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-AGRAÏMENTS 

 

Fer un treball comporta informar-te, preguntar i analitzar la informació que tens 

al teu abast. Sense aquesta informació no s'haguera pogut dur a terme aquesta 

anàlisi, per això, no puc deixar d'agrair a tota aquella gent que m'ha proporcionat ajuda 

de manera desinteressada. En primer lloc, per la implicació de l'alumnat, els quals es 

van sorprendre molt quan els vaig comentar que anava a analitzar el seu col·legi i 

internat. Seguidament, els professors, director de la residència, educadors i pares dels 

alumnes que amb l'ajuda de qüestionaris i entrevistes han contestat els dubtes per a 

poder continuar treballant amb aquesta temàtica triada. En segon lloc, la tutora de 

l'UJI, Manuela Alonso. Gràcies a ella, he pogut encaminar el meu treball i trobar-li el fi 

que em faltava en un primer moment. A més m'ha proporcionat consells i ajuda en tot 

moment mitjançant les tutories i correus. Sense ella estic segura que no l'haguera tirat 

endavant. Per acabar, Hèctor Bellmunt que també ha resolt molts dels meus dubtes 

que m'anaven sorgint. Gràcies a tots ells he pogut elaborar un treball explicatiu i 

d'anàlisi del procés d'adaptació al centre educatiu Penyeta Roja. 
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1. RESUM  

 

Aquest treball de fi de grau compta amb un estudi del Complex Soci-Educatiu de Penyeta 

Roja de Castelló( concretament del CITD per a xiquets i xiquetes d’educació primària). En 

primer lloc, s'explica partint de l'historia, i passant pels serveis, àrees i metodologia d'aquest 

peculiar centre. En aquesta primera part s'explica tot el col·legi per a donar-lo a conèixer, ja 

que hi ha gent que encara no és conscient d'allò que disposem. 

 

En segon lloc, es centra amb un estudi qualitatiu dels principals components que fan possible 

l'internat d'esportistes que són: alumnes, pares, personal de l'internat i personal del centre. 

Conviure en un internat no és fàcil, ja que et separes del teu àmbit familiar i és un punt que 

s'ha de treballar. Tots els començaments no són fàcils per això el que s'intenta és ajudar-los 

per a què cada vegada aquest procés siga menys difícil. 

 

Per a treballar aquest aspecte s'han elaborat qüestionaris per a què cadascun d'aquests 

grups d'implicats mostren la seua opinió respecte al procés d'aquests alumnes que entren 

nous al centre. Dels qüestionaris s'han extret tres apartats: com afecta el rendiment 

acadèmic, si és major o menor el nivell de socialització i grau de maduresa i responsabilitat 

que els aporta estar en l'internat. Aquest han sigut els apartats que més han ressaltat en les 

respostes. La finalitat és extraure conclusions per a facilitar el procés d'adaptació al centre i 

internat i així poder aplicar-les en un futur. 

 

Per acabar, les conclusions estan basades amb els tres ítems que s'han treballat i a més és 

dona una sèrie de pautes per a facilitar aquest procés. És dona una perspectiva de futur per 

a no deixar d'investigar sobre aquest impactant centre. 

 

 

 

 

 

 

PARAULES CLAU: anàlisi qualitatiu, internat, esportiu-acadèmic, rendiment, procés 
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2. JUSTIFICACIÓ 

 

Quan era l'hora d'escollir el meu tema a tractar en el TFG de Magisteri de Primària vaig mirar 

al meu voltant per mirar allò que tenia a l'abast. Des de fa ja quatre anys, estic com a 

educadora del centre de Penyeta Roja i em cridava molt l'atenció que no hi havia cap estudi 

dels alumnes que anaven passant pel centre. Llavors, vaig decidir escollir la temàtica 

d'Educació Física per a poder relacionar-la amb els alumnes que practiquen esport en el 

col·legi. La sort va ser, tindre com a tutora a una de les principals components que van 

formar part de l’equip inicial del projecte, Manuela Alonso. Gràcies a ella, he pogut focalitzar 

la meua temàtica i centrar-me en allò que ens cridava més l'atenció com és el procés 

d'adaptació a l'internat. 

 

Gràcies a ser una component del complex, he pogut veure de primera mà com són els 

primers dies a l'internat, i com va canviant la seua actitud a mesura que avança el curs. Però 

per veure quines són els punts febles dels xiquets i xiquetes, he volgut aprofundir amb les 

opinions de professors i professores del col·legi, educadors i educadores de l'internat, 

director de residència, pares dels alumnes i els principals protagonistes, els xiquets i les 

xiquetes de l'internat. 

 

Finalment, he trobat conclusions amb l'estudi juntament amb les limitacions i les perspectives 

de futur. Allà valoro que més enllà de realitzar el TFG, em serveix per seguir creixent com a 

futura educadora i en la meua professió i vocació. A més de què a partir d'ara seré defensora 

de la pràctica esportiva per la gran quantitat i variats beneficis que aporten a les persones, en 

especial als xiquets, xiquetes i joves. 

 

3. INTRODUCCIÓ TEÒRICA 

 

Primer de tot, es pretén deixar clar que és fer un anàlisi qualitatiu per poder entendre 

l’objectiu al qual s’ha volgut arribar a l’hora de realitzar aquest treball. 

 

Fer un anàlisi és “el procés d'examinar alguna cosa per trobar què és i com treballa” (Corbin 

& Strauss, 2008). Aquest treball està basat en una filosofia interpretativa. Com bé diu Gibbs 

(2002): « Les persones contínuament busquen interpretar el món en el qual viuen. El que fa 

l'investigador qualitatiu és tractar de capturar aquests actes d'interpretació i entendre'ls ». A 

més a més, hem de saber manejar les dades de manera que l'investigador pugui fer sentit 

d'ells (Richards, 2006) . 
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Diferents autors brinden guies (estratègies o models) que ofereixen camins a seguir al 

moment de realitzar una anàlisi qualitativa. Aquestes poden variar d'acord al tipus d'estudi 

qualitatiu que es realitza. Per fer una anàlisi, l'investigador pot trencar una substància en els 

seus components per així examinar-los i identificar les seves propietats i dimensions (Corbin i 

Strauss, 2008). L'anàlisi qualitatiu és construït a través de processos naturals de pensament 

(Milers & Huberman, 1994). Wolcott (1994) indica que els investigadors qualitatius han de ser 

bons narradors d'històries (p. 17). 

 

En relació a la pràctica d’esport en les escoles, hem de tindre clar que han de tindre un paper 

vital en la promoció de l'activitat física i el canvi de conducta per a ser més actius físicament.  

Les escoles són les úniques institucions que tenen contacte estructurat i continu amb quasi 

tots els nens. Les escoles tenen la capacitat d'arribar als nens de nivell socioeconòmic baix 

que no poden tenir altres oportunitats per l'activitat física per oferir-los la possibilitat de fer 

exercici físic o algun esport (Goran, Reynolds, i Lindquist, 1999; citat a Singh i McMahan, 

2006).  

 

És important que les mesures de reducció del pressupost no obligue a les escoles a eliminar 

els esports, especialment s’han de fomentar els esports extraescolars i d’equip. El 

desenvolupament d'un interessant programa d'activitats esportives és per beneficiar a tots els 

estudiants, tant en l’àmbit acadèmic com personal (Marsh i Kleitman, 2003). Per tant, els 

directors, mestres i les organitzacions que conformen l’organització de les activitats, com els 

clubs, les associacions esportives, els grups de pares o estudiants no han de dubtar en 

incorporar en els seus programes o esdeveniments activitats físiques o esportives. A més, 

Taras (2005) consolidant la seva hipòtesi, afirma que els nens que participen en algun esport, 

on es promou la cooperació, el compartir i el aprendre a seguir les normes, aprenen habilitats 

que es transfereixen a les aules.  

 

Per acabar, la pràctica esportiva federada no només beneficia acadèmicament als practicants 

com citen els autors, sinó que García et al. (2013) troben que l’autopercepció de la 

competència motriu ha demostrat ser una variable que es relaciona positivament amb la 

pràctica esportiva federada. Per tant, la pràctica esportiva és una variable treballada en 

diferents àmbits i que pot tenir vàries correlacions positives. Enllaçant la pràctica esportiva 

federada, Capdevila (2013) valora la relació que hi ha entre els joves que practiquen esport 

de forma competitiva i el seu rendiment acadèmic. Les conclusions que extreu és que el 

rendiment acadèmic és millor en els alumnes que practiquen esport competitiu. A més, el fet 

de competir complementa als objectius curriculars tradicionals per tal de millorar els resultats 

acadèmics i no acadèmics (Marsh i Kleitman (2003). 
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4. COL·LEGI PENYETA ROJA 

4.1. Historia 

 

Quan la Infraestructura d’una província resulta insuficients per a donar a bast amb la 

demanda esportiva dels seus habitants i quan no existeixen els tècnics suficients amb 

possibilitats de atendre, es proposa el problema de cóm organitzar i ficar en marxa un 

programa pedagògic-esportiu. 

 

La  Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i la Excma. Diputació Provincial van crear en el 

1985 el Centre d’Iniciació Tècnic-Deportiu (CITD) com  una resposta efectiva a la falta 

d’infraestructures esportiva existents en la nostra província. Aquest centre, el que vol 

aconseguir és avaluar el nivell físic-tècnic-tàctic dels joves talents seleccionant-los en el fi de 

preparar-los per a posteriors i especialitzades exigències esportives, utilitzant els anys 

d’escolaritat obligatòria. És un centre en el que s’intenta combinar el deport amb la realitat 

educativa del país, entenent aquest com un complement d’una educació integral i com un 

camí per  formar a grans campions. Se’ls dona una oportunitat de créixer amb el deport i 

aprendre abans que ningú el significat d’esforç, compromís i companyerisme.  

 

Segons la “Memòria del Curs 1986-1987” elaborada per la Conselleria de Cultura, Educació i 

Ciència, el Centre d'Iniciació Tècnic Esportiva (anomenat CITD) del Complex Soci-Educatiu 

de Penyeta Roja es va començar el 20 de gener de 1986 amb 45 alumnes/as seleccionats 

d'entre 90 nens de Castelló dels cursos 6º i 7º d'Ensenyament General Bàsic (EGB). En 

aquest primer curs, els alumnes realitzaven l'apartat curricular als seus respectius centres 

escolars acudint al CITD sol per realitzar els entrenaments esportius. Durant els nou primers 

anys de la seva marxa, el projecte del CITD és desenvolupat per la Conselleria de Cultura de 

la Generalitat Valenciana conjuntament amb l'Excma. Diputació de Castelló. 

 

És en el curs escolar següent, 1987-1988, quan ja comença a funcionar el Centre d'EGB de 

Penyeta Roja  acollint esportistes del CITD, i realitzaven tant la part acadèmica com  

esportiva al propi centre. Els esportistes que van accedir, van cursar 6º, 7º i 8º d'EGB. En el 

curs escolar de 1988-1989, davant la necessitat d'oferir continuïtat al programa esportiu dels 

esportistes que finalitzaven 8º d'EGB, va nàixer el Centre de Perfeccionament Tècnic 

Esportiu (CPTD) a càrrec de la Direcció general de l'Esport de la Conselleria de Cultura, 

Educació i Ciència. Amb això, es va iniciar una nova experiència amb un grup d'esportistes 

que, situats a nivell acadèmic en l'IES Miquel Peris del Grau de Castelló, podien disposar 

d'un major nombre d'hores d'entrenament tant a l'apartat d'entrenament esportiu genèric, 

amb tècnics a càrrec de la Conselleria, com a l'apartat esportiu específic, amb els 

entrenadors dels clubs esportius als quals pertanyen. 
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Els esportistes que van entrar a formar  part del CPTD practicaven esports individuals com: 

natació, patinatge, atletisme, ciclisme, tennis i golf. Els primers esports que es van practicar 

en el centre van ser: voleibol, handbol, atletisme i bàsquet.  

 

Posteriorment, en el curs escolar 1994-1995 i per decisió de la Direcció general de l'Esport, 

l'Excma. Diputació de Castelló es fa càrrec de forma exclusiva del CITD en la primera fase 

d'EGB passant a tenir com deport base l'Atletisme. Que donava el CPTD per als alumnes de 

BUP i COU, sent el curs escolar 1995-1996 l'últim curs dels esportistes del CPTD. 

 

En el curs escolar 1997-1998, es completa el canvi del sistema educatiu, s'estableixen  

definitivament en el CITD els cursos de 5º i 6º de Primària i tots els cursos que comprenen 

l'ESO. A  partir d'aquest curs el CITD de Penyeta Roja passa a tenir esportistes des dels 10 

fins als 16 anys seguint amb l'atletisme com esport base, la qual cosa contínua en l'actualitat, 

com bé determina un dels objectius del Reglament de Règim Intern del centre (RRI), que diu 

“El centre explica com a objectiu bàsic i específic, la pràctica d'activitats que conduïsquen al 

desenvolupament esportiu i atlètic de l'alumnat a través de l'esport específic de l'atletisme, 

…”, i és a través d'aquesta formació que el CITD aconsegueix la detecció, iniciació i 

seguiment de joves esportistes entre 10 i 16 anys en les modalitats esportives individuals i 

olímpiques en l'àmbit de l'alt rendiment esportiu. 

 

4.2. Localització 

 

El CITD està situat en un espai natural proper a la localitat de Castelló dins del Complex 

Soci-Educatiu Penyeta Roja, on existeix una adreça tècnica que s'encarrega del bon 

funcionament del complex. El centre està ubicat en el Complex educatiu de Penyeta Roja, el 

qual acull 300 alumnes de tota la província entre 10 i 20 anys, que són seleccionats després 

de superar unes proves físiques i mèdiques i acreditar al mateix temps un bon expedient 

acadèmic. (Veure mapa de la localització en l’Annex 1). 

 

4.3. Serveis 

 

El complex consta de diferents serveis  

 Col·legi-IES Excma. Diputació de Castelló – CITD 

 Centre d'Educació Especial 

 Servei de Diagnòstic i Orientació 

 Residència d'Educació Especial 

 Servei d'Atenció a les Discapacitats Auditives 

 Residència Juvenil 
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 Centre d'Atenció a Menors 

o  Centre d'Acolliment 

o Residència Infantil 

 Escola Infantil 

 

4.4. Àrees 

 

Per al bon funcionament del CITD es disposa de diferents àrees amb les seves respectives 

infraestructures i personal, aquestes són:  

 

 Mèdica  

 

Els serveis mèdics del Col·legi Excma. Diputació, està compost per un metge especialista en 

medicina esportiva, una mèdica pediatra, una infermera i un infermer. Les tasques que 

realitzen són en el primer any d'ingrés dels esportistes en el centre un reconeixement mèdic 

complet, un seguiment mèdic-esportiu durant la seva estada al centre així com diagnosticar 

les possibles lesions. A més, també s'encarrega de portar el tractament de les lesions dels 

esportistes que estan en règim d'internat. 

 

A nivell d'infraestructures compta amb una infermeria, instal·lada a l'edifici central del 

Complex que consta de diferents sales on té els elements necessari per oferir els serveis 

esmentats anteriorment. 

 

 Servicis externs  

 

La gestió d’aquests servicis es realitza mitjançant la contractació amb empreses externes 

que aporten els recursos personals i materials necessaris per dur-les a terme com el servei 

de neteja, de menjador, de seguretat i vigilància, manteniment de les instal·lacions i  

transport. D'aquesta apartat destaca el servei de menjador havent-hi dos menjadors, un 

depèn de la residència exclusivament i l'altre del centre educatiu. S’utilitzen per oferir 

desdejunis, menjars i sopars als esportistes. 

També cal tenir en compte el servei de transport, ja que  les instal·lacions estan situades  en 

una zona allunyada de la ciutat de Castelló tots els esportistes arriben al CITD per mitjà del 

transport (autobusos) que disposa la Diputació de Castelló.  

 

 Internat  

L’internat està integrat per un director i el conjunt de recursos humans necessaris per atendre 

als esportistes que es queden en l'internat.  
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Actualment disposen de vint-i-dos educadors i dos monitors encarregats d’oferir un bon 

funcionament del centre i atendre a les necessitats de l’alumnat. A més, la residència disposa 

de diferents edificis preparats per acollir als esportistes que, per la distància als seus 

habitatges, no poden mantenir un règim extern al centre. Aquests estan adequats per a la 

convivència en els períodes lectius i no lectius.  

 

 Acadèmica 

 

El col·legi IES Excel·lentíssima Diputació de Castelló: amb codi de centre de la generalitat 

Valenciana 12001381, és l'encarregat de portar a bona fi l'apartat acadèmic tant de primària 

com de secundària i es compon per: 

● Equip directiu per a primària i secundària. 

● Departament d'Orientació per a primària i secundària. 

● En secundària els departaments acadèmics són: 

❖ Departament de Llengües. 

❖ Departament de Ciències. 

❖ Departament d'Humanitats. 

❖ Departament d'Artístiques. 

❖ Departament d'Educació Física: “Àrea Tècnica Esportiva”. 

● En primària 

❖ Òrgan de Coordinació Didàctica. 

 

El centre disposa d'un edifici amb planta baixa i dos pisos on s'ofereixen l ’ensenyança de 

tercer i quart de primària, i primer i segon cicle de l'ESO. 

 

 Tècnic-esportiu 

 

A causa de les característiques del centre i per a una millor organització interna, el 

desenvolupament d'aquesta àrea correspon al Departament d'Educació Física que aquesta 

està dins de l'àrea acadèmica esmentada anteriorment, per la qual cosa aquest departament 

desenvolupa a nivell esportiu: 

1. L'apartat curricular: on s'ofereix l'assignatura d'Educació Física per a tots els nivells. 

2. L'apartat no curricular: que es denomina al centre “Preparació Física”. 

 

Unir aquests dos apartats dins d'un sol centre distingeix al mateix de la resta de centres 

educatius i de CITDs que hi ha a Espanya, a causa que l'habitual és que aquests apartats 

estiguen separats tant en la ubicació com en  la gestió. En referència als nivells, aquests es 
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desenvolupen tant en primària com en secundària adaptant-se el treball de formació 

esportiva a les edats i organitzant-se de la següent forma: 

 

o En les edats de 10 a 12 anys corresponent a l'Educació Primària. 

 

Per una part, l'apartat curricular segons la llei es desenvolupa en dues sessions d'una hora (2 

hores) distribuïdes durant la setmana en diferents dies i hores segons el curs. L'objectiu 

fonamental és la formació dels alumnes en la modalitat esportiva d'atletisme en les seues 

diferents disciplines, així com aplicar el currículum de primària. 

 

Per l’altra part, l'apartat de Preparació Física es desenvolupada de dilluns a divendres de 

11:30  a 12:30 hores (4 hores setmanals), buscant el desenvolupament de la condició física i 

de la condició motriu. 

 

o En les edats de 13 a 16 anys corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria. 

 

És a partir dels 13 anys que segons el Reglament de Règim Intern (RRI) els esportistes han 

d'estar federats en un club de la província de Castelló d'un esport de caràcter individual i 

olímpic pel que la seva formació esportiva s'organitzà de la següent forma: 

 

Primer cicle de la ESO 

 

-L'apartat curricular: 

o L'assignatura d'educació física segons la llei es desenvolupa en dues sessions d'una 

hora (2 hores ) distribuïdes durant la setmana en diferents dies i hores segons el curs, 

i aplicant el currículum de secundaria segons l’edat.  

 

o L'apartat de Preparació Física de dimarts a divendres de 8’30 a 9’20 hores (4 hores 

setmanals), busca el desenvolupament de la condició física i la condició motriu 

adaptada als esports individuals en els quals participen. Aquí es té en compte que a 

partir del primer curs són alumnes becats i federats en diferents esports, també les 

premisses que disposen els diferents entrenadors externs al centre. 

 

Segon Cicle de l'ESO 

 

o L'apartat curricular en educació física segons la llei es desenvolupa en dues sessions 

setmanals d'una hora cada sessió (2 hores/setmana) distribuïdes en diferents dies i 
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hores, en concret de dimarts a divendres en horari de 8:30 a 9:20 segons el curs, i 

l’aplicació del currículum de secundària per a aquestes edats . 

 

o L'apartat de Preparació Física, es desenvolupa de dimarts a divendres en horari de 

8:30 a 9:20 quatre dies a la setmana (4 hores/setmanal), buscant el desenvolupament 

de la condició física i la condició motriu adaptada als esports individuals en els quals 

participen. En aquest apartat es té en compte que els esportistes becats estiguen 

federats en diferents esports, així com les premisses que disposen els diferents 

entrenadors externs al centre. 

 

En tots els nivells educatius esmentats l'aprenentatge i la motivació són conceptes que estan 

enllaçats. Si aconseguim conèixer les motivacions del grup aconseguirem l'aprenentatge i 

amb això que  el rendiment siga el màxim. Serà necessari que els resultats acadèmics siguen 

adequats, de no ser així comportaria a no renovar en el proper curs.  

 

Per portar tota la programació tant curricular com no curricular (preparació física) l'àrea 

esportiva està composta per sis tècnics de l'activitat física, llicenciats en Educació Física i 

entrenadors nacionals de la RFEA. 

 

D'aquests professionals dos ocupen càrrecs de responsabilitat dins d'àrea esportiva 

• Director Esportiu : 

-Responsabilitats a nivell no curricular 

-Llicenciat en Educació Física. 

• Cap del departament: 

-Responsabilitats a nivell curricular 

-Llicenciat en Educació Física. 

 

4.5. Instal·lacions 

 

En referència a les Instal·lacions esportives que es disposen per dur a terme aquest projecte 

són: una pista d'Atletisme de 300 m de corda amb 6 carrers que té habilitats dos fossats de 

salt, una zona de llançament de pes, una gàbia de llançaments i una zona de salt d'altura. 

D'altra banda existeix una piscina descoberta de 16 x 8 m., dues pistes poliesportives de 20 x 

40m., un frontó, una sala multiusos de 500 m2 i un gimnàs de 50 m2 equipat amb màquines 

de musculació. Cal dir que aquest any Diputació de Castelló ha ajudat econòmicament per a 

la millora de la pista que es situa en el centre. 
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4.6. Procés de captació esportistes  

 

La captació dels alumnes per al CITD es fa de forma mitjançant un escrit que el president 

Javier Moliner Gargallo emiteix als director dels col·legis (veure aquest comunicat en l’Annex 

2) per informar de les beques que oferten. La beca consisteix en que cada alumne disposa 

de transport escolar i menjador, possible allotjament i manutenció completa per a aquells 

joves de les comarques més allunyades de la província. 

Les proves es duen a terme en el mateix col·legi, en dos dies diferents, on el primer dia es 

fan per als alumnes de cinquè de primària i el segon per als de sisè de primària i primer, 

segon, tercer i quart d’ESO. Les proves són les següents: 

         -Carrera cronometrada de 40 metres llisos 

-Llançament de baló medicinal 2 kg amb les dues mans, per damunt del cap i sense 

carrera ni alçant els peus. (En aquesta prova disposen de dos intents.) 

         -Carrera cronometrada de 1000 metres llisos 

-Salt vertical. Des de la posició parada agafant impuls amb la flexió dels genolls han 

de saltar el més alt possible. El cronòmetre comença quan s’alça el peu del terra. 

 

Presentar fotocopia del bolletí de notes del curs actual és un requisit necessari per als dia de 

les proves amb les notes de les dos primeres avaluacions i la fotocopia del DNI. Es a partir 

de primer d’ESO quan els alumnes que practiquen atletisme o tennis, podran presentar el 

currículum esportiu el mateix dia que facen les proves. També hauran d’emplenar un 

formulari de beca Deportiva, recollit prèviament en el centre. En dia de les proves són els 

pares els responsables del transport del seus fills.  

En el mes de maig, es publica la llista d’admesos i més tard s’informarà als pares amb una 

carta per a fer una reunió per informar de la matriculació o de temes relacionats amb el 

pròxim curs escolar.  

La beca que oferta la Disputació Provincial de Castelló, està dirigida als alumnes que 

realitzen estudis des de 5é de Primària fins a 4rt d’ESO ambos inclosos, tenint en compte 

que hi ha dos apartats: 

 

● De cinquè a sisè de Primària la beca esta dirigida cap a la formació dels 

becats en l’àmbit esportiu i en concret de l’atletisme, sense tindre cap 

obligació els alumnes d’estar federats ni immersos en cap club esportiu. 

●  De primer a quart els alumnes han d’estar federats per atletisme o per tenis. A 

més, han d’estar federats dins d’un club de la província de Castelló. També 

han d’estar a càrrec d’un tècnic esportiu que li assessoro personalment en els 

entrenaments de forma presencial i han d’aprofitar l’hora de preparació física 

que els ofereix el centre.  
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Com ja s’ha comentat, és possible la pèrdua de la beca per motius acadèmics, esportius o 

disciplinaris.  

 

 

5. Anàlisi del procés d’adaptació en l’internat de Penyeta Roja 

 

Per a dur a terme aquest anàlisi qualitatiu s’han elaborat uns qüestionaris  amb la finalitat 

d’extraure conclusions per a millorar el procés d’adaptació a l’internat. Amb això, 

aconseguirem fer un anàlisi qualitatiu de les opinions de les persones que tenen més 

proximitat en aquest projecte. Ja com s'ha dit anteriorment, aquest anàlisi està basat en una 

filosofia interpretativa de tots aquells voluntaris que s'han ofert a elaborar un qüestionari per a 

la millora del centre de Penyeta Roja. 

 

En primer lloc, es va donar als pares dels alumnes un justificant per a donar l’autorització de 

fer-li unes preguntes als seus fills( veure en l’Annex 3). Gràcies amb això he pogut passar el 

qüestionari a l’alumnat de menor d’edat. En segon lloc, es va repartir els qüestionaris a divuit 

alumnes per a veure les diferents opinions. Desprès, una vegada recollits, es va passar uns 

altres de diferents als seus pares i mares per a fer una comparativa amb els pensaments dels 

alumnes del centre. Seguidament, s’han redactat tres qüestionaris diferents per als personal 

del centre, és a dir, professorat del centre i preparadors físics i  personal de l’internat com 

educadors o monitors i el director del centre. Amb això el que s’ha volgut aconseguir ha sigut 

les opinions d’aquelles persones que passen el dia al centre o  els que estan implicats de 

manera directa amb ells.( Veure qüestionaris en l’Annex 4). 

 

Mitjançant les seues opinions s’han extret uns apartats en els quals primer s’explicaran les 

diferents opinions dels grups implicats  i es compararan amb les de altres autors per a 

extraure conclusions. Els tres apartats que s’analitzen en aquest treball són: rendiment 

acadèmic, el nivell de socialització i grau de maduresa i responsabilitat. Aquests ítems estan 

relacionats amb l'estada dels interns del centre Penyeta Roja. (veure qüestionaris amb les 

opinions en l’Annex  5). 

 

5.1. Rendiment acadèmic 

 

En aquest apartat es compara les diferents opinions que tenen els alumnes, professors del 

col·legi, pares, educadors, monitors i director. Per això en els qüestionari es va elaborar una 

graella per a que puntuaren de l'1 al 5, sent el cinc la puntuació més alta. Es valora si millora 

el rendiment acadèmic amb la pràctica de l'esport. Aquestes han sigut les respostes: 
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ALUMNES 

 

Algunes de les opinions dels alumnes són: 

-Que estan totalment d’acord que millora el rendiment acadèmic amb la 

pràctica de l’esport( tres persones ) 

-Que es provable que milloro el rendiment acadèmic amb l’esport ( quatre 

persones) 

-Que pot ser milloro el rendiment acadèmic amb la pràctica de l’esport (sis 

persones) 

-Que millora molt poc el rendiment acadèmic amb la pràctica de l’esport 

(dos persones) 

-Que no millora el rendiment acadèmic amb la pràctica de l’esport ( tres 

persones) 

 

 

PARES 

 

Algunes de les opinions dels pares són: 

-Que estan totalment d’acord que millora el rendiment acadèmic amb la 

pràctica de l’esport( dos persones ) 

-Que es provable que milloro el rendiment acadèmic amb l’esport ( cinc 

persones)  

-Que pot ser milloro el rendiment acadèmic amb la pràctica de l’esport (tres 

persones) 

 

 

PERSONAL DE 

L’INTERNAT 

Algunes de les opinions d’educadors i monitors són: 

-Que estan totalment d’acord que millora el rendiment acadèmic amb la 

pràctica de l’esport( dos persones) 

-Que pot ser milloro el rendiment acadèmic amb la pràctica de l’esport (dos 

persones) 

-Que millora molt poc el rendiment acadèmic amb la pràctica de l’esport 

(tres persones) 

- Que es provable que milloro el rendiment acadèmic amb l’esport 

 

PERSONAL DEL 

CENTRE 

Algunes de les opinions de professors i preparadors físics del col·legi són: 

-Que esta totalment d’acord que millora el rendiment acadèmic amb la 

pràctica de l’esport(una persona) 

-Que es provable que milloro el rendiment acadèmic amb l’esport (tres 

persones) 

-Que pot ser milloro el rendiment acadèmic amb la pràctica de l’esport (una 

persona) 

-Que no millora el rendiment acadèmic amb la pràctica de l’esport   (tres 

persones  
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Hi ha diferents opinions si millora o no el rendiment acadèmic amb la pràctica esportiva. 

Cada un dels components ha donat la seua opinió. Els alumnes, pares i director de 

residència pensen que pot ser si i es provable que millora el rendiment acadèmic amb la 

pràctica de l’esport. En canvi els educadors comenten que millora molt poc el rendiment 

acadèmic igual que alguns professors. Encara que hi ha d’altres que diuen que no millora.  

 

Com bé diuen diferents autors,  per a avaluar si millora el rendiment acadèmic amb la 

pràctica esportiva en la majoria d’estudis només s’utilitzen com a referència els resultats 

acadèmics, que és l’indicador del rendiment acadèmic. És obvi que els resultats acadèmics 

depenen del procés del rendiment, entès com un procés d’aprenentatge on l’alumne decideix 

i actua amb un comportament determinat, i amb la consideració dels seus valors i de l’entorn 

en que es troba (Montes i Lerner, 2011).  

 

A més, Tremblay et al. (2000) van realitzar l’estudi de xiquets i xiquetes de 12 anys i van 

trobar resultats que els alumnes que feien exercici físic tenien un millor rendiment acadèmic. 

Altres autors (Trudeau i Shepard, 2008; González i Portolés, 2014; Dwyer et al., 2001; 

Ramírez et al., 2004) troben resultats que les persones que també en realitzen, ja siga en 

activitats extraescolars o a partir dels resultats d’unes proves de condició física, tenen millors 

resultats acadèmics que els altres.  

 

Per exemple, Eveland-Sayers et al. (2009) descriuen en el seu estudi que aquells que tenen 

qualificacions acadèmiques altes (tests d’aptituds) es relacionen amb uns millors resultats 

d’unes proves de condició física específiques. Per tant, asseguren que si els xiquets i 

xiquetes tenen unes bones condicions físiques es podria millorar potencialment 

l’aprenentatge acadèmic i l’assoliment de bones qualificacions acadèmiques. Hi ha que 

considerar que estem valorant la millora del rendiment acadèmic, ja que un dels requisit s per 

entrar al formar part del programa és que aquest ha de ser positiu, i que es pot veure alterat 

pel procés d’adaptació.  

 

Per acabar, com bé comenta Ana Capdevila en las seua Tesi Doctoral: “los resultados 

sugieren que la cantidad de horas dedicadas a entrenar no tienen relación ninguna con el 

rendimiento académico de adolescentes, a excepción de aquellos sujetos deportistas (que se 

caracterizan por practicar un deporte de competición, con entrenador o entrenadora y que 

dedicant un mínimo de 10 horas  a la semana), ya que para ellos, cuanto más dedicant a 

entrenar, peor es su rendimiento académico. 

 

 

 



14 
 

5.2. Nivell de socialització 

 

En aquest apartat s’avalua les diferents opinions de com els afecta als interns del col·legi 

conviure amb altres alumnes de diferents edats i si augmentat o disminueix el nivell de 

socialització. És a dir, com afecta el procés de adaptació a l’internat per als alumnes.   A 

més, també es treballa quin és el període d’adaptació que necessiten els alumnes baix del 

punt de vista dels seues pares, educadors o monitors, professors del centre i director de la 

residència.  

 

 

ALUMNES 

 

Algunes de les opinions dels alumnes són: 

-Els alumnes externs tenen més independència 

-Va suposar un gran canvi de personalitat em vaig fer més oberta, alegre, 

vaig aprendre a aguantar problemes i a conviure millor amb tots.  

-Los externos pueden ver a sus familiares todos los dias 

-Los internos aprenden a convivir con más gente y seguir unas normes 

-Ahora al estar al internado aprecio más estar en casa 

- Convivir sin ver a mi família todos los dias  y convivir con gente de mi 

edad fue un canvio. 

 

PARES 

 

Algunes de les opinions dels pares són: 

-més autonomia i han de ser més responsables (8 persones) 

-más autosuficientes (1 persona) 

-necessiten poc temps per adaptar-se al centre 

 

PERSONAL DE 

L’INTERNAT  

Algunes de les opinions d’educadors i monitors són: 

-Interns reben molt de canvi no és fàcil per a ells 

-Adaptar-se al centre els costa dos mesos 

-No tenen un vincle especial entre els interns, sinó que també es 

relacionen amb els externs 

-S'adapten ràpidament a l'internat, depèn de l'alumne 

-En el col·legi tots són bons amics 

-Quan més menuts més temps d'adaptació 

-Major canvi els externs que els interns 

-El període d'adaptació es sols per als  nous 

-Hi ha interacció amb companys de tota la província. Aprenen a apreciar 

les diferències dels companys i de la resta del complex on conviuen en 

persones molt variades, 

-Entre uns 15 dies i 1 mes els costa el període d'adaptació. Els que ja han 

estat no tenen període 
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-Encara que tenen molts amics externs, els interns tenen una relació 

estreta, és amb ells qui comparteixen més temps i més històries que 

passen 

-Necessiten tres mesos per al període d'adaptació 

-Els interns tenen molta relació entre ells ja que passen moltes hores 

junts, és involuntari. 

-A banda de l’apartat esportiu hi ha una interacció amb companys de tota 

la província. Xiquets i xiquetes de pobles que quasi no coneix i que tenen 

parlars diferents aprenen a apreciar les diferències entre companys i 

també de la resta del complex on conviuen persones molt variades.  

 -Encara que tenen molts amics externs els interns tenen una relació 

estreta, és amb qui comparteixen més temps i més històries que passen 

dintre de l’internat.  

-Fan més grup els interns perquè passen moltes hores junts  

-un any però en un mes ja coneixen el col·legi 

 

PERSONAL DEL 

CENTRE 

Algunes de les opinions de professors i preparadors físics del col·legi són: 

-Els interns passen de viure amb la família a viure amb altres persones 

desconegudes i és un camí molt important en la seua vida. 

-els interns tenen una clara manca del recolzament familiar en el seu dia  

a dia. Aprenen a espavilar-se sols molt abans que els externs. 

- Mayor cambio los internos ya que cambian de colegio, se van de su casa 

y entorno y tienen que aprender a convivir con otra gente. 

-Los internos son como una familiar y tienen a penyeta roja su casa  

 

En aquest apartat estan tots d’acord que pertànyer i conviure en l’internat els ajuda 

positivament al nivell de socialització. Alguns dels propis alumnes comenten que gràcies a 

estar en més gent de la seva edat els ajuda a obrir-se i “perdre la vergonya”. Aquest fet esta 

recolzat pels educadors i pares dels alumnes. A més, la majoria de grups que hem analitzat 

estan d’acord que el procés d’adaptació a l’internat esta entre un mes o dos mesos 

aproximadament. Els educadors comenten que entren a l’internat molt atemorits i que açò 

canvia al estar un mes en l’internat.  A més alguns dels educadors i director de residència 

comenten que són els pares els que fan que aquest procés siga més costós.  

 

Simons-Morton et al., (2001)comenta que analitzar les relacions entre amics i amigues i les 

relacions sentimentals és necessari, no només per a reconèixer les noves formes de 

sociabilitat que s’estableixen en aquesta etapa de la vida, sinó també per a identificar-ne 

algunes de les conseqüències, ja que, amb independència de la major o menor fonamentació 

real de les inquietuds parentals en cada cas concret, certes formes de sociabilitat poden 
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estar relacionades amb conductes i situacions perjudicials per a la salut i el benestar dels 

adolescents. A més es reafirma amb el que diu Morales et al., (2011) on “La pràctica 

esportiva millora l’autoestima i la socialització, el nivell de les aspiracions (García, 2010) i 

l’autoconcepte acadèmic i les aspiracions educatives individuals (Marsh, 1993), per tant, 

afavoreixen indirectament al rendiment acadèmic.” 

 

5.3. Grau de maduresa i responsabilitat  

 

En aquest apartat s’avalua les diferents opinions del grau de maduresa i responsabilitat que 

adquireixen o no al pertànyer a l’internat.  

 

 

ALUMNES 

 

Algunes de les opinions dels alumnes són: 

-Tenia que aprendre a conviure en més gent i  seguir unes normes  

-Ser més responsable  

-Va suposar un gran canvi de personalitat em vaig fer més oberta, 

alegre, vaig aprendre aguantar problemes i a conviure millor amb tots.  

-Ser més independent 

-Més independent i valoro més estar en casa.  

-Aprendre a conviure  

-Ser més responsable i perdre la vergonya. I ser un poc més organitzada  

 

PARES 

 

Algunes de les opinions dels pares són: 

-més autonomia i han de ser més responsables (8 persones) 

-Gracias a estar en este col·legio tienen más disciplina y horario estricto 

que les ayuda en muchos aspectos. 

-Los internos al pasar toda la semana fuera tienen que ser más 

autosuficientes y responsables.  

-A pasado de nina a adolescente. 

-Crec que tota persona que te que conviure fora de casa madura abans 

que els altres que son xiquets més forts psicològicament. 

-No ha canviado ni su actitud ni su forma de ser.  

-Opino que els interns no tenen diferència en els externs a nivell esportiu 

però al quedar-se allí són més responsables.  

-El meu fill s’ha fet més responsable i aplicat, tant en els estud is, com en 

l’esport. Té una bona disciplina.  

-és bo ajuntar el esport amb l’àmbit acadèmic per a que siguen ells els 

que gestionen el seu temps sense que ningú els ifluisca. És un bon 

mètode per a que maduren poc a poc sense pressions. 
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-Més organitzada, responsable i valora més el deport.  

-Maduren més ràpidament.  

 

 

PERSONAL DE 

L’INTERNAT 

Algunes de les opinions d’educadors i monitors són: 

-pertànyer a aquest col·legi els dona valors humans, esportius, compartir 

tot tipus de coses... 

-Ajuntar l’esport amb els estudis és molt important ja que els dona 

disciplina i responsabilitat.  

- Ajuntar l’esport amb els estudis els dona maduresa  

-L’esport els aporta hàbits saludables, companyerisme i conèixer i 

estimar l’atletisme, com també el sacrifici i esforç que de vegades en 

col·legis ordinaris no ho tindrien.  

-Separar-se del nucli familiar els fa canviar. Els fa madurar i ser més 

responsables en alguns aspectes  

-No es igual dormir a casa que fora, maduren molt més.   

 

PERSONAL DEL 

CENTRE 

Algunes de les opinions de professors i preparadors físics del col·legi 

són: 

-Forma a la persona  d’una manera integral i amb uns valors molt 

propers a la realitat 

-Per una part els interns han de ser més responsables perquè no tenen 

darrer a la seua família. Quan entren a l’internat encara són xiquets. 

Provablement és la primera vegada que ixen de casa. 

-Los alumnos responsables siguen siendolo en el internado 

-La competició ajuda a prendre decisions. El entrenament dona disciplina 

 

Com bé  afirma Taras (2005): “els nens que participen en algun esport, on es promou la 

cooperació, el compartir i l’aprenentatge a seguir les normes, aprenen habilitats que es 

transfereixen a les aules.” He de dir que tots els components analitzats estan d’acord amb el 

que afirma Taras en la seua investigació.  

 

Estar en un internat comporta seguir hàbits, rutines i normes durant quasi tot el dia. Per una 

part, els alumnes comenten que tenen que aprendre a conviure en més gent i ser més 

responsables. Els pares recolzen les opinions dels xiquets i dels xiquetes dient que estar a 

l’internat els aporta beneficis acadèmics i esportius ja que el grau de responsabilitat i 

maduresa els augmenta. A  més comenten que presenten més disciplina. Aquesta opinió 

també l’afirma el director de la residència.   

Per una altra part, educadors comenten que estar en el centre els dona valors humans i 

esportius i que l’esport els aporta hàbits saludables, companyerisme i conèixer i estimar 
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l’atletisme, com també el sacrifici i esforç que de vegades en col·legis ordinaris no ho 

tindrien.  

 

6. CONCLUSIONS 

 

Després d’aquest anàlisi qualitatiu el que s’ha aconseguit ha sigut fer una breu explicació de 

cada una de les àrees que es donen en el complex i a més aconseguir ficar-nos en la pell 

d’allò que transmet aquest programa pedagògic-esportiu d’èxit.  

 

El complex de Penyeta Roja com bé diu el Reglament de Règim Intern del centre, té com  a 

objectiu bàsic i específic, la pràctica d’activitats que conduïsquen al desenvolupament 

esportiu i atlètic de l’alumnat a través de l’esport específic de l’atletisme. Amb això 

s’aconsegueix la detecció, iniciació i seguiment dels alumnes en les modalitats esportives 

individuals i olímpiques en l’àmbit de l’alt rendiment esportiu. La sort d’aquest col·legi és que 

els alumnes van per a atendre amb el currículum de la llei d’educació i a més treballen un 

apartat no curricular anomenat preparació física en el qual es forma a l’alumnat en la 

modalitat esportiva de l’atletisme en les seues diferents disciplines. La Diputació de Castelló 

oferta diferents beques per als alumnes. Aquests tenen la possibilitat de quedar-se en 

l’internat si són de pobles llunyans o si viuen a prop del centre els afavoreix un transport 

gratuït. Normalment, els interns en el col·legi pateixen un canvi molt gran. El principal canvi 

que sofreixen es que es separen de l’àmbit familiar i han d’adquirir hàbits i rutines marcats 

pel centre. Per això, aquest treball està centrat en els interns per ajudar-los a que aquest 

procés d’adaptació al centre siga menys costós.  

 

Després de analitzar les diferents opinions i comparar-les amb investigacions actuals he 

extret les conclusions necessàries per al meu objectiu plantejat. En primer lloc, els principals 

components del col·legi ressalten que sí que es provable que millore el rendiment acadèmic 

amb la pràctica esportiva. Açò es reafirmat per l’autora Capdevila (2003) que conclou que el 

rendiment acadèmic és millor en els alumnes que practiquen esport competitiu. Amb açò, el 

que afirmem que el rendiment acadèmic serà millor amb la pràctica esportiva, ja que et 

proporciona hàbits i rutines que seran necessàries per a millorar l’aprenentatge acadèmic. En 

segon lloc, els alumnes estan en contacte diari amb companys i companyes de la mateixa 

edat, això els alumnes comenten que els ajuda a perdre la vergonya i a ser més oberts, i 

aprenen a resoldre problemes de convivència. A més, els educadors i educadores comenten 

que estar en l’internat els proporciona una interacció amb companys de tota la província. En 

efecte, aprenen a apreciar les diferències dels companys i de la resta del complex, ja que 

conviuen en persones molt variades. Amb açò podem concloure que és molt important 

treballar l’àmbit social dels alumnes i per aquest motiu, serà necessari analitzar les relacions 
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entre ells i afirmar que la pràctica esportiva els proporciona una millora de l’autoestima i les 

aspiracions acadèmiques i esportives  que ells es plantegen. En tercer lloc, tots els 

components analitzats afirmen que pertànyer a un internat els proporciona una millora amb el 

grau de maduresa i responsabilitat. Un professor comenta que es interessant ajuntar l’àmbit 

acadèmic amb l’esportiu perquè els alumnes viuen intensament els valors que els 

proporciona el deport i es relaciona amb la vida escolar. A més millora la responsabilitat en 

l’organització d’horaris  i feina en el seu treball diari. 

En base als resultats analitzats proposem per a la millora de l’estada en l’internat diferents 

mesures que podrien ser aplicades. En un primer moment, intentaria que l’alumnat 

començarà entre vuit i deu dies abans en l’internat, així es farien activitats o jocs de 

presentació per a que els integrants anaren coneixent-se. Això els proporcionaria un 

avançament a nivell emocional perquè començarien el col·legi coneixent als companys. En 

segon lloc, seria aconsellable que els pares no pogueren fer cridades durant els primers dies 

per evitar que els alumnes se’n recorden de la falta familiar. El pitjor moment del dia es dona 

a la nit on ells es relaxen i es fiquen a pensar amb els seus familiars, per això els 

proporcionaria activitats o tallers per a tindre’ls entretinguts. Es podrien fer tallers de pintura, 

amb això el que aconseguiríem seria desenvolupar  la imaginació i creativitat i el 

perfeccionament de la manipulació de materials. Certament, també es podrien fer tallers de 

teatre, en els quals els ajudaries a desenvolupar  la capacitat imaginativa, la improvisació, 

perdre el temor a les exposicions en públic i ampliar el seu vocabulari i coneixements. A més, 

un taller de revista el qual els potenciaria el treball en equip i podrien explicar els seus 

sentiments i emocions i els seus resultats esportius. Entre altres també es podria treballar 

amb debats, per explicar les diferents opinions que presenten en els diferents temes que ells 

els crido més l’atenció.  

 

En tercer lloc, cada alumne deuria de tindre un educador, monitor o tutor de referencia en el 

qual podria explicar-li i mostrar-li les seues emocions i així extraure tot el que porten dins 

d’ells. Per acabar, serà important deixar clar els horaris que van a tindre i intentar no 

modificar-los per aconseguir en ells una rutina i una hàbits que afavoriran el procés tan 

educatiu com acadèmic.  

  

Acabant amb les conclusions, m’agradaria proposar un futur estudi per a veure com es 

l’evolució dels externs en els tres apartats treballats en aquest anàlisi. Amb això, 

aconseguirem una comparativa entre els interns i externs del centre i extraurem conclusions 

per a treballar més conjuntament. 
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CENTRE D’INICIACIÓ TÈCNICA ESPORTIVA DE PENYETA ROJA, UN PROJECTE EDUCATIU I ESPORTIU 

D’ÈXIT (PROFESSOR COL·LEGI) 

Nom i cognoms(Inicials): 

Edat: 

Curs que imparteix  i/o tasca que realitza al centre: 

Penses que estàs involucrat al màxim amb el col·legi?_____ Milloraries alguna cosa? 

 

Marca amb una X segons el grau de satisfacció. (Sent el número 5 el màxim i el 1 el mínim) 

 1 2 3 4 5 

Penses que aquesta metodologia d’ajuntar l’atletisme amb 
l’escola és bona per a l’alumnat? 

     

Penses que l’actitud dels alumnes canvia al pertànyer a un 
centre d’alt rendiment? 

     

Creus que el procés d’adaptació dels alumnes interns és dur?      

Millora el rendiment acadèmic amb la pràctica de l’esport?      

Per què és interessant ajuntar o no l’àmbit acadèmic amb l’esportiu? (Dona la teua opinió) 

 

 

Penses que els aporta algun benefici pertànyer a aquest col·legi? 

 

 

Segons la teua opinió, hi ha alguna diferència dels alumnes interns dels externs?( SI/NO; Perquè) 

 

Penses que  els interns reben un major canvi que els externs? ?( SI/NO; Perquè) 

 

Quin és el temps que necessiten els alumnes per adaptar-se al col·legi amb normalitat? 

 

Penses que necessiten un altra vegada el període d’adaptació aquells que continuen els estudis al centre? 

 

Què faries per a millorar el procés d’adaptació dels alumnes interns del centre?  
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CENTRE D’INICIACIÓ TÈCNICA ESPORTIVA DE PENYETA ROJA, UN PROJECTE EDUCATIU I ESPORTIU D’ÈXIT 

(ALUMNE) 

NOM I COGNOM (Inicials): 

Edat: 

Curs: 

Població: 

Quin va ser el primer any que vas entrar al col·legi? 

Com vas conèixer Penyeta Roja? 

Vas superar les proves amb facilitat? 

Penses que eren adequades les proves?  

Quan vas entrar, vas notar un canvi gran?____ Va ser fàcil canviar de col·legi i companys de classe?____ 

Els teus pares et van ajudar a entrar a Penyeta Roja?_____ Que et van dir? 

Quins eren els teus objectius a l’entrar en el col·legi? Han canviat en l’actualitat? 

 

Penses que és fàcil ser esportista d’elit? 

T’agradaria ser com algun esportista? 

Quina és la prova que realitzes? I la que més t’agrada? 

Vas decidir fer-la tu o te la van adjudicar? 

 

Les teues notes són adequades? És a dir, tens bons resultats acadèmics? 

 

Com valoraries la teua estada en el internat de l’1 al 10 sent l’1 la puntuació més baixa? 

Explica el teu horari de les 7:30h a les 23:00h.   

Marca amb una X segons el grau de satisfacció. (Sent el número 5 el màxim i el 1 el mínim) 

 1 2 3 4 5 

Penses que aquesta manera d’ajuntar l’atletisme amb l’escola 
és bona per a tu? 

     

Penses que la teua actitud ha canviat al pertànyer a un centre 
d’alt rendiment? 

     

Penses que la preparació física que els donen és l’adequada?      

Millora el rendiment acadèmic amb la pràctica de l’esport?      
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-Intern: 

 - T’agrada la manera en què et preparen per a ser un deportista d’èlit? 

- Al acabar el dia fas molt de deport. Estàs cansat?______ T’agradaria fer-ne menys o més? 

- Hi ha alguna diferència entre els teus companys que no estan en l’internat( A part que ells es 

queden a dormir en casa i tu en el complex)?  (SI/NO; Quina) 

 

-Penses que tu tens més horari lliure que els teus companys externs? 

-Els pares volien que entrares a formar part del complex o vas ser tu el que volia entrar? 

 -Que et va suposar el canvi d’entrar en un internat? 

 

-Donaries algun consell per als futurs alumnes que rebran el mateix canvi d’escola i ambient que 

vas rebre tu?  
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CENTRE D’INICIACIÓ TÈCNICA ESPORTIVA DE PENYETA ROJA, UN PROJECTE EDUCATIU I ESPORTIU D’ÈXIT 

(PARES) 

Nom i cognoms:                                                                                         Població: 

Quina edat té el teu fill?  

És extern o intern? 

Com et vas adonar de l’existència d’aquest col·legi? 

Vas convèncer al teu fill per a que entrarà al col·legi? 

Marca amb una X segons el grau de satisfacció. (Sent el número 5 el màxim i el 1 el mínim) 

 1 2 3 4 5 

Penses que aquesta metodologia d’ajuntar l’atletisme amb 
l’escola és bona per a l’alumnat? 

     

Penses que l’actitud dels alumnes canvia al pertànyer a un 
centre d’alt rendiment? 

     

Penses que la preparació física que els donen és l’adequada?      

Millora el rendiment acadèmic amb la pràctica de l’esport?      

Per què és interessant ajuntar o no l’àmbit acadèmic amb l’esportiu? (Dona la teua opinió) 

 

 

Penses que els aporta algun benefici pertànyer a aquest col·legi? 

 

Aquest col·legi és únic en Espanya d’aquestes característiques. Penses que s’inverteixen els diners 

adequadament? (SI/NO; Perquè) 

 

Segons la teua opinió hi ha alguna diferència dels alumnes interns dels externs?( SI/NO; Perquè) 

 

Penses que  els interns reben un major canvi que els externs? ?( SI/NO; Perquè) 

 

Explica si ha canviat l’actitud del teu fill al entrar en l’internat  del col·legi. Has vist algun canvi? Té més 

disciplina? Valora més el deport? Penses que el tracte amb ells és el adequat?  
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CENTRE D’INICIACIÓ TÈCNICA ESPORTIVA DE PENYETA ROJA, UN PROJECTE EDUCATIU I ESPORTIU 

D’ÈXIT (ALUMNE alt rendiment) 

NOM I COGNOM (Inicials): 

Edat: 

Curs: 

Població: 

Extern o intern: 

Quin va ser el primer any que vas entrar al col·legi? 

Com vas conèixer Penyeta Roja? 

Vas superar les proves amb facilitat? 

Penses que eren adequades les proves?  

Quan vas entrar, vas notar un canvi gran?____ Va ser fàcil canviar de col·legi i companys de 

classe?(Explica-ho) 

 

Els teus pares et van ajudar a entrar a Penyeta Roja?_____ Que et van dir? 

 

Quins eren els teus objectius a l’entrar en el col·legi? Han canviat en l’actualitat? Els has aconseguit? 

 

Penses que és fàcil ser esportista d’elit? 

T’agradaria ser com algun esportista? 

Quina és la prova que realitzes?  

Vas decidir fer-la tu o te la van adjudicar? 

T’agrada la manera en què et preparen per a ser un deportista d’èlit? 

Al acabar el dia fas molt de deport. Estàs cansat?______  

Hi ha alguna diferència entre els teus companys que estan en l’internat( A part que ells es queden a 

dormir en el complex i tu en casa)?  (SI/NO; Quina) 

Marca amb una X segons el grau de satisfacció. (Sent el número 5 el màxim i el 1 el mínim) 

 1 2 3 4 5 

Penses que aquesta manera d’ajuntar l’atletisme amb l’escola 
és bona per a tu? 

     

Penses que la teua actitud ha canviat al pertànyer a un centre      
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d’alt rendiment? 

Penses que la preparació física que els donen és l’adequada?      

Millora el rendiment acadèmic amb la pràctica de l’esport?      

 

Penses que amb la pràctica del deport la teua disciplina ha augmentat? 

 

 

-Donaries algun consell per als futurs alumnes que rebran el mateix canvi d’escola i ambient que vas 

rebre tu?  

 

 

-Comentari: 
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CENTRE D’INICIACIÓ TÈCNICA ESPORTIVA DE PENYETA ROJA, UN PROJECTE EDUCATIU I ESPORTIU 

D’ÈXIT (Educador) 

Nom i cognoms(Inicials): 

Edat: 

Curs que imparteix  i/o tasca que realitza al centre: 

Penses que estàs involucrat al màxim amb el col·legi?_____ Milloraries alguna cosa? 

 

Marca amb una X segons el grau de satisfacció. (Sent el número 5 el màxim i el 1 el mínim) 

 1 2 3 4 5 

Penses que aquesta metodologia d’ajuntar l’atletisme amb 
l’escola és bona per a l’alumnat? 

     

Penses que l’actitud dels alumnes canvia al pertànyer a un 
centre d’alt rendiment? 

     

Creus que el procés d’adaptació dels alumnes interns és dur?      

Millora el rendiment acadèmic amb la pràctica de l’esport?      

Per què és interessant ajuntar o no l’àmbit acadèmic amb l’esportiu? (Dona la teua opinió) 

 

 

Penses que els aporta algun benefici pertànyer a aquest col·legi? 

 

 

Segons la teua opinió, hi ha alguna diferència dels alumnes interns dels externs?( SI/NO; Perquè) 

 

Penses que  els interns reben un major canvi que els externs? ?( SI/NO; Perquè) 

 

Quin és el temps que necessiten els alumnes per adaptar-se al col·legi amb normalitat? 

 

Penses que necessiten un altra vegada el període d’adaptació aquells que continuen els estudis al centre? 

 

Què faries per a millorar el procés d’adaptació dels alumnes interns del centre?  

Quin penses que és el període del dia més dur per a ells? (perquè) 
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Penses que els  alumnes interns fan un vincle especial i s’aparten un poc dels externs? (SI/NO, perquè) 

 

Faries alguna cosa per a facilitat el procés d’adaptació del internat? (SI/NO, perquè) 

 

Donaries algun consell per als futurs alumnes? 
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CENTRE D’INICIACIÓ TÈCNICA ESPORTIVA DE PENYETA ROJA, UN PROJECTE EDUCATIU I ESPORTIU 

D’ÈXIT (DIRECTOR) 

Nom i cognoms(Inicials): 

Edat: 

Curs que imparteix  i/o tasca que realitza al centre: 

Penses que estàs involucrat al màxim amb el col·legi?_____ Milloraries alguna cosa? 

 

Marca amb una X segons el grau de satisfacció. (Sent el número 5 el màxim i el 1 el mínim) 

 1 2 3 4 5 

Penses que aquesta metodologia d’ajuntar l’atletisme amb 
l’escola és bona per a l’alumnat? 

     

Penses que l’actitud dels alumnes canvia al pertànyer a un 
centre d’alt rendiment? 

     

Creus que el procés d’adaptació dels alumnes interns és dur?      

Millora el rendiment acadèmic amb la pràctica de l’esport?      

Per què és interessant ajuntar o no l’àmbit acadèmic amb l’esportiu? (Dona la teua opinió) 

 

 

Penses que els aporta algun benefici pertànyer a aquest col·legi? 

 

 

Segons la teua opinió, hi ha alguna diferència dels alumnes interns dels externs?( SI/NO; Perquè) 

 

Penses que  els interns reben un major canvi que els externs? ?( SI/NO; Perquè) 

 

Quin és el temps que necessiten els alumnes per adaptar-se al col·legi amb normalitat? 

 

Penses que necessiten un altra vegada el període d’adaptació aquells que continuen els estudis al centre? 

 

Què faries per a millorar el procés d’adaptació dels alumnes interns del centre?  

Quin penses que és el període del dia més dur per a ells? (perquè) 
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Penses que els  alumnes interns fan un vincle especial i s’aparten un poc dels externs? (SI/NO, perquè) 

 

Faries alguna cosa per a facilitat el procés d’adaptació del internat? (SI/NO, perquè) 

 

Donaries algun consell per als futurs alumnes? 
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ANNEX 5 
































































































































































