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Més de 2.500 alumnes de 15 centres participen en aquesta activitat

Un programa educatiu innovador
integra la natació a les escoles

Xavier Brunet,
oro en el
campeonato
de atletismo
REDACCION

Els alumnes de primària aprendran a nedar gràcies a un programa impulsat per l’Àrea d’Esports
d’avaluació, inicial i formativa.
Aquestes avaluacions es plasmen
en fitxes com a control inicial i control final.

nèixer el grau d’assoliment d’objectius i la qualitat del procés d’ensenyament, afavorint una posterior adaptació dels continguts que
poden afectar el nombre de sessions, el material utilitzat, etc.
Totes les piscines municipals
cobertes de la ciutat, així com la
del Centre d’Estudis Joan XXIII –
d’acord amb l’Ajuntament– ofereixen aquest programa a les escoles. D’aquesta forma s’han unificat les diferents programacions
que ja existien abans. L’equip do-

Programació adaptada
al grup i a l’alumne
L’avaluació inicial apunta les
experiències anteriors i la disposició de l’alumne i servirà de base
per adequar la programació tant a
l’individu com al grup, fent-la flexible. L’avaluació final permetrà co-

cent d’activitats aquàtiques de l’Àrea d’Esports, enriquit amb les
aportacions dels responsables tècnics de les diferents piscines, ha
elaborat aquest material que ja utilitzen aquest curs més de 2.500
alumnes de 15 escoles de primària. Aquesta programació, única
dins del seu àmbit a Catalunya, serà oferta al Departament d’Ensenyament de la Generalitat perquè,
si ho considera adient, l’oficialitzi
i, de pas, animi així a d’altres escoles a anar a la piscina.

La foto

El atleta Xavier Brunet, del Integra2-L’Hospitalet Atletisme-CNB,
ha conseguido la medalla de oro
en la prueba de héptalon en el
Campeonato de España absoluto
de pista cubierta, celebrado este
mes en San Sebastián. Ha sido la
única medalla de los atletas del
club local, aunque cabe destacar
también la quinta plaza de Eva
Paniagua en los 400 lisos.
En el Campeonato de Catalunya de marcha atlética, disputado
en El Prat, el marchador hospitalense José María Rodríguez, que
ahora milita en el FC Barcelona,
consiguió la tercera plaza, tras Mikel Odriozola y Dani Plaza. No participó Valentí Massana, por estar
concentrado para preparar las
Olimpiadas. La marchadora del Integra 2-L’H, María Vasco, fue segunda en categoría absoluta. Su
compañera de club, Regina Gras,
fue tercera en la promesa.
También cabe destacar los títulos catalanes del juvenil Jairo Vera
en los 60 y los 200 lisos, y el de
Xavier Puyol en 60 vallas, así como el de María Guixà en longitud.
En categoría cadete, también interesantes resultados para la base
de L’Hospitalet Atletisme: Sabina
Maemble y Xavier Miranda ganaron la prueba de los 300 lisos. Y
en categoría infantil, título también
para el club hospitalense en el relevo 4 por 200, con Laura Arqué,
Lucía Rodríguez, María Abril y
Enea Cabanas.
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Aprendre a nedar a L’Hospitalet
pot ser quelcom més que fer un
curset a qualsevol de les piscines
de la ciutat. L’Àrea d’Esports de
l’Ajuntament, aprofitant l’experiència dels seus tècnics en aquesta
matèria, ha posat al servei de les
escoles un programa que integra
els continguts educatius de l’escola amb l’aprenentatge i el joc natatori. És a dir, aquest programa,
anomenat La reforma en el medi
aquàtic, situa l’activitat de la natació com a un complement dins de
l’educació física, i, alhora, dins del
conjunt d’aprenentatge de cada
curs escolar.
En la pràctica, això suposa
confeccionar i posar a l’abast de
les escoles interessades una activitat aquàtica amb un material
adaptat als tres cicles de l’ensenyament primari. El programa proposa un treball global per als alumnes però lluny dels exercicis i molt
més a prop del joc. L’objectiu no
és el clàssic aprenentatge dels quatre estils natatoris sinó que els
alumnes assoleixin el màxim domini de les possibilitats de flotació i
de moviment del seu cos dins de
l’aigua, en una progressió que porti
al nen o nena a les portes de la
natació més competitiva quan acabi l’educació primària. Es tracta
d’utilitzar la piscina com a espai de
joc, de la mateixa manera com s’utilitza un gimnàs o una pista.
El programa preveu dos tipus
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La Festa de La Gent de la Petanca
Unos 800 jugadores y jugadoras de petanca de la ciudad participaron en su fiesta de entrega de trofeos. La
denominada Festa de la Gent de la Petanca reunió en el polideportivo de Bellvitge a los aficionados, que
respondieron un año más a la convocatoria de la Asociación de Clubes. Tras la entrega de los trofeos y la foto
de recuerdo que se puede ver sobre estas líneas, los participantes celebraron el encuentro.

