 5 

CLASSE: 3r A 

DATA: 19 de gener de 2019 

ESTIL D’ENSENYAMENT: Estil recíproc 

DURADA DE LA SESSIÓ: 60 minuts 

OBJECTIU DE LA SESSIÓ: Millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet 

CONTINGUT GENERAL: El bàsquet 

TEMA ESPECÍFIC: El tir lliure de bàsquet 

DESCRIPCIÓ DE LES 

TASQUES 

NÚM. DE 

REPETICIONS 

ASPECTES A 

TENIR EN 

COMPTE 

PROGRESSOS 

DE LES 

TASQUES 

Tasca 1: realització de 

3 circuits tècnics amb 

finalització des de tir 

lliure on un de la 

parella haurà de fer-los 

i l’altre l’observarà com 

ho fa. Després es 

canvien els rols. 

 

1r circuit: eslàlom amb 

pilota + aturada d’un 

temps i acabant amb la 

tècnica correcta de tir 

lliure. 

 

2n circuit: realitzar 

infinit + aturada d’un 

temps i acabant amb la 

tècnica correcta de tir 

lliure. 

 

3r circuit: donar volta a 

dues piques + aturada 

10 vegades cada 

circuit per persona 
- - 
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d’un temps i acabant 

amb la tècnica correcta 

de tir lliure. 

Tasca 2: un de la 

parella llençarà tirs 

lliures amb la mecànica 

correcta d’aquest gest 

tècnic i cada vegada 

que n’hagi llençat un 

haurà de fer un esprint 

endavant i un altre 

endarrere i tornar a 

llençar-ne un altre i així 

successivament. Un 

tira i l’altre l’observa 

com ho fa i després es 

canvien els rols. 

10 llançaments per 

persona 
- - 

 

 

 

Taula 13. Sessió 6 estil recíproc 

NÚM. SESSIÓ: 6 

CLASSE: 3r A 

DATA: 19 de febrer de 2019 

ESTIL D’ENSENYAMENT: Estil recíproc 

DURADA DE LA SESSIÓ: 60 minuts 

OBJECTIU DE LA SESSIÓ: Millorar la tècnica del tir lliure de bàsquet 

CONTINGUT GENERAL: El bàsquet 

TEMA ESPECÍFIC: El tir lliure de bàsquet 

DESCRIPCIÓ DE LES 

TASQUES 

NÚM. DE 

REPETICIONS 

ASPECTES A 

TENIR EN 

COMPTE 

PROGRESSOS 

DE LES 

TASQUES 

Tasca 1 (Realització 

del test final): 

realització de 4 

4 llançaments - 
- 
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llançaments des de la 

línia de tir lliure mentre 

sereu gravats per la 

vostra parella. Tots dos 

us heu de gravar fent la 

tasca. 

Tasca 2: Quan acabeu 

de gravar-vos, cada 

un/a haurà d’omplir la 

rúbrica del seu 

company/a tot fixant-se 

amb la gravació que li 

ha fet al seu 

company/a. 

- - - 

 

 

10.3. Annex 3 

CRITERIS/ASPECTES ESPECÍFICS A ACONSEGUIR: 

A) Peus i cames separades a l’alçada de les espatlles. 

B) Avança lleugerament el peu que es correspon amb la mà que fa el llançament. 

C) Pilota agafada amb la mà dominant o de tir per sota i l’altra mà al costat per 

acompanyar. 

D) Braços flexionats amb un angle de 90º. 

E) Semiflexió de cames i genolls sense arribar als 90º. 

F) Aixecament de la pilota al mateix moment que estira les cames i aquestes 

queden totalment estirades. 

G) Llançament de la pilota tot acompanyant-la amb els dits de la mà. 

H) Estirament del cos, el braç de tir, les cames i els peus en direcció on ha llençat 

la pilota. 
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Taula 14. Fitxa dels criteris d’observació de la sessió 2 de l’estil recíproc 

FITXA DELS CRITERIS D’OBSERVACIÓ DE LA SESSIÓ 2 DE L’ESTIL 

RECÍPROC 

TASQUES 

CRITERIS/ASPECTES 

ESPECÍFICS A 

ACONSEGUIR 

EXECUCIÓ TASCA 

(correcte/incorrecte) 
FEEDBACK 

EX. 1 EX. 2 
OBS. 

1 

OBS. 

2 

Tasca 1 A i E     

Tasca 2 A i E     

Tasca 3 A i E     

Tasca 4 C, D, G     

Tasca 5 A, B, C, D, E, F, G i H     

 

 

Taula 15. Fitxa dels criteris d’observació de la sessió 3 de l’estil recíproc 

FITXA DELS CRITERIS D’OBSERVACIÓ DE LA SESSIÓ 3 DE L’ESTIL 

RECÍPROC 

TASQUES 

CRITERIS/ASPECTES 

ESPECÍFICS A 

ACONSEGUIR 

EXECUCIÓ TASCA 

(correcte/incorrecte) 
FEEDBACK 

EX. 1 EX. 2 
OBS. 

1 

OBS. 

2 

Tasca 1 A i E     

Tasca 2 C, D, G     

Tasca 3 A, B, C, D, E, F, G i H     

Tasca 4 A, B, C, D, E, F, G i H     

Tasca 5 A, B, C, D, E, F, G i H     
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Taula 16. Fitxa dels criteris d’observació de la sessió 4 de l’estil recíproc 

FITXA DELS CRITERIS D’OBSERVACIÓ DE LA SESSIÓ 4 DE L’ESTIL 

RECÍPROC 

TASQUES 

CRITERIS/ASPECTES 

ESPECÍFICS A 

ACONSEGUIR 

EXECUCIÓ TASCA 

(correcte/incorrecte) 
FEEDBACK 

EX. 1 EX. 2 
OBS. 

1 

OBS. 

2 

Tasca 1 A, B i E     

Tasca 2 A, B i E     

Tasca 3 C, D i G     

Tasca 4 C, D i G     

Tasca 5 A, B, C, D, E, F, G i H     

Tasca 6 A, B, C, D, E, F, G i H     

Tasca 7 A, B, C, D, E, F, G i H     

 

 

 

Taula 17. Fitxa dels criteris d’observació de la sessió 5 de l’estil recíproc 

FITXA DELS CRITERIS D’OBSERVACIÓ DE LA SESSIÓ 5 DE L’ESTIL 

RECÍPROC 

TASQUES 

CRITERIS/ASPECTES 

ESPECÍFICS A 

ACONSEGUIR 

EXECUCIÓ TASCA 

(correcte/incorrecte) 
FEEDBACK 

EX. 1 EX. 2 
OBS. 

1 

OBS. 

2 

Tasca 1 A, B, C, D, E, F, G i H     

Tasca 2 A, B, C, D, E, F, G i H     
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10.4. Annex 4 

10.4.1. Annex 4.1 

 

 

Il·lustració 1. Rúbrica d’heteroavaluació inicial i final sobre la tècnica del tir lliure dels nens a través de l’estil de la pràctica. 
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Il·lustració 1. Rúbrica d’heteroavaluació inicial i final sobre la tècnica del tir lliure dels nens a través de l’estil de la pràctica. 
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 Il·lustració 2. Rúbrica d’heteroavaluació inicial i final sobre la tècnica del tir lliure de les nenes a través de l’estil de la pràctica. 
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Il·lustració 2. Rúbrica d’heteroavaluació inicial i final sobre la tècnica del tir lliure de les nenes a través de l’estil de la pràctica. 



Treball de Final de Grau 
Pau Aznar Usan 

Universitat de Vic, 17 de maig de 2019 
 

75 
 

10.4.2. Annex 4.2 
 

Il·lustració 3. Rúbrica de coavaluació inicial i final sobre la tècnica del tir lliure dels nens a través de l’estil recíproc. 



Treball de Final de Grau 
Pau Aznar Usan 

Universitat de Vic, 17 de maig de 2019 
 

76 
 

 Il·lustració 3. Rúbrica de coavaluació inicial i final sobre la tècnica del tir lliure dels nens a través de l’estil recíproc. 
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 Il·lustració 4. Rúbrica de coavaluació inicial i final sobre la tècnica del tir lliure de les nenes a través de l’estil recíproc. 
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 Il·lustració 4. Rúbrica de coavaluació inicial i final sobre la tècnica del tir lliure de les nenes a través de l’estil recíproc. 



Treball de Final de Grau 
Pau Aznar Usan 

Universitat de Vic, 17 de maig de 2019 
 

79 
 

 


