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INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS GENERALS

La millora del plantejament de les activitats educatives en l’entorn aquàtic
ha estat l’eix central de la formació que el Grup de Recerca en Educació
Física de la Universitat de Vic ha implementat al Club Tennis Vic.

Vincular els centres responsables de l’ensenyament de les activitats
aquàtiques, tant Club Tennis Vic com escoles, al voltant d’un projecte
educatiu comú.

La formació, emmarcada en el projecte “aigua i entorn” (que el mateix
grup de recerca ha desenvolupat), pretén millorar i potenciar les
pràctiques educatives de natació que duen a terme per a les escoles
de la comarca. Així, s’afegeix un tret distintiu i pedagògic en el procés
d’aprenentatge dels estils de natació, en base a la consideració de la
piscina com a espai educatiu.

Orientar les sessions d’activitats aquàtiques escolars en base a
un projecte educatiu de qualitat i innovador, centrat en el marc
educatiu competencial.

El format que es presenta de la mateixa formació és el d’un
assessorament, que sorgeix de les inquietuds tant d’algunes escoles de la
comarca que fan les seves activitats aquàtiques al Club Tennis Vic, com del
mateix club, que decideix apostar i innovar en aquest àmbit de formació
atenent així a la necessitat de convergir –tant club com escoles– en
mètode i intencions educatives.

Promoure la presència de tasques centrades en el procés i
en l’exploració de les pròpies possibilitats i de l’entorn.

Amb aquest assessorament, es fa front a un escenari contradictori on
els clubs fan d’escola i on les escoles traspassen als clubs part de la seva
activitat educativa. Amb ella es vol contribuir decisivament i positivament
a què les pràctiques aquàtiques del club s’adiguin amb el currículum
general i els projectes educatius de les escoles. I a la vegada vol implicar
l’escola en la responsabilitat de liderar les accions educatives que promou
fora de l’espai escolar però dins de l’horari lectiu.
La formació que recau en totes i tots els infants de la Comarca que
participen dels cursets de natació al CTVic, i que es resumeix en els
següents objectius, queda avalada per l’experiència formadora dels
membres que la desenvoluparan, pels resultats de les recerques que han
dut a terme aquests investigadors els últims anys (incloses tesis doctorals)
i per què el producte d’assessorament final es basa en les necessitats
formatives i professionals del club. Fet pel qual, amb la seva participació,
el club es posicionarà molt favorablement en el mercat de les activitats
aquàtiques educatives escolars.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Incorporar les agrupacions multinivells, que afavoreixin la inclusivitat
de les diferents capacitats de l’alumnat.
Incrementar la presència d’activitats cooperatives que situïn l’infant
en el centre del procés, i també com a suport per a la
resta d’infants

EQUIP
Aquesta iniciativa compta amb l’assessorament del GREF (Grup de
Recerca en Educació Física), de la Universitat de Vic, format per:
Dr. Gil Pla, Dr. Eduard Ramírez i la Dra. Gemma Boluda.
El GREF treballa conjuntament amb l’equip tècnic de natació del CTVic:
Núria Serra, Marta Terrats i Joan Xicoy.

