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1. Els esports. Concepte i classificacions.

1.1 Concepte.

L'esport és una activitat motriu espontània originada en un impuls lúdic, que 
aspira a un rendiment mesurable i a una competició normalitzada.
L’esport és diversió desinteressada, expansió de l’esperit i del cos, generalment
en forma de confrontació, per mitjà d’exercicis físics, més o menys sotmesos a 
regles.
Trets que ens permenten aproximar-nos al concepte d’esport: 
(a) L’esport planteja una situació motriu, la realització d’una activitat en la qual 
es demana acció o moviment, i no només mecànic, sinó també de
comportament. 
(b) L’esport és joc, una participació voluntària amb propòsits de recreació i amb
finalitat en si mateixa. Jugar per jugar
(c) Competició: desig de superació, de progrés, de victòria. 
(d) Cal que existeixin regles que defineixin les característiques de l’activitat i
del seu desenvolupament. 
(e) Institucionalització: es requereix coneixement i control per part d’una
institució, generalment denominada federació, que regeix el desenvolupament i 
fixa els reglaments de joc.
El joc, element omnipresent en qualsevol cultura i edat de la història, fins i tot 
en espècies animals, és catalitzador de la vida social i estímul constant per a
assolir la maduresa física i psicològica.
L'esport contemporani institucionalitza formes lúdiques primitives, les 
converteix en activitats reglades i mesurables.
La pràctica esportiva no va néixer a l'escola sinó a la societat i des d'aquí va 
passar a l'àmbit escolar. La seva introducció a l’escola s'explica com a recerca 
d'altres alternatives a l'EF tradicional.
Arran sobre tot dels Jocs Olímpics de París de 1924 es difon massivament per 
Europa la pràctica esportiva, sorgida en principi de la iniciativa i 
l’associacionisme privat i reservat a les elits socials. L’esport surt més enllà
dels cercles aristocràtics i es converteix en una activitat
social que inclou com a protagonistes o espectadors a
grans masses de població, i que inunda també la institució escolar.

Des del punt de vista educatiu primarà la situació motriu i el joc, i caldrà tenir en
compte que el concepte esport estarà englobat en el d’educació física.



1.2 Classificacions.

1.2.1 Classificació segons la lògica interna de la situació motriu.
Criteris que confereixen a les pràctiques motrius les seves propietats:
(a) La relació del practicant amb el medi físic:

 Si el medi està estandarditzat (p.e. atletisme en pista) l'acció motriu 
s'orienta cap un automatisme.

 Quan el medi és salvatge (p.e. windsurfing) el practicant manté un 
constant diàleg amb l'espai.

(b)Classificació de les pràctiques motrius. 
 Pràctiques desproveïdes d'interacció motriu (com l'atletisme o la 

natació).
 Pràctiques en que les interaccions motrius entre adversaris són 

exclusivament antagòniques, com ara el tennis. 
 Pràctiques en que la interacció motriu entre companys és exclusivament 

cooperativa, com ara el rem, o una parella de patinatge artístic. 
 Pràctiques en que la interacció motriu conjuga l'oposició i la cooperació, 

com ara el bàsquet.

1.2.2 Classificació segons el nivell d’incertesa.
Aquesta classificació resulta de gran interès en el camp educatiu, donat que té 
en compte bàsicament la interacció global entre un subjecte, l’entorn físic i els
altres participants.
Tres factors estan relacionats amb el nivell d’incertesa:

 La incertesa provocada per la relació del participant amb l’entorn físic. El
paper de l’entorn no és el mateix en la vela que en les bitlles. 

 La incertesa en la interacció amb el company o comunicació motriu. 
 La incertesa en la interacció amb l’adversari o contracomunicació motriu.

Són situacions sòcio-motrius aquelles on es dona incertesa a causa dels 
companys (rugbi) o adversaris (judo). 
Són situacions psico-motrius aquelles on no existeix incertesa, actuant l'individu
en solitari (llançaments, salts)

1.2.3 Altres classificacions.
Cagigal, classifica de manera més senzilla i des del punt de vista de la 
intervenció pedagògica, segons es tracti d’esports individuals, d’adversari o 
d’equip:

 Esports individuals: Són aquells en els que el pràcticant es troba sol en un
espai, on ha de vèncer determinades dificultats, que poden ser comparades 
amb altres. Per exemple, el salt de longitud.

 Esports d’adversari: Entenen per adversari a qualsevol oponent que s
´enfronti a un altre en una acció determinada. Poden subdividir-se en tres 
grups: per colpeig o contacte (per exemple el Karate), per caiguda (les 
lluites, el judo) i per implement (l’esgrima o el tennis).



 Esports d’equip: S’associa generalment a la reunió d’un grup de persones,
amb la finalitat de realitzar una determinada tasca, que requereix, per a la 
consecució dels objectius plantejats, la col·laboració i participació de tots.

Un altre tipus senzill de classificació es pot fer atenent
a la funció de l’esport: 
1. L’esport praxis és l’esport utilitari, educatiu i recreatiu.
2. Lesport espectacle o esport competició. 
No cal dir que és la primera funció de l’esport la que ens interessa com a 
educadors.

2. L'esport com a activitat educativa.

2.1 L’esport, eina educativa primordial.
L'esport constitueix l'expressió de cert nivell d'habilitat motriu. Es tracta d'una 
capacitat per a resoldre un problema motor específic, per a elaborar i
donar una resposta eficaç i econòmica amb el propòsit d'assolir un objectiu 
precís.
L’esport pot ser considerat com una activitat educativa, sempre i quan estigui 
pensat, estructurat i organitzat en funció de les característiques de l’àrea que
l’acull  i la institució en la qual es practica (escoles, instituts, agrupacions, 
entitats esportives,...).
L’esport constitueix un dels mitjans dels quals disposa l’educació física per 
poder proporcionar a l’individu una educació integral. L'esport és un excel·lent 
mitjà educatiu per l'individu durant el seu període formatiu,
ja que desenvolupa la capacitat de moviment, habitua a la relació amb els 
altres i a l'acceptació de les regles, a la vegada que estimula la superació.

S’aprèn millor un esport quan s’és jove? La interpretació tradicional en termes 
de maduració no pot ser aceptada literalment. Actualment es tenen en compte 
altres variables, com ara la capacitat del nen/a per al tractament de la 
informació, la motivació, etc. El domini d’una habilitat motriu nova no és el 
simple efecte d’un canvi neurològic. L’aprenentatge només s’efectua quan el
nen domina els pre-requisits d’aquest aprenentatge i la capacitat per a 
reorganitzar-los.

Canvis qualitatius i etapes. 
1. Abans dels 5-6 anys el nen només para atenció a un aspecte de la 

tasca, excloent els altres. És la etapa de l’atenció sobreexclusiva. 
2. Fins el 11-12 anys el nen para atenció a aspectes en que no és 

necessari reparar per a detectar-los i resoldre’s correctament. En 
conseqüència, el nen és lent i comet errors. És l’etapa de l’atenció 
sobreinclusiva. 

3. Després dels 12 anys l’alumne només selecciona els estímuls 
pertinents, de manera que el tractament és més econòmic i eficaç. És 
l’etapa de l’atenció selectiva.



Els objectius educatius de l'esport estan centrats en
aquests camps:
(a) Aprenentatges bàsics psicomotors.
(b) Aprenentatges psicomotors adaptats a tasques
específiques, freqüents en la vida quotidiana. 
(c) Aprenentatge social, per mitjà de la relació amb els altres.

2.2 La iniciació esportiva a l’escola.
És el procés d’ensenyament-aprenentatge seguit per un alumne per a adquirir 
el coneixement i la capacitat d’execució pràctica d’un esport, des de la presa de
contacte fins que és capaç de practicar-lo d’acord amb
una tècnica, una tàctica i un reglament.
No obstant, com assenyala “Blázquez”, més que considerar la iniciació 
esportiva com el període en el qual el nen comença a aprendre de manera 
específica la pràctica d’un o més d’un esport, des del punt de vista
educatiu, el procés d’iniciació esportiva hauria de considerar-se com una acció 
pedagògica que, tenint en compte les característiques del nen i les finalitats a
assolir, anés evolucionant progressivament fins a arribar al domini de cada 
especialitat.
Memòria motriu: No importa tant que l’infant aprengui l’abans possible 
tècniques esportives, com que àmpliï les múltiples possibilitats de moviment
mitjançant jocs o tasques variades. Aquestes habilitats i combinacions de 
moviment precoçment adquirides es conserven en la memòria motriu. 
Amb tot, cal aclarir que no es tracta d’introduir qualsevol tipus de tasca o de
joc: és necessari analitzar i escollir les tasques o jocs a proposar de manera 
que resultin més significatives.

2.3 Fases en la iniciació esportiva.
Diversos autors coincideixen en assenyalar tres fases fonamentals en el procés
de desenvolupament de l’individu:

2.3.1 Fase d’inici o bàsica.
Fonamentalment, es tracta de completar aquells aspectes del domini motor 
relacionats amb la psicomotricitat i l’educació física bàsica, donant una amplitud
de tractament que afavoreixi la més àmplia base motora, per assentar-hi 
qualsevol exigencia posterior.
El treball específic de tècnica esportiva serà inapreciable. Els elements que en 
ella s’incloguin quedaran totalment englobats en el propi desenvolupament de 
les HMB (habilitats motrius bàsiques).
Aquesta etapa bàsica abastarà dels 6 als 8 anys, aproximadament.

2.3.2 Fase de desenvolupament.
S’hi ressenyen aquells elements fonamentals constitutius de l’esport en questió,
de forma global però amb orientació cap a l’aprenentatge tècnic i tàctic dels 
moviments, de manera correcta.
Des del punt de vista metodològic, convé tenir present que cal permetre al nen 
adaptar els moviments a la seva peculiar manera de fer.
Aquesta etapa fluctua entre els 8 i els 11-12 anys.



2.3.3 Fase de perfeccionament.
El seu fonament és l’aprenentatge específic de la tècnica i tàctica concreta, 
perfeccionant les introduïdes anteriorment, i que, en aquest moment, 
constituyen elements bàsics per iniciar a l’alumne en els conceptes 
d’entrenament. S’introdueixen també, aquells aspectes més complexes.
Des del punt de vista metodològic, s’introdueix l’anàlisi i la correcció específica.

En definitiva, aquestes etapes, en el seu conjunt, tenen com a finalitat fer que 
l’individu obtingui una àmplia base motora que li permeti afrontar amb 
possibilitats d’èxit la seva especialització futura en un esport concret.
Per això, es fa necessària una visió totalment poliesportiva, sobretot en les 
primeres etapes, i fugir d’especialitzacions prematures que poden inclús afectar
el desenvolupament fisiològic i anatòmic de l’individu.

3. Esports individuals:

3.1 Els esports individuals. 
Consideracions generals:
En els esports individuals el practicant ha de vencer determinades dificultats, 
superant-se a si mateix en relació a un temps, una distància o unes execucions
tècniques (salt, halterofília, llançament...) que puguin ser comparades amb 
altres, que també han estat executades en igualtat de condicions.
Un esport individual no és un esport d’adversari, com ara la boxa o el tenis. 
L’esportista individual no lluita contra un altre, sinó contra un element neutre 
com pot ser la velocitat, la longitud, l’alçada o el pes. 
Per tant, el factor incertesa es troba en l'espai d'acció i mai en l'adversari o el 
company.
Prenent com a referència la classificació de Pierre Parlebas, n'hi ha dues 
categories: 

1. Quan la incertesa es troba en l'espai d'acció (esquí, curses de cross) 
2. Quan no hi ha cap tipus d'incertesa (natació, gimnàstica, atletisme en 

pista)
Donat que no hi ha lluita contra un adversari, i que l’acció es dirigeix 
normalment contra un element neutre (longitud, velocitat, alçada, pes, etc.), els 
aspectes tècnics i la preparació psicològica superen els elements tàctics. 
Aquests últims tindran una menor o major importància depenent de 
l’especialitat (no és el mateix una cursa de 100 metres, que una cursa de fons).

Les possibilitats educatives que trobem en aquest tipus d’esport són les 
següents:

 Desenvolupament de les capacitats motrius. 
  Autoacceptació i autoconeixement. 
 Autosuperació i autosuficiència.
 Treball de la relaxació i la concentració.



En relació als aspectes didàctics, caldrà tenir en compte 
 Les característiques de l’individu. 
 L’estructura de l’activitat. 
 Els plantejaments metodològics a utilitzar, que en el cas de les diferents 

modalitats que existeixen, seran tanmateix diferents i concrets.

Fins als 12 anys, l'esport estarà basat en mètodes globals, però a partir dels 
12-14 anys podrem incidir més en el desenvolupament de les habilitats
físiques corresponents a la modalitat individual que practiquen.

4. Esports col·lectius 

4.1 Els esports col·lectius: 
Consideracions generals:
Són un procés organitzat de cooperació, realitzat per la coordinació de les 
accions dels jugadors d'un equip, desenvolupades en condicions 
d'enfrontament amb els adversaris.
Els esports col·lectius poden considerar-se el resultat d’un procés d’interacció, 
en el qual intervenen factors diversos, l’acció dels quals no es dóna com la 
suma d’accions individuals, sinó com a producte d’una cooperació, realitzada 
davant d’una oposició sempre canviant i no repetitiva.
Impliquen el desenvolupament d'una tècnica i táctica individual i col·lectiva, una
posició d’atac, una posició de defensa, accions de cooperació, accions 
d'oposició.
En l’àmbit de l'educació obligatòria, totes aquestes característiques i situacions 
han d'anar dirigides cap a la participació de tots i la cooperació (i no cap el
rendiment i la selecció) orientant les activitats com a recreació, on no es donin 
exigències de rendiment sinó d'oci i plaer.
Entre les possibilitats educatives que aquest tipus d’esport ofereix assenyalem: 
 Desenvolupament de lacapacitat d’anàlisi i de discriminació. 
 Desenvolupament de la cooperació amb els companys i adversaris de joc: 

afectivitat i sociabilitat.
 Autoconeixement i acceptació dins del grup. 
 Acceptació dels altres.

4.2 L’estructura funcional dels esports d’equip.
Diversos autors han estudiat i analitzat els components comuns dels esport 
d’equip. Basant-se en una concepció estructuralista han determinat que
existeixen uns elements que es repeteixen i que conformen la realitat del joc. 
Aquests elements són:

 L’espai de joc.
 El reglament. 
 L’estratègia. 
 La comunicació motriu 
 La tècnica.



4.2.1 L.espai de joc.
Té unes característiques constants, és tancat, institucionalitzat, i les seves 
dimensions són estrictes i precises. La seva superfície es presenta marcada 
per línies, i acostuma a estar dividida en sub-espais.
Cal deixar clar des d’un principi, la delimitació de l’espai i totes aquelles normes
que afecten la seva utilització.
A l’inici de l’ensenyament dels esports col·lectius, la presa de consciència i 
l’ocupació correcta de l’espai, són dos problemes a resoldre. 
L’objecte (mòbil) atrau de tal manera l’atenció del jugador que tota l’ocupació 
de l’espai hi gira al voltant, de manera que molt sovint ens trobarem amb la 
típica imatge de tots dos equips amuntegats al voltant de la pilota. 
Per això, és necessaridesenvolupar els següents aspectes: 

 Nocions de dispersió.  
 Nocions de profunditat. La distància entre judadors ha d’estar en funció 

de la situació. 
 Presa de consciència de les dimensions i espais reglamentaris. 
 Zones en les que és més fàcil obtener un tant, i en les que és més difícil.

4.2.2 El reglament.
És possible agrupar les regles en diferents àmbits d’actuació: 

 Dimensions del terreny de joc i material autilitzar. 
 La composició de l’equip i les seves possibles substitucions. 
 Sobre la utilització dels espai.
 Sobre el temps, com ara la duració del partit o el temps de possessió de 

la pilota. 
 Relació entre els jugadors, com ara el contacte físic permès, o les

penalitzacions quant a faltes.
 Utilització del material.

El paper de l’àrbritre:
El reglament ha de ser flexible i adaptat a les necessitats de l’individu. Al 
principi s’han de propasar regles simples. Posteriorment, serà necessari 
modificar, adaptar i inventar altres de noves, per a què el nen avanci en la 
pràctica d’activitats més codificades.
L’ensenyament ha d’incitar l’alumne a què constitueixi regles segons la situació 
en el lloc, o a modificar i rebutjar les existents en comú acord.

4.2.3 L’estratègia.
És un concepte més ampli que el de tàctica, ja que es refereix als diferents 
tipus de conducta, que tenint en compte totes les eventualitats possibles i les 
seves conseqüències, acostuma a utilitzar el judador, i serveix per a indicar-li 
allò que ha de fer en qualsevol situació de joc. 
Mentre que la tàctica és la realització de mitjans d’acció aplicats a 
determinades situacions en funció d’un objectiu, generalment preestablertes a 
priori.



L’objectiu de tots els esports col·lectius és obtenir un tant en atac o evitar que el
marquin en defensa, per això, totes les accions, tant tècniques com tàctiques, 
han de girar al voltant d’aquest objectiu.

Una bona acció tàctica es caracteritza per tenir una idea exacta de la situació, 
escollir els medis adequats per resoldre correctament el problema i realitzar 
l’acció oportuna en el menor temps possible.

4.2.4 La comunicació motriu.
El jugador ha d’aprendre a desxifrar els signes i senyals que s’utilitzen, els 
quals serviran com a mitjà de comunicació.
L’alumne, a través de la vista, ha d’apreciar en tot moment les diferents 
situacions que es donen en el terreny de joc. Totes aquestes informacions
(comunicació amb els altres elements de joc) han de fer-se de manera no 
verbal. 
A l’inici de l’aprenentatge, la comunicació verbal (“passa!” “xuta!” “aquí!”) 
predomina sobre la no verbal, però a mesura que l’alumne va adquirint més 
experiència hem de guiar-los cap a formes més eficaces de comunicación

4.2.5 La tècnica.
És l’element bàsic, sobre el qual es construeixen les diferents accions del joc, si
bé està condicionada pel reglament i l’espai de joc. 
L’ús de tal o tal altra tècnica es farà en funció dels sistemes tàctics i 
circumstàncies de joc.
La tècnica s’ha de contemplar com a mitjà per poder realitzar accions 
tàctiques. 
D’altra banda, l’adquisició d’habilitats tècniques no ha de fer-se de manera 
estàtica, sinó que l’aprenentatge ha de ser el màxim de dinàmic i aplicat a 
situacions reals de joc.
Les situacions tècniques existents en els esports col·lectius poden diferenciar-
se segons siguin d’atac o de defensa.

 Dins de les accions d’atac es poden diferenciar entre les que 
corresponen al jugador amb pilota (tenir domini de la pilota, saber 
desequilibrar o sobrepassar al defensor, progressar amb el mòbil a 
través de conduccions o de la passada, realitzar un correcte llançament) 
i les del jugador sense pilota (saber desmarcar-se).

 Quant a la defensa cal assenyalar l’existència d’una sèrie d’aspectes 
tècnics ofensius que són imprescindibles:

 La posició corporal que s’adopta davant de cada acció està en funció de 
la situació de joc.

 La col·locació en el terreny, que sempre estarà en funció de la situació 
de la pilota, de l’adversari a qui es defén i de la dels companys. 

 Els desplaçaments, per a què siguin correctes es realitzaran amb 
rapidesa, amb una àmplia base de substentació i un centre de gravetat 
baix, evitant moure’s sense cap finalitat.

Tenint en compte aquests aspectes les accions defensives s’adreçaran a:
1.   La defensa d’un jugador amb     pilota  : 
 Intentar robar el mòbil. 
 Parar i intentar que l’atacant no progressi. 



 Portar l’atacant cap a les zones desfavorables. 
 Obligar-lo a cometre errades tècniques. 
 Les formes de defensar i la pressió estaran en funció del sistema de joc 

utilitzat.
2.   La defensa d’un jugador sense pilota: 

 Atenció permanent. 
 Concepte d’ajuda. 
 Triangle defensiu (camp visual) entre el defensa, el jugador amb pilota i 

l’objectiu. 
 Marcar en línia de passe.

4.3 Metodologia.
En l’esport escolar no pretenem, com sí pot passar en equips federats, assolir 
uns nivells alts d'eficàcia en els esports. Ben al contrari, pretenem donar a 
conèixer l'esport com a eina (no com a finalitat) per a l'educació motriu de 
l'alumne. És per això que utilitzarem una metodologia global més que no pas 
l'analítica i les activitats de jocs i formes jugades més que no pas els exercicis.
No es buscarà el rendiment sinó el màxim ventall de possibilitats motrius, 
encara que es procuri l'aprenentatge d'una tècnica i una tàctica bàsica que 
afavoreixi la fluïdesa del joc.
L'actitud del tècnic i l'organització de les tasques que aquest faci (evitant cues, 
llargues explicacions o excessives correccions) buscarà en tot moment que
l'alumne participi i actuï el màxim de temps possible.
Les explicacions tècniques seran breus, per afavorir el temps de pràctica. 
Aquesta pràctica es pot iniciar amb activitats de lliure exploració per continuar
progressivament amb activitats de descoberta guiada o assignació de tasques 
(semidefinides o definides), amb la intenció de millorar i perfeccionar els 
aprenentatges.
L'ampli ventall d'aspectes que es poden treballar possibilita dur a terme 
activitats individuals, per parelles, petits i grans grups, amb i sense oposició; 
sempre en funció dels nens/es; del seu nivell i del material
disponible.
Com a aspectes a destacar animarem i valorarem la participació, l'esforç 
d'autosuperació i la cooperació.
Quant a l'organització del grup; es combinaran els grups homogenis i els 
heterogenis per mantenir viva la motivació i alhora afavorir la integració de tots.
Som partidaris d'utilitzar la competició com una tasca formativa més, explotant 
el factor motivador que comporta i minimitzant les tensions (victòria/derrota)
que provoca.

4.4 Material i instal·lacions.
És prou important el material que s'utilitza com per dedicar-hi força atenció.
La mida i maniobrabilitat de les pilotes a les petites mans dels alumnes poden 
afectar en gran mesura a la motivació. 
És per això que descartem pels primers aprenentatges les pilotes "oficials" de 
cuir, ja que són cares i s'endureixen i s’espatllen amb facilitat, especialment en 
pistes exteriors. 
Qualsevol tipus de pilota ens pot servir per aquesta proposta didàctica, 
especialment les pilotes multiús.
Utilitzarem també tot el material convencional: cons, piques, cordes, anelles...



Recomanem pilotes toves de la mida adequada als nens, que permetin agafar-
les amb comoditat. Si són toves ningú té por de posar-se de porter o tallar un 
passe, i si s'agafen fàcilment, ningú perd la pilota i pot passar i llençar sense 
problemes.
L'espai de joc és menys important. Qualsevol espai amb les mides marcades 
en el reglament (ja prou flexible) pot valer: pistes, patis, gimnàs...

4.5 Esports alternatius.
4.5.1 Justificació.
Tot el que s’ha explicat fins ara en relació als esports col·lectius, s’adapta 
perfectament a l’ensenyament-aprenentatge dels quatre esports que, de 
sempre, han estat present a l’escola: futbot-sala, bàsquet, volei i handbol, però 
ens sembla molt convenient introduir els esports alternatius per les raons que 
s’exposen a continuació :

 Els esports alternatius ofereixen grans possibilitats educatives, d’exercici
i diversió enriquint als nens/es. 

 Introdueixen nous hàbits esportius donant més èmfasi als aspectes 
recreatius de relació, cooperació i comunicació entre les persones que 
als aspectes relacionats amb la competició.

 Són activitats altament motivants que s’apropen als interessos dels 
alumnes per la seva novetat. 

 La particularitat dels materials i de tan fàcil que resulta manipular-los. 
Aquest aspecte és molt interessant ja que manté a la persona que els 
pràctica en constant moviment.

Alguns d’aquests esports són: la indiaca, els disc volador, el minihoquei,
l’inter-crosse, el pre-beisbol... cada un d’ells es diferència per:

 La seva novetat. 
 El seu carácter recreatiu. 
 La seva adaptabilitat als més diversos espais i situacions.
 La facilitat de practicar-los i aprendre les seves habilitats bàsiques. 
 La simplicitat de les seves regles. 
 El mínim risc de lesió que presenta per les caràcterístiques materials 

amb els quals estan fabricats i el seu disseny.

4.5.2 Criteris per a l’adaptació dels esport alternatiu.
 Variar les regles en funció de les característiques dels participants. 
 Promoure la participació del major nombre de persones. 
 Promoure la participació de tots els jugadors en joc. 
 Establir i facilitar la participación d’equips mixtes evitant el sexualisme 

d’altres esports.
  Evitar l’especialització de funcions: s’ha de jugar defensant i atacant i 

inclús treure el porter de la porteria.
 Evitar tot tipus de contacte corporal fort. 
 Destacar l’habilitat per sobre els factors físics. 
 Simplificar les regles de joc per aprendre més fàcilment a jugar. 
 Seleccionar el millor espai en funció del nombre de jugadors implicats i 

adaptar-los.
 Reduir els temps morts al mínim per tal que no cessin les accions de joc.
 Determinar la duració del joc en consonància amb les caràcterístiques 

dels practicants.



 En definitiva, es tracta de practicar un esport adaptat a les característiques 
dels seus participants recuperant la diversió perduda en certs esports per una 
demanda física i un estrés emocional excessiu. 


