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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES PEL PROFESSORAT 
 GUIA ESPECÍFICA ESFORÇ 

 

 

1. PRESENTACIÓ 

Per tal de portar a terme aquesta proposta didàctica, us recomanem que llegiu abans la guia didàctica 

general del projecte, ja que us donarà una visió de conjunt de la proposta Valors en Joc. Una vegada 

realitzada la lectura, en aquest apartat trobareu orientacions específiques de cadascuna de les diferents 

temàtiques. 

 

La proposta didàctica que us presentem va dirigida a treballar el valor de l’Esforç dins de l’àmbit esportiu a 

partir del model de l’esportista Núria Picas, corredora d’ultra fons. Núria Picas serà l’eix transversal que de 

manera fictícia i virtual proposarà una sèrie de reptes a superar a l’alumnat, de manera que a partir 

d’aquestes activitats aniran treballant diferents aspectes relacionats directament amb l’Esforç. Picas és una 

referent actual i a més promotora de l’Esforç físic i la superació personal, és per això que és un molt bon 

model esportiu a l’abast de que tot l’alumnat la conegui. 

 

La finalitat que volem aconseguir amb aquesta proposta didàctica, és que a partir d’aquestes petites 

activitats o reptes que la protagonista proposa a l’alumnat es vagin treballant diferents aspectes com la 

importància de la gent que ens envolta i el paper que aquests tenen, la preparació a nivell mental per a 

lluitar i treballar per aconseguir un repte i l’esforç que comporta, el fracàs com a quelcom provable i positiu 

i el treball cooperatiu per aconseguir el gran repte proposat. Volem promoure una pràctica reflexiva al 

voltant del tema, i som conscients que moltes vegades, des de l’educació física ens quedem amb la vivència 

pràctica (fonamental), però que ens manca temps per la reflexió, i aquest és un dels propòsits últims de la 

proposta que us presentem. 

 

Objectius generals 

 Valorar i comprendre la importància de l’Esforç, en el sentit més ampli del terme. 

 Reflexionar sobre la influencia que té la gent que els envolta sobre cada persona. 

 Descobrir i tractar el fracàs com a un fet positiu i habitual. 

 Experimentar en primera persona l’esforç per aconseguir algun repte. 

 Promoure el treball cooperatiu, el debat, el diàleg i l’esperit crític de l’alumnat 
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2. ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA 

Un dels principals reptes és que les propostes no es facin exclusivament a les hores d’Educació Física, sinó 

que algunes de les activitats de més reflexió es facin en espais com la tutoria, o altres assignatures afins. 

Les activitats pràctiques si que es podran fer a les classes d’educació física. Per això cal una bona 

coordinació entre el professorat implicat en el projecte, a traves de la figura del /la  coordinador/a del 

projecte.  

 

Cal afegir també que algunes de les propostes es poden realitzar en format “deures”, o activitats de 

caràcter autònom que posteriorment seran exposades i debatudes amb el grup classe.  

 

Creiem que gran part de les propostes poden plantejar-se a partir del treball cooperatiu. Per això us 

proposem de fer equips de treball estables al llarg de tot el procés, ja que el treball en equip és també un 

dels objectius a desenvolupar a partir del projecte. Us adjuntem algunes maneres de formar els equips, 

però vosaltres com a mestres sou qui millor coneixeu al vostre alumnat i per tant, a vosaltres us correspon 

decidir la millor manera de treballar 

 

El rol i actitud del mestre davant la proposta serà fonamental. Es important que es creï un ambient de 

treball o clima d’aprenentatge que permeti a l’alumnat gaudir de la proposta a la vegada que també esta 

atents i sensibles a noves iniciatives que puguin sorgir de l’alumnat al voltant del tema.   

 

3. TEMPORITZACIÓ  

La durada de la intervenció educativa que recomanem és al voltant dels tres mesos, però tot dependrà del 

grau d’aprofundiment de les activitats que es facin, i del nombre d’hores setmanals que s’hi dediquin.  

 

El conjunt de les sis activitats que contempla la proposta, si es fan un cop a la setmana amb sessions de 

1’30 o 2h. Poden representar una durada entre 2 o 3 mesos de dedicació.  

 

Cada centre haurà de preveure la millor organització temporal per portar la proposta a la pràctica.  

 

4. ACTIVITATS 

Les activitats que es presenten tenen un caràcter flexible i orientatiu. No cal que es facin totes si el 

professorat no ho considera oportú, ja que dependrà dels diferents contextos educatius, espais, 

assignatures implicades, etc. que algunes activitats potser no es puguin realitzar o es facin en un grau 

d’aprofundiment diferent al proposat.  
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Sessió introductòria 

Caldrà una sessió introductòria per presentar la proposta  a l’alumnat, explicar el funcionament i dinàmica 

de la proposta, formació dels equips de treball i mostrar la plataforma de treball.  

 

En cas de disposar de poc temps i que l’alumnat sigui autònom, també se’ls pot donar l’adreça web, la 

contrasenya, i que entrin a la presentació i al procés. 

 

4.1. Activitat 1. La importància de la gent que ens envolta 

L’objectiu de l’activitat és reflexionar sobre la importància de la gent que ens envolta i com aquestes 

persones influeixen a les nostres decisions, treballs o moments.   

 

Es realitzarà a partir de dues activitats on l’alumnat experimentarà de primera mà què se sent quan 

companys o companyes els animen en positiu, quan els critiquen en negatiu o quan els és indiferent. A 

partir d’aquestes experiències reflexionaran sobre la importància d’aquestes persones en relació si els 

recolzen per aconseguir l’objectiu que es plantegen o si el rebutgen, i quines conseqüències té. 

 

Disposareu d’una activitat alternativa per si no es disposa de l’espai o material necessari, essent la mateixa 

activitat però sense estar enfocada directament amb la pràctica esportiva.  

 

Material: Material esportiu (pilotes, aros, cons). Fotocòpies del document adjuntat. 

Durada aproximada: 1 sessió d’Educació Física (1h o 1,5h)  

Espai: Gimnàs 

 

4.2. Activitat 2. Ens preparem mentalment 

Objectiu de l’activitat és veure que totes les persones som diferents i que és per això que tenim més o 

menys facilitats per uns determinats esports, matèries. El que agrada també és diferent per a tothom i que 

per això no podem comparar-nos amb ningú, ni agafar els mateixos reptes que les altres persones. Cada 

persona ha de tenir el seu propi repte en funció a les seves potencialitats, habilitats o límits i que s’han de 

plantejar en funció d’aquests elements, per definir reptes realistes.  

 

Es treballarà a partir de dues petites activitats. Primerament, es farà la visualització dels diferents visionats 

que es proposen, ja que parlen de l’esforç a l’esport a partir de diferents esportistes d’elit. La primera 

activitat serà individual i consistirà a respondre una fitxa on hi haurà preguntes de reflexió relacionades 

amb els visionats. La segona activitat és conjunta, es tractarà d’un debat per tal de intercanviar opinions i 

visions entre tot l’alumnat. 

 

Material: Projector i pantalla. Fitxes adjuntades. 

Durada aproximada: 1 hora.  

Espai: Aula ordinària.  
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4.3. Activitat 3. Coneixem altres reptes 

La següent activitat va estretament relacionada amb l’anterior, però el propi objectiu és que l’alumnat vegi 

que no només els i les esportistes d’elit aconsegueixen grans fites, sinó que les grans fites són les que 

cadascú a nivell personal aconsegueix. La finalitat d’aquesta activitat és apropar esportistes d’alt rendiment 

Català a l’alumnat i que coneguin de primera mà les seves històries, reptes, fracassos i superacions. 

 

Es realitzarà a partir de treballar amb grups de 3 o 4 de forma cooperativa, on cada grup haurà de pensar 

en algun esportista de la seva població, informar-se i cercar informació sobre l’esport i d’ell o ella i 

dissenyar una entrevista en relació a l’esforç, motivacions, reptes, fracàs, objectius...  Un cop realitzada 

l’entrevista, cada grup la redactarà i es podrà penjar a la web de l’escola o al blog per a donar a conèixer les 

històries d’esportistes que no són d’elit però que lluiten amb el cos i l’ànima per aconseguir els seus 

somnis.  

 

Material: Projector i pantalla. 1 ordinador per equip.  

Durada aproximada: Treball de preparació 1h. Treball extraescolar (entrevista) 30’. Redacció de l’entrevista 

1h.   

Espai: Aula ordinària o informàtica. 

 

4.4. Activitat 4. Mai deixem de lluitar pels somnis 

En la següent activitat es vol tractar el fracàs com a un fet positiu i habitual. La reflexió és primordial, ja que 

moltes vegades associem a no aconseguir un objectiu a no tornar-ho a intentar i decepcionar-nos, la idea és 

fer un gir per tal d’aprendre a seleccionar objectius assequibles i si no s’aconsegueixen encarar-los amb 

més ganes, il·lusió i intel·ligència.  

 

Es treballarà a parir de dues petites activitats. La primera activitat serà amb grups de 3 o 4 persones on 

hauran de respondre cinc preguntes relacionades a com veuen ells i elles el fracàs sense buscar informació. 

La segona activitat consistirà a que busquin visionats d’esportistes on parlin del fracàs i la superació i 

n’hauran de fer un breu resum escrit.  Finalment, de forma individual, hauran de redactar una experiència 

pròpia del passat on haguessin fracassat o no haguessin aconseguit l’objectiu que es proposaven, a partir 

de l’experiència pròpia. 

De forma opcional es poden llegir i compartir les històries de l’alumnat per crear un vincle més fort i acabar 

de tancar la temàtica.  

 

Material: Papers i bolígrafs. Un ordinador per grup.  

Durada aproximada: 2 hores. Es pot demanar que facin la redacció a casa. 

Espai: Aula ordinària.  
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4.5. Activitat 5. Preparem el gran repte 

Aquesta activitat anirà directament relacionada amb la 6, considerant-la com l’activitat de preparació 

perquè l’alumnat pugui assolir el repte que se’ls planteja.  

El repte plantejat és recorre els 84km que té la travessa “Cavalls del Vent” amb grups de 3 o 4 persones en 

menys d’una setmana.  

 

Específicament es vol transmetre que qualsevol repte, o objectiu abans de dur-lo a terme s’ha de preparar i 

pensar bé com es treballarà per aconseguir-lo. En aquest cas es prepararà el repte que se’ls planteja a 

partir de calcular les distàncies que realitzen cada dia caminant per poder saber quants quilòmetres han de 

fer en total i quins recorreguts.  

 

Material: Ordinadors per a cada persona, amb el programa google earth instal·lat. Una fotocòpia DINA3 del 

mapa per a cada grup, regles i llapis 

Durada aproximada: 2h.  

Espai: Aula ordinària o informàtica. 

 

4.6. Activitat 6. Recorrem la “Cavalls del vent” 

L’objectiu d’aquesta activitat és realitzar un repte assequible de forma cooperativa amb grups, per tal de 

reflexionar sobre la importància de l’esforç. És una activitat de cloenda per enllaçar i tancar la temàtica i eix 

d’animació transversal que s’ha seguit al llarg de tota la proposta. Es tracta de finalitzar amb la “Home to 

Home”, representant que a cada activitat del procés recorrien un tros de la travessa, però amb aquesta 

última activitat han de recórrer tot el recorregut de la “Cavalls del vent”.  

 

L’activitat es realitzarà en horari extraescolar, ja que l’alumnat haurà de recórrer a peu la distància de la 

travessa (els quilòmetres totals s’han de dividir amb el nombre de participants de cada grup).  No obstant 

això, a l’escola, cada dia els alumnes hauran de marcar al seu mapa quants quilòmetres han recorregut 

diàriament. A més a més, cada alumne s’elaborarà (a partir de l’exemple) una targeta de pas, on el 

professor o professora haurà de marcar-los cada etapa que vagin realitzant fins a aconseguir recorre-la 

tota.  

 

Material: La impressió dels mapes per a cada grup. Retoladors de colors.   

Durada aproximada: La durada és d’una setmana (o temps pactat) però fora de l’escola. A la classe només 

hauran de dedicar uns minuts cada dia a marcar els quilòmetres diaris que fa cada alumne/a al mapa. 

Espai: aula ordinària.  
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5. LECTURES I LINKS DE SUPORT A LA TEMÀTICA  

Per ampliar informació sobre aquesta temàtica podeu consultar els següents documents o referències.  

 

Notícies: 

 L’esport i la cultura de l’esport. http://www.totsantcugat.cat/opinio/l-esport-i-la-cultura-de-l-esforc-

10047102.html 

 

Documents i articles 

 L’esforç. Article periodístic escrit a la revista Valors sobre la reflexió de l’espot avui en dia. 

http://www.valors.org/lesforc-2/ 

 La cultura de l’esforç. Francesc Torralba Roselló, filòsof i professor de la facultat de psicologia, ciències 

de l’educació́ i de l'esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull 

http://familiaiescola.gencat.cat/web/.content/home/educar-creixer-en-familia/educacio-

valors/esforc/recursos-eines/cultura_esforc.pdf 

 Cultura de l’esforç  i joves. Article de Luis Sàez i Pujol, sociòleg i Professor d’ESADE sobre com fomentar 

la motivació a la societat actual. http://blocdepares.com/wp-content/uploads/2011/09/cultura-de-

lesforc3a7.pdf 

 

Activitats complementàries 

 Unitat didàctica de l’esforç (CS) Futbol Club Barcelona. 

http://fcbkids.cat/uploads/ilMhWbnG9AI01475840170.pdf 

 

Conferències 

 CONFERÈNCIA SOBRE L’ESFORÇ I ELS VALORS A L’ESPORT per LAURA ESTER, portera de la selecció 

Espanyola de waterpolo, i ALBA VILLARONGA, rècord femení juvenil de Catalunya de 100m. i 60m. 

Tanques. http://www.illuisvives.cat/noticies-i-esdeveniments/noticies/exalumnes-del-vives-destaquen-

a-lesport 

 Núria Picas: 'Sense esforç i constància no se superen els reptes'. 

http://www.radiorubi.fm/societat/item/3964-nuria-picas-sense-esforc-i-constancia-no-se-superen-els-

reptes 

http://www.totsantcugat.cat/opinio/l-esport-i-la-cultura-de-l-esforc-10047102.html
http://www.totsantcugat.cat/opinio/l-esport-i-la-cultura-de-l-esforc-10047102.html
http://www.valors.org/lesforc-2/
http://familiaiescola.gencat.cat/web/.content/home/educar-creixer-en-familia/educacio-valors/esforc/recursos-eines/cultura_esforc.pdf
http://familiaiescola.gencat.cat/web/.content/home/educar-creixer-en-familia/educacio-valors/esforc/recursos-eines/cultura_esforc.pdf
http://blocdepares.com/wp-content/uploads/2011/09/cultura-de-lesforc3a7.pdf
http://blocdepares.com/wp-content/uploads/2011/09/cultura-de-lesforc3a7.pdf
http://fcbkids.cat/uploads/ilMhWbnG9AI01475840170.pdf
http://www.illuisvives.cat/noticies-i-esdeveniments/noticies/exalumnes-del-vives-destaquen-a-lesport
http://www.illuisvives.cat/noticies-i-esdeveniments/noticies/exalumnes-del-vives-destaquen-a-lesport
http://www.radiorubi.fm/societat/item/3964-nuria-picas-sense-esforc-i-constancia-no-se-superen-els-reptes
http://www.radiorubi.fm/societat/item/3964-nuria-picas-sense-esforc-i-constancia-no-se-superen-els-reptes

