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PRESENTACIÓ

Per segon any consecutiu la Federació de Pilota de la CV (FEDPIVAL) i la Fundació Esportiva Municipal (FDM) de l’Ajuntament de 
València organitzen aquestes jornades dirigides a la formació contínua del tècnic esportiu especialista en l’ensenyament de la 
pilota valenciana.

L’objectiu d’aquestes jornades és incidir en la formació dels tècnics esportius que dirigeixen les classes de les Escoles 
Esportives de Pilota Valenciana, per a millorar la qualitat educativa en la seua intervenció didàctica al capdavant dels grups 
esportius formats en els centres escolars de València. Convidem, com l’any passat, a totes aquelles persones interessades en 
el contingut del programa a participar activament en aquestes jornades.

Les Escoles Esportives de la ciutat de València són un programa esportiu dirigit a la població en edat escolar que es va iniciar 
en 1981 i que ha estat en funcionament ininterrompudament durant més de tres dècades. El principal objectiu d’aquest 
programa és facilitar l’accés a l’esport als joves escolars de la ciutat com a estratègia de formació en valors i adquisició 
d’hàbits saludables. Al temps, les Escoles Esportives han permès triar l’esport preferit als escolars i en aquests moments són 
més de 23 modalitats esportives les que conformen la seua oferta.

La pilota valenciana és un esport que no podia faltar en l’oferta d’activitats. El seu gran valor educatiu i cultural, així com el 
seu arrelament en la nostra Comunitat, fan que siga una modalitat imprescindible en el currículum dels escolars i, les Escoles 
Esportives ofereixen la possibilitat perfecta per a promocionar-la en els nostres centres d’ensenyament.

Per un altra banda, la pilota jugada a la mà proporciona experiències de gran riquesa motriu. Això la converteix en un element 
educatiu de primer ordre que s’ha de rescatar en benefici de l’educació física de la nostra joventut.

El protagonista de l’acció d’aquestes Escoles Esportives és i, ha de ser sempre, l’alumne. Per açò, la planificació de les 
activitats ha anat encaminada a protegir el seu dret educatiu, és a dir, a oferir la millor qualitat educativa possible, millorant les 
condicions de les activitats entre les quals destaca la formació i qualificació dels tècnics esportius.

Millorant la formació dels tècnics esportius, millorem la qualitat educativa del programa. Aquest és l’axioma que ha constituït 
un dels eixos centrals en el desenvolupament estratègic del programa de les Escoles Esportives des dels seus inicis.

En aquesta ocasió els dos continguts a tractar són, d’una banda, l’obligada adaptació de la competició a les necessitats i 
característiques evolutives dels escolars i, d’altra banda, l’organització didàctica i metodològica del treball de condició física 
atenent a l’especificitat de l’esport i a l’edat o etapa de formació en la qual es troba el/a alumne/a.

Des de l’organització esperem que aquestes jornades siguen d’interès, a més del col·lectiu de tècnics esportius, per a totes aquelles 
persones que, encara no tenint la responsabilitat de dirigir l’ensenyament esportiu dels nostres escolars, estiguen interessades a 
participar activament en el debat i desenvolupament del coneixement en l’àmbit de l’ensenyament de la pilota valenciana.

›  Tipus:  Jornades Tècniques Obertes
›   Data: 22 i 23 setembre 2017
›  Hora: Divendres de 18:00 a 21:00 h; Dissabte de 10:00 h a 13:30 h
›   Lloc: Complex Esportiu Cultural Petxina / Sala de Conferencias. Carrer de pilota de Borbotó (dissabte mati).
›  Entitat organitzadora: Federació de Pilota Valenciana de la CV
›  Col·labora: Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València
›   Secretaria: Federació de Pilota Valenciana de la CV. Telèfon: 619 95 18 50 / E-mail: secretaritecnic@fedpival.es
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. La competició esportiva i la seua adaptació als xiquets i xiquetes en edat de formació.
Partim d’un dels principis generals de la iniciació i l’ensenyament esportiu. “El xiquet no és un adult”. Necessita que l’esport 
s’adapte a ell i no a l’inrevés.

Amb massa freqüència observem com el model de competició esportiva dels adults és traslladat mimèticament a l’àmbit 
escolar. Aquesta circumstància provoca innombrables desequilibris en el procés de formació dels joves esportistes. Els 
escolars es veuen incapacitats per a reproduir el model i el procés d’aprenentatge es converteix en una tortura per al menor.

Ens atreviríem a proposar als escolars una complexa operació aritmètica sense haver après a sumar, restar, multiplicar i dividir? 
Açò és precisament el que ocorre amb la imposició d’unes competicions esportives que no tenen en compte l’edat i el nivell de 
formació del menor.

En aquesta taula redona es debatrà sobre la qüestió des de diferents angles i punts de vista. Quins elements són necessaris 
modificar perquè la competició esportiva escolar puga contribuir millor al procés d’aprenentatge de la pilota valenciana? Com 
s’estan desenvolupant les competicions esportives escolars, en aquests moments, a la Comunitat Valenciana? Quina és la 
intervenció de l’Administració en el desenvolupament del programa dels Jocs Esportius (programa de competició esportiva en 
edat escolar organitzat per la Federació y la Generalitat)? Poden o, han de competir junts xiquets i xiquetes?

Aquestes qüestions i les que sorgisquen del debat seran tractades pels ponents amb la intenció d’aportar millores a l’actual 
model de competició esportiva escolar en el àmbit de la iniciació a la Pilota Valenciana.

2. L’organització del treball de condició física seguint els principis bàsics de l’entrenament amb menors.
Un dels aspectes menys tractats en l’ensenyament i entrenament esportiu de la pilota valenciana és el treball de la condició física.

És evident la importància que té el component de condició física en el desenvolupament del joc de la pilota. El jugador de 
pilota és, cada dia més, un atleta. La millora de la seua condició física no solament augmenta les seues capacitats físiques sinó 
també aquelles capacitats coordinatives que milloren les seues condicions tècniques. Quan el treball és global, l’acció integral 
d’entrenament incideix en tota la persona com una unitat.

Aquest és el principi que, quan es tracta de formar a joves esportistes, encara preval amb major força. El jove pilotari es 
troba en una fase de maduració concreta, per la qual cosa l’entrenament ha d’adaptar-se a les seues possibilitats. Als riscos 
que suposa accelerar el procés d’aprenentatge i entrenament esportiu, se sumen aquells que comporta el propi joc. El risc a 
lesionar-se per un entrenament intensiu, en etapes primerenques de formació, un entrenament inadequat de la condició física, 
etc., ha d’estar controlat des del procés de planificació i per tècnics qualificats.

Fins i tot el treball de condició física que, amb massa freqüència, es proposa als joves esportistes deslligat del joc, sense 
produir lesions, pot resultar innocu per a la seua formació. Una pèrdua de temps.

La majoria de les vegades el propi joc és el millor aliat de l’entrenador/docent. No solament afecta al component emocional del 
menor sinó que per ser divertit i motivador intensifica la seua atenció assimilant molt millor el treball de la condició física, al 
mateix temps que millora la seua coordinació dinàmica.

Aquestes qüestions i unes altres que puguen sorgir es plantejaren en el taller teòric-pràctic que es desenvoluparà en la jornada 
del dissabte matí.



PROGRAMA

Divendres, 22 de setembre

› 18:00 - 18:30 h
Acreditacions

› 18:30 - 18:45 h
Presentació de la jornada

›  18:45 - 20:15 h 
Taula Redona 1. “La competició esportiva i la seua adaptació als xiquets I xiquetes en edat de formació”. 
 
› Els xiquets no son adults. Elements tècnics i materials de l’esport de la pilota que s’han d’adaptar. Paco Orts 
› La competició esportiva escolar organitzada per la Federació i les seues adaptacions. Ricard Monsoriu 
› L’estructura organitzativa dels Jocs esportius de la CV. Eva Pérez 
› Junts o separats? Lluís Ramos

›  20:15 - 21:00 h 
Debat obert amb el públic

Dissabte, 23 de setembre

›  10:00 - 13:30 h 
Sessió teòric - pràctica. “Com organitzar el treball de condició física seguint els principis bàsics de l’entrenament 
amb menors”. Domingo Palacios i Agustín Larré 

›  10:00 - 11:30 h 
Primera part de la Sessió 
› Segons l’estructura d’edats o etapes de formació 
› Des de una metodologia integral que incorpora el joc  
› Especial atenció als riscos d’un entrenament intensiu o especialitzat 

›  11:30 - 12:00 h 
Descans 

›  12:00 - 13:00 h 
Continuació de la Sessió

›  13:00 - 13:30 h 
Precs i preguntes

›  13:30 h 
Clausura jornada



DESTINATARIS

Les jornades estan dirigides a un col·lectiu ampli de professionals de l’esport, tècnics i responsables de clubs de pilota 
valenciana i també tècnics i responsables municipals, professors d’educació física i directius de centres escolars.

-  Clubs i entitats esportives: gestors en general, directius, secretaris tècnics, entrenadors, i jutges, etc.

-  Administració municipal i educativa: gestors municipals de l’esport, tècnics de l’administració en general, assesors jurídics i 
esportius, docents, professors d’educació física, etc.

A més, donat el caràcter eminentment divulgatiu d’aquestes jornades resulten aconsellables per a estudiants de grau, màsters 
i altres persones interessades.

INFORMACIÓ / INSCRIPCIÓ

Pose’s en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: secretaritecnic@fedpival.es indicant nom, 
cognoms i NIF/CIF

La inscripció donarà dret a:
› certificat d’assistència
› apunts
› participar en els actes del dia de la pilota que se celebrarà el 24 de setembre

Més informació en els següents enllaços:
www.deportevalencia.com
www.fedpival.es
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PONENTS

FRANCISCO ORTS DELGADO
• Doctor en Dret Esportiu
• Llicenciat en Educació Física i Màster en Gestió Esportiva
• Cap de Secció d’Activitats esportives de la FDM, Ajuntament de València
• Professor en diferents cursos i Màsters Universitaris i als cursos de Monitor de Pilota Valenciana

RICARDO MONSORIU PLANELLS
• Secretari Tècnic de la Federació de Pilota Valenciana
• Responsable de l’organització dels Jocs Esportius de Pilota Valenciana
• Master en gestió d’events esportius
• Entrenador i jugador de pilota valenciana

DOMINGO MIGUEL PALACIOS NEVADO
• Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
• Professor d’Educació Física
• Membre del grup de treball i d’estudi de la pilota valenciana “Pilota 2.0”
•  Preparador físic de diferents esports i entrenador de jugadors professionals i semiprofessionals  

d’escala i corda i frontó

AGUSTÍN LARRÉ CASAÑA
• Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
• Màster en Gestió Esportiva
• Membre del grup de treball i estudi de la pilota valenciana “Pilota 2.0”
• Gestor esportiu a l’Ajuntament de Vinalesa

EVA PÉREZ
• Cap de Secció d’Esports en la Direcció Territorial de ECIiE de València
• Llicenciada en Educació Física
• Master en Gestió Esportiva Municipal
• Doctora en Ciències de l’Activitat Física i L’Esport

LLUÍS RAMOS I SANTAMARIA
• Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport ( UCV- 2009)
• Màster Universitari per a la Formació en la Investigació Universitària (UCV-2012)
• Professor de Jocs i esports autòctons en la “Universitat Catòlica de València  “San Vicente Màrtir”
• Entrenador de Pilota Valenciana de l’Escola de Pilota Valenciana de Borriol i Castelló de la Plana
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