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És de les més extenses
d’Europa: 1.061 hores
per curs a l’ESO, davant
les 882 de mitjana a la UE

El63%practicaunaactivitat espor-
tiva forade l’horari escolar al-
menysunavegadaa la setmana

El 35% practicamenys de dues
hores setmanals d’exercici físic,
segons l’estudi sobre hàbits espor-
tius de la població escolar a Espanya

Les activitats esportives més practica
des pels escolars són el futbol entre els
nens (33%) i la dansa en el cas de les
nenes (22%)

L’AGENDA
QUOTIDIANA
DELS ESCOLARS

Jornada escolar Esport Sedentarisme Futbol i dansa

competir no és dolent, ja que l’es
sència de l’esport és posar a prova
ladestresadecadascú i aprendrea
guanyar i perdre. “El que cal defi
nir bé és què significa competir i
guanyar en l’esport escolar, si no
mésconsisteixamarcarmésgolso
encistellar més o comporta una
mica més,” assegura. I això és el
que ha fet ell amb el model Juga
Verd Play d’esport escolar, que es
vaaplicar latemporadapassadaen
totes les competicions organitza
des pel Consell Esportiu del Baix
Llobregat en les quals participa
vennensdefins asegond’ESO(13
14 anys). “Hem redefinit el con
cepte de victòria; per guanyar no
n’hihaprouambguanyarelpartit,
perquèaixònomésdónatrespunts
i hi ha uns altres set punts en joc

quedepenendelaconductadetots
elsagentsimplicats:àrbitres,pares
imares, entrenadors, delegats i els
mateixos jugadors, demanera que
si es comporten bé el resultat del
partit continuarà definint la victò
ria,peròsinoactuendeformacor
rectanoguanyaran”,detalla.
Tant Alastrué comMontenegro

asseguren que, al final, la clau per
tal que l’esport resulti formatiu és
l’entrenador, que ha d’actuar com
aeducador i plantejar als jugadors
objectiusde tasca i node resultats.
“Si expliques al nen que l’impor
tant quan surti al camp és que es
tigui marcant tot el temps l’opo
nent, que allò que esperes és que
faci les recepcions d’una determi
nadamanera, etcètera, li estàs en
senyant a ser competent, a tenir
control sobreel que fa, i noel foca
litzes en el resultat que en realitat
nodepènd’ell,”diuAlastrué.
Eduard Estrada, entrenador de

l’AquaHotelTecSoccerquefamés
d’una dècada que forma nens en
diferents equips de futbol delMa
resme, considera que la competi
ció pot ser molt útil i positiva si
s’utilitzacomapartdelaformació,
per exemple per practicar la presa
de decisions treballada en els en
trenaments. Però coincideix que
els resultats no poden ser l’objec
tiuprincipaliéspartidaridetancar
marcadors apartirdecertnombre
de gols per tal que apartir d’aquell
moment no quedi més remei que
treballar altres objectius especí
fics.“Crecqued’aquestamanerala
gentcanviaria i l’entrenadornoes
taria tan condicionat perquè els
nens hagin de marcar”, comenta
Estrada.
I subratlla que perquè les extra

escolarsesportivesresultineduca
tives, no n’hi ha prou amb formar
millor els entrenadors. “Els clubs
tambéhauriende formar els pares
sobre el comportament a les gra
des, perquè es dóna normalitat a
actuacions que no ho haurien de
ser, com insultar l’àrbitre o cridar
elsnensperquèxutin imarquin, la
qual cosa condicionamolt l’entre
nador”, apunta.c

Laclauésque
l’entrenadorplantegi
alsnensobjectiusde
tascainoderesultats,
segonselseducadors

Psicòlegs i pedagogs
apunten algunes pautes
que els pares haurien de
tenir en compte a l’hora
d’escollir les activitats
extraescolars que faran
els fills:

No saturar l’horari. Les
extraescolars no han de
ser una font addicional
d’estrès ni provocar que
el nen tingui tot el seu
temps programat.

Que triïn ells. Els pares
poden influir tenint en
compte els gustos i ne
cessitats de cada nen,
però sense projectar les
seves pròpies aficions o
aspiracions.

Sempre una d’esportiva.
Els nens necessiten exer
cici i socialització. Quan
sónmolt petits poden
provar diferents esports
(per als més petits s’acon
sella la natació), però a
partir dels vuit anys se’n
recomana un de fix per
què comença la tecnifica
ció i si hi arribenmés
tard serà difícil que asso
leixin el nivell dels com
panys.

Esports individuals, només
vocacionals.Tennis, esgri
ma, gimnàstica o patinat
ge són esports que poden
resultar unamica obses
sius perquè exigeixen
moltes hores d’entrena
ment i només s’aconse
llen si el nen gaudeix
molt amb aquesta acti
vitat.

Artístiques, en infantil o per
vocació. Les activitats
artístiques han de ser
vocacionals, sobretot a
partir de l’ESO, quan els
nanos necessiten dedicar
més temps als estudis.

Dues, màxim tres.Una
activitat esportiva i un
idioma és la combinació
més recomanada pels
experts, que apunten que
se’n pot afegir una altra
d’artística vocacional si el
nen rutlla a l’escola i s’ho
passa bé.

Deixar hores de joc lliure.
Les extraescolars no han
de colonitzar totes les
tardes. S’ha de garantir
temps per al lleure i el joc
lliure amb altres nens.

Atendre els problemes
d’aprenentatge. Si un nen
té dificultats a l’escola no
convé sobrecarregarlo
amb extraescolars de
tipus intel∙lectual ni amb
idiomes. Val més buscar
un reforç escolar.

Comescollim
extraescolars

El joc desenvolupa habilitats emocionals
i socials bàsiques per al món laboral

El lleure, una
activitatmolt
formativa

M. RIUS Barcelona

Les jornades diàries dels
nens sovint superen les
dels pares. Són molts els

quearribenal’escolaalesvuitdel
matí i empalmen les classes re
glades amb les extraescolars per
arribar a casa després de les vuit
del vespre. I de vegades aquestes
activitatscolonitzentambéelcap
de setmana en forma d’exhibici
ons, partits, etcètera. Per això
psicòlegs,educadorsifinsitotels
pediatres insisteixen que “els
nens, a més d’aprendre i d’estar
ocupats,necessitentempsperju
gar, per descansar i per avorrir
se”. Iaaquellsparesobsessionats
amb què els fills no perdin el
temps i cultivin tota mena de ta
lents per al seu futur professio
nal, els recorden que el nen que
no juga no aprèn ni desenvolupa
habilitatsemocionalsisocialsbà
siquesperalmón laboral.
“És difícil saber si d’aquí a vint

anys els caldrà saber xinès o serà
millor que dominin l’alemany,
però no hi ha dubte que necessi
taran tenir autoestima, tolerar la
incertesa i la frustració, ser crea
tius i capaços de comunicarse i
de treballar en equip, i tot això
s’adquireix en una activitat apa
rentment inútil com el joc”, em
fatitza Imma Marín, pedagoga i
directoradeMarinva.
VictoriaGómez, vicepresiden

tadelCol∙legidePedagogsdeCa
talunya, considera que a l’hora
d’escollir les extraescolars, els
pareshandeprioritzar les activi
tatsmés lúdiques, en què puguin
aprendremitjançant jocs iper les
quals mostrin afició, i planificar

almenys una tarda de joc lliure
ambaltresnensalasetmana,com
a si es tractés d’una activitat ex
traescolarmés.“Eljocambiguals
és un potent instrument per al
seu desenvolupament social;
aprenen reciprocitat, empatia, a
saber cedir... i aquests són valors
que es conreen ara, quan són
nens, però que necessitaran de
màper treballar en equips col∙la
boratius”, explica.

“Jugant ambaltresnens, sense
adults, els nanos aprenen a do
minarse, que no tot s’aconse
gueix, a posar enmarxa la imagi
nació, a esperar, adilatar la grati
ficació, a respectar les normes, a
relacionarse sense que els altres
cedeixin als seus capricis, i un
muntd’habilitatscreativesqueel
preparen per respondre al medi,

que cada dia és més canviant”,
coincideix l’experta en educació
PetraM.Pérez.
Gómezasseguraqueés impor

tant preveure també a l’agenda
infantil “temps per no fer res”,
perquè tinguin temps d’avorrir
seacasa,depensar,deconversar,
d’inventar un joc o de posarse a
llegir.
Els educadors són conscients

delesdificultatsquetenenelspa
resper compaginarhoraris esco
lars i laborals i saben que sovint
els apunten a les extraescolars
queofereixl’escolasensemésob
jectiuqueallargar lasevajornada
fins que puguin anar a recollir
los,oper talquenoesquedinsols
a casa. “Els nens no han d’estar
sols, però ambunamica d’imagi
nació i de complicitat amb altres
pares, ambveïnsoambfamiliars,
es podenbuscar solucions i crear
xarxesitornspertalques’ajuntin
ambaltres criatures alguna tarda
a la setmana al parc, a la bibliote
ca o la ludotecamés propera, o a
casa d’algun d’ells”, suggereix
Marín. I apunta que aquest tipus
dejocposaenmarxamoltescom
petències demanera espontània.
“Pot ser que inicialment s’avor
reixin envoltats de joguines o no
es posin d’acord sobre a què ju
gar, però llavorshaurandenego
ciar i pactar, posarse d’acord en
unobjectiucomúirepartirsepa
pers, i aixòexigeixsercreatiupe
ròtambétenirautoestimaperex
posar la teva idea al grup i arris
carte que et diguin que és una
ximpleria; però amés exigeix es
coltar, renunciar a les teves pro
postessilad’unaltreésmilloroté
més suport... i tot això és font
d’aprenentatge bàsic per a la vi
da”,diuMarín.c

Es pot planificar
per xarxes d’amics,
de veïns o familiars
que els nens s’ajuntin
en tardes fixes

Mentrejuga,elnen
aprènempatia,
autocontrol, respecte,
creativitat,adilatar
lagratificació...

contraproduents perquè “desin
centiven l’esforç i l’essència de
l’esportqueés lacompetició”.
La temporada passada, el partit

d’alevinsdefutbolentreelRacingi
elCalasanz, dos equips de Santan
der, va acabar 341 després que
l’entrenador dels primers es ne
gués a demanar als jugadors que
afluixessin com li va suggerir l’en
trenadorrivalquanjaanaven150.
Va al∙legar que respectar el rival
erajugaralcentpercentiquelase
va tasca consistia a formar juga
dors que puguin ser professionals.
“El problema és que avui el fut

bolista d’elit és el referentmés de
sitjatanivellsocialiperalsnensju
gara futbolésmésqueunpartit, és

compresentarseaescenaarepre
sentar un paper molt important,
perquè si ho fa bé i és bo sap que
tindrà més amics a l’escola i que
tots aniran darrere d’ell”, diu Pé
rezAlonsoGeta.
Alastrué apunta que en realitat

PetraPérez:“Enel
futbol lapressióésmolt
fortaperquèelnensap
quesiésbotindràmés
amicsal’escola”


