
 

J. CASAMORT, A. MORENO, A. LARRAZ, L. M. RUIZ, M. LLORET, J. C. LÓPEZ, A. CAMPS, A. ROM 

ELS ESPAIS, LES 
INSTAL·LACIONS I ELS 
EQUIPAMENTS EN 
L’EDUCACIÓ FÍSICA I 
L’ESPORT 

 

 

 



PRESENTACIÓ 
Jaume Casamort i Ayats, Sots-Director INEF de Barcelona 

Els espais i les instal·lacions cada vegada més s’incardinen 
a tot allò relacionat amb l’educació física i l’esport. 
La dimensió i extensió del món de l’activitat física, altre 
temps molt més reduït i restringit, no fan possible concebir-
la sense cap lligam o integració en l’espai i l’entorn on es 
desenvolupa. 
Aquest dossier no té l’objectiu de fer classificacions més o 
menys extenses, ni tampoc aprofundir en aspectes de detall 
sinó, més aviat, donar una visió àmplia de la importància i 
de la influència que a tots nivells, social, recreatiu, laboral, 
educatiu, higiènic, etc., els temes de les instal·lacions 
tenen, i que per tant no poden ésser oblidats per les 
persones que com nosaltres ens dediquem professionalment 
a l’educació física. 
— Un conjunt de reflexions que aproximen espais i equi-
paments a l’oci i al treball, dins del concepte modern de la 
societat; 
— l’acondicionament de les zones de joc i els elements a 
tenir present per adaptar-les a les vivències i les experièn-
cies de l’edat infantil; 
— la gran importància que té el disseny dels materials i/o 
equipaments i instal·lacions esportives, respecte al desen-
volupament de les conductes motrius del nen; 
— la gran relació entre instal·lacions i equipaments amb 
temes de caire mèdic i higiènic i, la incidència en determi-
nats tipus d’infermetat i lesió; 
— el concepte d’aula d’educació física com a element for-
matiu lligat a les noves corrents pedagògiques i que obli-
guen al professor a reflexionar sèriament i profundament 
Sobre determinats punts d’interès didàctic i educatiu; 
— la promoció de les instal·lacions esportives des d’una 
òptica de mercat i lligades molt estretament a aspectes 
econòmics i empresarials; 
són els punts tractats en els sis articles que composen 
aquest monogràfic i que venen acompanyats d’un recull 
selectiu de bibliografia que sempre és de gran ajut per a 
tots els que volem aprofundir, ampliar o endinsar-se en 
aquest àmbit. 
Per acabar, només cal agrair l’excel·lent col·laboració d’a-
quests professionals, que dins els seus diferents àmbits de 
treball, han participat i col·laborat amb els seus articles i 
treballs que fan possible la publicació d’aquest número. 


