
  

 

ENTORN FÍSIC 
Estratègia d’instrucció en l’educació 
física especial 

Juan Carlos López González, Arquitecte (P.F.C.) Llicenciat en E.F. 

“La primera necessitat del nen és, 
potser, la de la SEGURETAT. 
Qualsevol comportament que pugui 
semblar desviat de la norma, 
qualsevol reacció del nen davant 
l‟adult o davant les tasques que 
aquest li proposa... estan vinculades 
al seu fracàs, però també ho estan a la 
inseguretat que li ocasiona aquest 
fracàs...” 
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Aquesta inseguretat, que és una 
condició de l‟estabilitat del 
comportament, només li pot ser 
aportada per l‟adult i està en funció 
de dos factors: 
1– l‟estabilitat dels adults que envol-
ten al nen; 
2– l‟estabilitat dels llocs on viu el 
nen. Encara que l‟àmbit familiar sigui 
el lloc principal i primer viscut pel 
nen, serà a l‟escola on tindrà el seu 
primer contacte amb la vida social. El 
pas de l‟entorn familiar a l‟entorn 
escolar, suposa posar en evidència 
“l‟estat de protecció” del primer al 
qual s‟acostuma a associar una idea 
de llibertat, enfront a un “estat de 
disputa” i adversitats que haurà 
d‟afrontar a la societat. La 
SEGURETAT, primera necessitat del 
nen deficient, i més concretament 
l‟ESTABILITAT de l‟entorn físic en 
les activitats físico-adaptades, suposa 
el centre neuràlgic al voltant del qual 
gira aquest article. 

Algunes consideracions 

prèvies 

Entorn físic y educació especial 
El decret 117/1984 defineix l‟educa-
ció especial com a tots aquells 
mitjans d‟ordre personal, tècnic i 
material que s‟han de posar a 
disposició del nen, ja sigui 
temporalment o permanent, per tal 
que rebi el DRET a l‟educació segons 
les seves necessitats. 
Els centres amb dotació especial són 
part dels mitjans que responen a les 
necessitats educatives d‟alguns nens. 
L‟entorn físic que els acull, no haurà 
només de fer possible el desenvolupa-
ment de determinades activitats d‟a-
cord als objectius d‟una educació 
especial: 
1– aconseguir que el nen sigui el 
més autònom i responsable possible, 
facilitant-li tot allò que li sigui 
essencial per a poder desenvolupar un 
paper actiu dins de la societat i 
organitzar i dirigir la seva pròpia 
vida; 
2– augmentar el coneixement del 
nen. Incrementar la comprensió del 
món on viu, la qual cosa l‟ajudarà a 
conèixer les possibilitats que té 
davant d‟ell. La totalitat de deficièn-
cies, discapacitats i minusvalies 
(intel·lectuals, psicològiques, del 
llenguatge, de l‟òrgan 

d‟audició, de l‟òrgan de visió, visce-
rals, músculo-esquelètica i desfigura-
dores)

2
 les hauria d‟abraçar un entorn 

que fes possible i potenciés l‟AUTOR 
-RESPONSABILITAT I AUTO-
CONTROL del deficient mitjançant 
la NORMALITZACIÓ i INTEG-
RACIÓ com a pedra angular dels 
sistemes educatius moderns.
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L‟escola no és només un procés 
d‟aprenentatge, sinó que a més (i per 
sobre de tot) és el trobar-se amb la 
resta, un vehicle de comunicació, una 
necessitat de compartir i tot això en 
mig d‟una socialització.
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Com a globalitat, l‟espai escolar, 
constitueix un repte per a arquitectes, 
pedagogs, professors i alumnes. La 
seva òptima utilització està 
estretament lligada a la creació d‟un 
clima segur i afectiu que possibiliti 
l‟acte pedagògic i converteixi al nen 
en un membre actiu i necessari de la 
comunitat educativa. 
Per molt que la percepció de l‟espai 
sigui un procés maduratiu llarg i sum-
mament complex lligat a l‟evolució 
intel·lectual i psicològica del nen, 
aquesta produeix una “interacció 
afectiva” en cadascun dels seus 
estadis evolutius, amb el seu entorn 
immediat que, aprofitada per l‟adult, 
pot potenciar tota 



  

una sèrie d‟activitats i comportaments 

(personals i de grup) dirigits a la NOR-

MALITZACIÓ, la INTEGRACIÓ i la 

RELACIÓ del deficient. 

Directrius de la concepció 
d’un entorn físic òptim 
per a l’activitat físico-
adaptada 
Conceptualment l‟aula o lloc destinat a 

l‟educació física especial no difereix en 

absolut de la de qualsevol altra educació 

física. Aquests espais haurien d‟acollir 

percepcions amb un grau més elevat 

d‟INFORMALITAT, CALIDITAT, NO 

PRIVACITAT, FAMILIARITAT, LLI-

BERTAT i PROXIMITAT que en la 

resta d‟àmbits escolars, capaç de 

projectar en el nen ESTIMULACIÓ, 

BENESTAR i SEGURETAT; factors 

imprescindibles per a l‟acte pedagògic 

de l‟educació física.
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 La diferència entre 

aula i aula especial rau en la persona 

que ha de rebre aquest ensenyament i 

per tant en l‟adaptació especial del seu 

entorn. Les diverses maneres de 

disposar L‟entorn físic influeixen 

significativament en aquelles persones 

que l‟ocupen, tal i com han anat 

manifestant, durant molts anys, i des de 

diferents àmbits de l‟educació, un gran 

nombre de professionals. També és cert 

que fins fa pocs anys, es considerava a 

l‟arquitecte com a únic responsable 

creador de l‟ambient d‟aprenentatge, 

mentre que el professor quedava relegat 

a ordenar i ornar l‟aula adoptant una 

actitud passiva i resignada. 

Una visió integral de l‟entorn físic ens 

duria a la distinció dels principals ele-

ments amb funcions i característiques 

pròpies: l‟espai arquitectònic i l‟ambient 

produït. 

L’espai arquitectònic 
L‟espai arquitectònic representa el marc 

físic i tangible de l‟entorn físic. 

L‟arquitecte el concep en funció dels 

seus usuaris i activitats, articulant espais 

i volums que possibilitin la unitat i la 

globalitat, valorant el “contingut social” 

que suposa un equipament escolar. 

Les funcions d‟aquest espai arquitectò-

nic són múltiples: funcions de relació, 

funcions de protecció, funcions inte-

gradores, funcions estimulants, funcions 

d‟autonomia, etc.
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Aquest espai arquitectònic determina les 
condicions bàsiques d‟il·luminació,

 



  

 

La col·locació de materials a l’aula serà 
una qüestió a meditar. 

d‟acústica, de temperatura, de color i 

d‟estructura espacial. Però no es tracta 

només de crear un espai arquitectònic 

que ofereixi una superfície, que 

acompleixi uns índexs i normes 

tècniques, sinó també de crear un am-

bient agradable i flexible a la vegada, 

amb espais grans i petits, tancats i 

oberts, canvis de nivells, alçades dife-

rents, murs rectes i corbats, sostres 

plans i inclinats, diferents colors, ma-

terials porosos i llisos, zones de llum i 

d‟ombres; és a dir, la creació d‟un es-

pai arquitectònic que a més de 

possibilitar determinades activitats, 

les faciliti i enriqueixi.
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També hauria d‟oferir al nen 

deficient, mitjançant terres plans, in-

clinats, durs, tous, regulars, irregulars, 

rampes, escales, ponts, etc. la possibi-

litat de viure i gaudir al CAMINAR, 

la possibilitat d‟ESCOLLIR, i per tant 

d‟“ÊTRE a la VIE”, facultat que s‟ha 

de fomentar molt especialment. 

El nen “normal” acostuma a ocupar 

l‟espai amb una relativa naturalitat, 

prenent-hi possessió i instal·lant-s‟hi 

sense gaire problemes. El nen “defi-

cient”, d‟altra banda, rep més forta-

ment i directament les agressions de 

l‟exterior, és més sensible, més fràgil, 

qüestiona interaccions i influències 

que gairebé no es detecten en el nen 

“normal”. 

El nen inadaptat té una necessitat im-

perant de SEGURETAT. Per tant cal-

drà proporcionar-li un espai arquitec-

tònic adequat. Les dimensions d‟a-

quest espai no hauran de ser excessi-

vament reduïdes perquè sinó els mo-

viments del nen estarien mesurats per 

força i produirien inestabilitat i agres-

sivitat en el seu comportament. Tam-

poc hauran de ser grans, ja que aques-

ta desproporció el faria sentir perdut i 

indefens. 

 

Els nens deficitaris de “seguretat afec-

tiva” no poden suportar els espais ma-

ssa grans. Ell busca la seguretat del 

tàbic separador més proper, com si 

volgués amagar-se a la “matriu origi-

nal”.
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 El pas massa brusc d‟un espai a 

un altre; de l‟aula al pati; del gimnàs a 

la pista poliesportiva, de l‟interior a 

l‟exterior, entrar o sortir; pot compor-

tar uns efectes nocius en l‟estabilitat 

del seu comportament. És per això 

que 



  

en la concepció de l‟espai arquitectò-
nic caldrà tenir present la “transició” 
d‟un espai a l‟altre mitjançant pòrtics, 
peristils o alguna cosa semblant, i 
també caldrà evitar l‟“ambigüitat” 
entre els espais, les peces o els volums 
que puguin desorientar al nen. 
En resum, l‟espai arquitectònic possi-
bilita l‟espai on la unitat física bàsica 
és la llum, el color, la temperatura, el 
so i la seva estructura espacial, les va-
riables físiques dirigides a l‟elimi-
nació de tot tipus de barreres. 

L’ambient produït 
Suposa el segon, i no menys impor-
tant, element constitutiu de l‟EN-
TORN FÍSIC. 
Si el primer era concebut per l‟arqui-
tecte, aquest ve creat pel professor 
després d‟haver realitzat una obser-
vació i una anàlisi de l‟espai arquitec-
tònic del qual disposa. 
Sigui quina sigui l‟aula d‟educació 
física de la qual disposi el professor, 
l‟organització i la disposició d‟un am-
bient eficaç, suposarà una recerca 
constant per part del mestre. Aquest 
organitza, disposa i utilitza un deter-
minat ambient, (basat en les caracte-
rístiques de l‟espai arquitectònic dis-
ponible) intentant afavorir, qualitati-
vament i quantitativa, els moviments 
físics, les agrupacions i la conducta 
dels alumnes. ¿Quants nens ocuparan 
l‟aula? ¿Quins prendran una actitud 
activa i participativa? ¿Quins inten-
taran d‟amagar-se en el company o a 
l‟aula, degut al seu grau d‟introversió? 
¿Cridaran? ¿Atendran a les activitats 
o polaritzaran la seva atenció en qual-
sevol objecte que els cridi l‟atenció, 
per la seva grossària, forma o color? 
¿Es podran moure lliurement per 
l‟aula o trobaran obstacles en el 
material disposat d‟aquesta manera? 
¿Tindran fred o restaran passius degut 
a la calor que hi fa a l‟aula? ¿Hi veu-

ran prou bé a l‟aula amb la llum 
natural o potser necessitin ajut visual? 
¿Els cal un augment o una disminució 
d‟estímuls visuals o auditius? ¿Hi ha 
massa nivell sonor, reverberació o si-
milars, quan corren o quan donen 
cops a terra amb el material didàctic? 
¿Ens senten prou bé amb les finestres 
obertes? ¿Suporten les portes obertes 
o exigeixen espais tancats i contro-
lats? ¿Els agrada que persones alienes 
al grup observin llurs activitats? 
¿Podran superar aquest o aquell 
obstacle? ¿Tenen tots el mateix rendi-
ment físic a classe?... Efectivament, 
aquests i molts d‟altres són interro-
gants que el professor es formula 
diàriament, intentant aconseguir un 
ambient que els procuri seguretat, 
estimulació, orientació, independència 
i atenció en les diferents activitats físi-
co-esportives. 
Segons Loughlin-Suina, “el professor 
té quatre tasques principals en la con-
secució d‟un ambient d‟aprenentatge 
eficaç: organització espacial, dotació 
per a l‟aprenentatge, disposició dels 
materials i organització per a pro-
pòsits especials”. 
L‟“organització espacial” influeix en 
la majoria de moviments i conductes 
físiques del nen. Tant si l‟organització 
del professor és intencionada com si 
és fortuïta, els espais i les relacions 
establertes afavoreixen o dificulten 
l‟activitat física. Els minusvàlids 
físics es poden trobar incapacitats per 
accessos estrets, de molt pendent, un 
terra no regular o per un material mal 
distribuït. Les estacions o les unitats 
de treball poden propiciar que el nen 
introvertit s‟amagui. L‟una o l‟altra 
(organització espacial) provocarà o no 
el seu aïllament i dificultarà la seva 
participació i integració en el grup. En 
els espais grans el fet que el professor 
estigui allunyat dels alumnes fa baixar 
el nivell auditiu i visual d‟aquests. 

Aquest fet pot ocasionar un cert estat 
d‟angoixa i d‟ansietat en els nens 
insegurs, etc. 
L‟estabilitat del deficient dins de 
l‟aula d‟educació física dependrà en 
gran mesura de l‟organització espacial 
projectada pel professor en funció 
dels objectius i les incapacitats de 
l‟alumne. La “dotació per a l‟aprenen-
tatge” té com a objectiu l‟elecció d‟un 
o altre material didàctic. Els estris 
disposats per a treballar mai hauran 
d‟ultrapassar les limitacions físiques o 
psíquiques del nen. La grossària, la 
forma, el color, la seva manipulació i 
altres podran desencadenar comporta-
ments que potenciïn l‟execució i el 
nivell d‟atenció en les activitats físi-
ques que es proposen al nen. 
La “disposició de materials” a l‟aula 
no vedarà l‟accés lliure i directe de 
cap nen. La col·locació de materials a 
l‟aula serà una qüestió a meditar, ja 
que no podem oblidar que la visió 
espacial de l‟adult pot diferir de la del 
nen. Així doncs, la seqüenciació i 
ordenació del material són aspectes 
imprescindibles. L‟“organització es-
pecial”; per aquest tipus d‟organi-
tzació cal que el professor posi tot el 
possible de part seva per tal d‟atendre 
les necessitats dels “nens diferents”
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dins del grup, i poder així aconseguir 
els propòsits que s‟havia marcat. Els 
tres punts exposats intervenen direc-
tament en l‟organització espacial, i 
van dirigits a propòsits especials com 
el de potenciar les formes o els 
sistemes d‟informació tàctil, visual o 
auditius; possibilitar l‟existència de 
diferents nivells de rendiment en un 
mateix grup; etc. 

Algunes conclusions 
Una visió íntegra de l‟entorn físic com 
a factor dinàmicament interactiu en 
les activitats i les conductes entre les 
per- 



  

L’escola no és només un procés d’aprenentatge, 
sinó que a més (i per sobre de tot) és el trobar-se 

amb la resta. 

 
sones que l‟ocupen, ens porta a distin-
gir dos elements fonamentals amb 
funcions i característiques diferencia-
des: L‟ESPAI ARQUITECTÒNIC i 
L‟AMBIENT PRODUÏT. 
El primer és obra de “l‟arquitecte” 
(després d‟assessorar-se amb altres 
professionals) que construeix espais 
amb una articulació que possibilita les 
activitats dels usuaris. És quelcom fix 
en el temps i queda determinat per les 
condicions lumíniques, acústiques, hi-
drotèrmiques, de color i per la seva 
estructuració espacial corresponent. El 
segon és obra del professor, que crea 
ambients que poden ser beneficiosos o 
nocius en la majoria de moviments fí-
sics i les conductes del nen. Això 
varia constantment i a cada sessió, i ve 
determinat per l‟organització espacial, 

la dotació per l‟aprenentatge, la 
disposició del material i l‟organització 
especial d‟aquest darrer. 
Que el professor aconsegueixi fer una 
interpretació i una utilització òptimes 
de l‟espai arquitectònic, conduirà a la 
creació d‟un ambient produït “EFI-
CAÇ”, capaç de projectar al nen defi-
cient ESTIMULACIÓ, BENESTAR i 
SEGURETAT
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, factors imprescindi-

bles de l‟acte pedagògic a l‟educació 
física. 
Tots els professionals implicats en l‟e-
ducació, i més concretament en l‟edu-
cació física especial, haurien de consi-
derar l‟ENTORN FÍSIC com a “ES-
TRATÈGIA D‟INSTRUCCIÓ”, im-
prescindible en la seva tasca profes-
sional. 
Aquí s‟entén la seguretat “ACTIVA- 

MENT”, multiplicant, enriquint i di-
versificant les possibles conductes 
físiques del nen. 

Noies: 
2. Classificació facilitada pel comitè d‟experts de 
l‟O.M.S. i coneguda com C.I.D.D.M. (Classificació 
internacional de deficients, discapacitats, i minusvalies) 
realitzada des del punt de vista de la salut. 
3.  F. M. Sánchez; F. M. Vicente. ―Educació Física i Es-
ports per a Minusvàlids Psíquics‖ (1988). 
4.   Moya, J. ―Els nens diferents‖ (Pàg. 105). 
6.  Mesmin, G. ―L’Enfant, l’Architecture, et l’Espace‖ 
(1973). 
7.  Variables físiques ambientals que regulen les percep-
cions del nostre entorn i concretament l‟Aula d‟Educació 
Física. 
8.  Uwe Geest/Antonio Julia. ―La planificació d’institu-
cions educatives per a deficients mentals‖ Quaderns 
d‟Arquitectura, 1972. (pàg. 16). 
9.  Georges Mesmin. ―Efectes terapèutics de l’Arquitec-
tura‖. 
10.  Tant en aules especials com en aules ordinàries. Con-
sultar ―Els nens Diferents‖  de Moya, J. Ed. Alind. 
Madrid (1982). 
11. S‟acostuma a entendre en termes passius, produint 
nens sobreprotegits i que no estaran mai preparats per a 
afrontar la societat. 

 



  

 

 

Entorn físic 

•  Espai arquitectònic •  Aula educació física especial 

Condició acústica 

Tipus de so 

Nivell sonor 

Freqüències 

Compos. Espectres 

Reverberació 

Direccionalitat 

Sorolls punta 

Sorolls de fons 

Condició hidrotèrmica 

Temperatura 

a) de l'aire 

b) de radiació 

Humitat relativa 

Moviment de l'aire 

Renovació de ('aire 

Composició de l'aire 

Condició lumínica 

Font lumínica 

Direccionalitat 

Lluminositat Color 

de la llum 

a) temperatura 

b) rendiment 

Il·luminació 

Enlluernament 

Condició superfície 

Color 

Duresa 

Porositat 

Continuïtat 

Mobilitat 

Impermeabilitat 

Estructura espacial 

Posició font 

a) centre 

b) contorn Efecte 

concentració 

a) centrípeta 

b) centrífuga 

Direcció 

a) circulació 

b) barrera 

Unitat 

a) global 

b) dispers 

Aparença 

a) ocult 

b) aparent 

Estabilitat 

a) costant 

b) variable 

Manejabilitat 

a) regulable 

b) fix 

•  Ambient produït  

Estructura especial 

Potenciació estructures 

— visual 

— auditiva 

— tàctil 

— d'altres 

Reducció estímuls 

— visual 

— auditiva 

— tàctil 

— d'altres Gran 

mobilitat 

— total 

— parcial 

— nul·la 

 Nivell rendiment 

— únic 

— alternatius 

Unitats treball 

— individual 

— grupal 

— global 

Diversos 

Disposició material 

Què? 

Com? 

Quan? 

Quant? 

Organització espacial 

Situació 

— inferior 

— exterior 

Ocupació 

— total 

— parcial Zona 

utilitzada 

— central 

— perifèrica 

Creació espacial 

— microespais 

— macroespais 

Dotació aprenentatge 

Qualitat 

grossària 

— forma 

— color 

— dificultat 

— Manejabilitat 

Tipus 

— mòbil 

— mixte 

— fix 



  

 

Els nens deficitaris de "seguretat afectiva" no 

poden suportar els espais massa grans. 
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