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Plantejament prova pilot secundària
Proposta

1. OBJECTIU DE LA PROVA PILOT
La prova pilot proposada té per objectiu identificar quines són les característiques de l’esport
que atrauen als adolescents catalans a practicar-ne per tal de poder actualitzar els diferents
programes d’esport escolar actuals. Amb això, es pretén augmentar el nivell de pràctica
esportiva entre aquest col·lectiu i, alhora, minimitzar el seu abandonament.

2. PLANTEJAMENT PROPOSAT (I)
Tasques a realitzar abans del període de vacances estival dels escolars (març-juny):
PROCEDIMENT PROPOSAT

1. Selecció participants
Possibles participants proposats a l’inici de l’encàrrec: Vendrell, Tortosa, Les
Garrigues i Baix Llobregat. S’hauria de seleccionar un participant de l’agrupació de
Girona per tenir representació a tot el territori.

2. Acord entre els diferents agents de la realització de la prova pilot
Realització d’un seguit de reunions per tal d’acordar el procediment de la prova
pilot, participants, tasques i calendari d’accions.

3. Proposta del programa esportiu a desenvolupar
Creació del programa esportiu i treball col·laboratiu per obtenir el programa final
que es desenvoluparà.

4. Enviament del programa als agents participants
I recollida d’esmenes i possibles aportacions de millora al programa.

5. Preparació documentació
Confecció dels documents del programa per poder iniciar-se.

Conceptualització

Planificació

Posada a punt
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Tasques a realitzar a partir de l’inici del curs 2019-2020 (setembre-novembre)
PROCEDIMENT PROPOSAT

6. Aplicació programa esportiu als centres seleccionats
A l’inici del curs escolar 2019-2020 es desenvoluparà el programa esportiu
proposat en els centres seleccionats durant 1 mes mínim; .i, per tant, es donarà
per iniciada la prova pilot sobre el terreny.

7. Seguiment prova pilot
Per tal de poder identificar i corregir possibles desviacions i/o petits defectes del
programa s’anirà realitzant un seguiment de la prova pilot als diferents centres a
través d’uns indicadors de seguiment.

8. Recollida informació
Es proposa de, a part de recollir tota la informació que s’haurà obtingut a partir
dels indicadors de seguiment, realitzar dinàmiques de grup amb els adolescents
participants a la prova per recollir informació qualitativa.

9. Anàlisis de resultats
A partir de tota la informació recollida, a nivell quantitatiu i qualitatiu, es
realitzarà una anàlisis profunda per poder detectar les oportunitats on incidir així
com definit els eixos clau de la investigació.

10. Presentació resultats i conclusions de la prova pilot
Finalment es presentaran els resultats obtinguts de la investigació així com es
realitzarà una proposta de millora en els programes d’esport en edat escolar
actuals.

Implementació

Seguiment i control

Presentació de
resultats
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3. PROPOSTA TEMPORAL DE LA PROVA PILOT A SECUNDÀRIA (I)
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4. PLANTEJAMENT PROPOSAT (II)
Tasques a realitzar abans del període de vacances estival dels escolars (març-juny):
PROCEDIMENT PROPOSAT

1. Selecció participants i acord per a la realització de les dinàmiques
Possibles participants proposats a l’inici de l’encàrrec: Vendrell, Tortosa, Les
Garrigues i Baix Llobregat. S’hauria de seleccionar un participant de l’agrupació de
Girona per tenir representació a tot el territori.

2. Realització de les dinàmiques de grup als diferents territoris
Desenvolupament de les dinàmiques de grup en els territoris establerts. Els
tècnics d’itik es desplaçaran i duran a terme les dinàmiques amb els alumnes
seleccionats per participar.

3. Treball i anàlisis de la informació recollida en les dinàmiques
Havent realitzat les dinàmiques, es procedirà al buidatge de la informació i anàlsisi
de la mateixa per tal de poder extreure resultats.

4. Presentació resultats i conclusions
Es realitzarà un document resum amb les conclusions i resultats més rellevants
per tal de poder treballar a partir d’aquests, el programa esportiu que es
desenvoluparà a partir del curs vinen a secundària fora de l’horari lectiu.

5. Preparació programa esportiu nou curs
Confecció dels documents del programa esportiu per poder iniciar-se.

Planificació

Realització
dinàmiques

Conclusions per
confecció programa
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Tasques a realitzar a partir de l’inici del curs 2019-2020 (setembre-novembre)
PROCEDIMENT PROPOSAT

6. Aplicació programa esportiu als centres seleccionats
A l’inici del curs escolar 2019-2020 es desenvoluparà el programa esportiu
proposat en els centres seleccionats durant 1 mes mínim; .i, per tant, es donarà
per iniciada la prova pilot sobre el terreny.

7. Seguiment prova pilot
Per tal de poder identificar i corregir possibles desviacions i/o petits defectes del
programa s’anirà realitzant un seguiment de la prova pilot als diferents centres a
través d’uns indicadors de seguiment.

8. Recollida informació
Es proposa de, a part de recollir tota la informació que s’haurà obtingut a partir
dels indicadors de seguiment, realitzar dinàmiques de grup amb els adolescents
participants a la prova per recollir informació qualitativa.

9. Anàlisis de resultats
A partir de tota la informació recollida, a nivell quantitatiu i qualitatiu, es
realitzarà una anàlisis profunda per poder detectar les oportunitats on incidir així
com definit els eixos clau de la investigació.

10. Presentació resultats i conclusions de la prova pilot
Finalment es presentaran els resultats obtinguts de la investigació així com es
realitzarà una proposta de millora en els programes d’esport en edat escolar
actuals.

Implementació

Seguiment i control

Presentació de
resultats
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5. PROPOSTA TEMPORAL DE LA PROVA PILOT A SECUNDÀRIA (II)
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