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Amb el present article s'intentarà fer 
una reflexió que serveixi com a ele
ment de discussió i relativització del 
tòpic (avui en vigor) que atorga a l'E
ducació Física un paper rellevant, "per 
se", sobre la socialització de l'indivi
du. 
En general, tothom reconeix la impor
tància de l'activitat física en el desen
volupament integral de l'individu, ja 
sigui a nivell físic, psíquic o sociològic. 
Però si ens traslladem a contextes 
"marginals" o a grups "difícils", és 
aquest darrer aspecte el que s'hauria de 
questionar. Considerar l'activitat física 
com un excel.lent canal de comunica
ció social, que permet ilo facilita la 
interrelació entre els subjectes, ha arri
bat a ser una idea molt utilitzada. 
Les meves observacions realitzades en 
els establiments penitenciaris de dones 
i homes de Barcelona, en grups de des
habituació a la droga, o grups que reu
nissin individus amb alguna mena de 
deficiència física o psíquica o, simple
ment, subjectes considerats de tracte 
"difícil", m'han fet plantejar una sèrie 
de qüestions al respecte, d'entre les 
quals podria citar: 
- Potenciant l'hàbit físic?, estem 
creant una necessitat de compartir 
amb els altres vivències i experiències? 
- ¿La formació de grups esportius 
contribueix a la creació de canals de 
comunicació que facilitin la socialitza
ció dels subjectes? 

En intentar contestar-les m'he anat 
questionant la veritable repercussió de 
l'activitat física en els diversos am
bients socials i en els programes d'inte
gració, inserció i reinserció. 

Problemes conceptuals 
En un principi s'hauria de clarificar el 
significat de tres conceptes que sovint 
es confonen o, simplement, en els que 
es dóna una trasllació de continguts: 
Reinserció. inserció i integració. 
• Reinserció. Reincorporació a la so
cietat d'individus temporalment mar
ginats que ho estan per diferents mo
tius (internats a presons, psiquiàtrics, 
etc.) 
• Inserció. Incorporació a la societat 
d'individus que han viscut sempre 
marginats, per motius generalment de 
caire social (l'exemple més clar podria 
trobar-se dins dels que habiten en el 
denominat "quart món"). 
• Integració. Assimilació i acceptació 
de les normatives socials, hàbits i co
neixements, en el cas de subjectes que 
han viscut prèviament la marginació. 
I, en el cas de subjectes amb deficièn
cies psíquiques ilo físiques, un nivell 
acceptable de relació amb l'entorn so
cial i qualitat de vida. 
En un marc purament teòric, són con
ceptes absolutament clars. En canvi, 
quan afrontem un problema pràctic i 
directe, és difícil establir fronteres en-

tre aquestes conceptes ja que, sovint, 
són evidents les interrelacions entre 
ells. 
Podríem citar, com a exemple, el del 
delinquent multireincident. En aquest 
cas és frequent la utilització del terme 
"reinserció" quan l'individu ha deixat 
de delinquir. Però, de fet, podria afir
mar-se que aquest individu ha estat 
"insertat" en algun moment? En el cas 
que aquest subjecte pugui trobar una 
feina i complir amb la normativa so
cial quotidiana, se l'acostuma a citar 
com a individu "integrat". ¿Fins a 
quin punt pot estar-ho si el seu aspecte 
(tatuatges, escala de valors, forma 
d'expressar-se, etc.) o el seu propi pas
sat (antecedents penals) poden provo
car en el seu entorn un rebuig? Tenint 
en compte, a més a més, que aquest re
buig pot desintegrar el propi subjecte i 
fer que tomi a pautes de comporta
ment que, segons la teoria, ja estaven 
superades. 

Com tothom! 
Si la pretensió principal del sistema 
educatiu actual és aconseguir la inte
gració de l'individu amb el seu entorn, 
l'Educació Física, com a part d'aquest 
sistema, ha de col.laborar en aquesta 
tasca. 
Teòricament, es transmenten valors 
que tendeixen cap a la llibertat i la in
dependència de l'individu, perquè 
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aquest crei la seva pròpia identitat i 
autonomia personal i que, fins i tot, si
gui capaç de transformar creativament 
el seu entorn quotidià. Però, com s'a
costuma a dir, "com tothom". 

El problema apareix quan els subjectes 
presenten algun tipus de discrimina
ció, fisica o mental, o quan els indivi
dus transgredeixen aquestes normes 
comunament acceptades. Aleshores és 
el moment en què el sistema educatiu 
crea els mecanismes perquè aquesta 
persona "dessocialitzada" deixi de ser
ho i passi a la categoria de socialitzada. 
En segons quins casos s'ha cregut con
venient, fins i tot, organitzar els indivi
dus per grups amb l'objectiu d'adaptar 
els aprenentatges a les seves deficièn
cies, sense oblidar que l'objectiu és in
tegrar-los en el medi social. El que ens 
hauríem de preguntar, pels resultats 
que s'obtenen, és si es facilita realment 
la integració a la dessocialització. 

Per exemple, agafem el cas dels Centre 
d'Educació Especial. Els nens que pre
senten unes necessitats educatives molt 
especials o una disminició de les seves 
capacitats són orientats cap a un centre 
amb aquestes característiques. En se
parar-los d'entrada, se'ls condueix a 
un estat latent de privació d'oportuni
tats d'aprenentatge i a una infravalora
ció que mena a un retard més greu a 
nivell funcional i a una imatge de si 
mateix més negativa. A mesura que va 
creixent s'adona de la seva "incompe
tència" en comparació i en la mesura 
que van evolucionant els de la seva 
mateixa edat. I, sense pretendre-ho ini
cialment, s'afavoreix així la creació 
d'un nou "ghetto" en potenciar aquest 
sentiment de "diferents" respecte els 
altres. 
Els establiments penitenciaris són un 
exemple de centres tancats que també 
s'haurien de questionar. ¿Com pot ser 
que pretenguin la reinserció si el que 
potencien és la dessocialització dels in
dividus que entren a la presó? Dificil
ment l'aïllament en àrees tancades serà 
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útil per a persones amb dificultats 
d'integració social. 
En definitiva, tant el sistema com les 
diverses accions de "política social" 
dirígeixen esforços per convertir el 
"disminuït" i "l'inadaptat" en indivi
dus com "els altres", els "normals". 
Així l'èxit dels programes d'integració, 
inserció o reinserció consisteixen en 
assolir aquest fi. 
Per tant, l'Educació Física, pel seu ca
ràcter marcadament socialitzador, no 
escaparà de tot això. 

La classe d'Educació Física 
no és una illa 
Degut a les experiències directes i al 
buit experimental existent, s'hauria de 
posar en dubte aquest caràcter socia
litzador de l'Educació Física. 
En situacions que toquen amb l'anor
malitat, o bé ja considerades "margi
nals", l'activitat motora evidencia els 
problemes de convivència del grup i la 
seva eficàcia per disminuir-los, per si 
mateixa, hauria de ser qüestionada. 
Per a il.lustrar aquesta idea...ex..posaré 
en primer lloc els problemes de convi
vència que es donen en un àmbit nor
mal per, més tard, descríure l'expe
riència concreta en els centres penin
tenciaris d'homes i dones de Barcelo
na. Es veurà així, com els problemes es 
poden arribar a accentuar, a mesura 
que els subjectes viuen una situació de 
marginació social. 
Comencem analitzant situacions nor
mals, com pot ser una sessió d'Educa
ció Física en l'àmbit escolar. És fre
qüent observar que els individus es 
reuneixen per afinitats, homogeneïtat 
de qualitats fisiques, o senzillament 
per amistat. En el moment que l'edu
cador fisic es planteja modificar aques
tes formes d'interrelació grupal, és 
quan, a vegades, comencen els proble
mes. Si s'organitzen els grups o si es re
parteixen per parelles és bastant comú 
que els "nens (vagin) amb els nens" i 
"les nenes amb les nenes", encara que 
no sempre succeeixi aixÍ. Molts alum-

nes evidencien el seu descontent amb 
les possibles modificacions que se'ls 
proposen, i fins i tot arriben a negar-se 
a realitzar l'activitat amb els compa
nys assignats. 

Per què passa això? 
Per respondre aquesta pregunta podem 
constatar dos fets, que d'alguna mane
ra he confirmat en converses en cursos 
de reciclatge a mestres d'EGB (orga
nitzats per l'Ajuntament de Barcelona 
i la Generalitat de Catalunya) en Edu
cació Física, i en diverses visites rea
litzades al centres docents on aquests 
impartien les seves sessions. 
En primer lloc, s'ha de destacar l'evi
dent influència del model sociocultu
ral que atorga rols diferentes a cada 
sexe, accentuada aquesta per la pròpia 
actitud infantil. 
En segon lloc, agrupar per parelles o 
d'una altra forma els nens, suposa que 
en aquesta acció, els subjectes que ja 
estan "marcats" dins de cada grup 
quedin "solts" i obligats per la situació 
a relacionar-se 
S'bauf.is d'afegir que s'observen situa
cions similars cap als nens que, per ser 
"maldestres" (degut al seu baix nivell 
de domini corporal), gaudeixen, so
vint, d'una especial atenció per part de 
l'educador. Aquest major nivell de 
protecció provoca falses "integra
cions", evidenciades en una tolerància 
durant les sessions i en el posterior re
buig, quan aquestes finalitzen. 
Aquestes "situacions, en un ambient 
normalitzat, aporten dades per a una 
relativització dels aspectes socialitza
dors, als que ens referíem al principi 
del text. A continuació l'anàlisi d'a
quests mateixos aspectes en grups amb 
un alt índex de marginalitat ens situa
ran plenament en el problema. 
Arribats a aquest punt de marginació 
límit sembla ser que disminueix la ca
pacitat socialitzadora de l'Educació 
Física. Les observacions que vaig rea
litzar a l'establiment penitenciari de 
dones de Barcelona (Wad-ras) tendei
xen a confirmar-ho. El primer període 



de l'experiència es va constatar que 
l'activitat fisica tenia limitacions so
cialitzadores: 

I. Per les dificultats que comportava 
integrar en les sessions les internes re
butjades per la població: 
• No es triaven com a companyes per 
a l'execució d'exercicis per parelles. 
• En esports col.lectius eren ignora
des durant els partits. 
2. Per abandó a les sessions acusant al 
grup de persones que freqüentaven as
síduament el gimnàs o el pati. Per la 
qual cosa es constataven els problemes 
de convivència: clans i bandes que 
emanen de la subcultura de la presó. I 
D'aquest període es va concloure que 
no tenia fonament considerar que l'ac
tivitat fisica transferia millores en la 
conducta habitual de les internes, però 
sí, en canvi, contribuïa a millorar la 
seva qualitat de vida. 
En la segona etapa de l'experiència,2 
en la que l'acció educativa es conjuga
va amb una de les educadores del cen
tre (Mercè Mitjans), es va constatar 
que s'intensificaven els seus valors so
cialitzants. Es va observar un canvi de 
valors progressiu de les internes parti
cipants, ressaltant entre elles una més 
gran solidaritat entre les internes que 
trencava momentàniament l'indivi
dualisme, la desconfiança, la falta de 
respecte, fruit tot això dels efectes ne
gatius de la privació de llibertat. 
Tanmateix, es va concloure -entre al
tres aspectes a considerar- que no ha
vien de desestimar-se els problemas de 
convivència inherents a la subcultura 
de la presó i que després de l'activitat 
"els conflictes continuaven". 
Una altra observació anàloga la vaig 
efectuar a l'establiment penitenciari 
d'homes de Barcelona (Model).3 En un 
principi va destacar el predomini de la 
individualitat, percebent-se com una 
absència de sentiment de grup, amb els 
individus constantment dispersos i di
ficilment agrupables. Després d'un any 
d'aplicació del programa establert4 es 
va observar una millora de les rela-

cions de grup, reduint-se notablement 
els nivells de dispersió i incomunicació 
dels interns. Però malgrat això, el ni
vell de comunicació no era equivalent 
encara al de qualsevol grup de l'exte
rior; la raó d'aquest fet sembla clara: 
seria degut a la situació de privació de 
llibertat i tot el que això comporta. 
Anecdòticament podria comentar que 
en un dels grups més conflictius de la 
presó, el de la "2a galeria"5, el primer 
dia d'aplicació de jocs d'alt component 
cooperatiu, en els quals hi havia la 
possibilitat de "salvar" a d'altres juga
dors, cap dels participants va fer 
aquesta opció. Quan se'ls va comentar 
el fet i en una segona aplicació, la res
posta va millorar sensiblement essent 
la reacció dels jugadors més positiva. 
S'evidencia, doncs, que la pràctica en 
aquest tipus d'establiment no pot ser 
examinada al marge del context en què 
es desenvolupa. No han d'ignorar-se 
els problemes de convivència inhe
rents a la subcultura de la presó, ja que 
incidiran en la conducta dels subjectes 
durant la sessió; això es produirà de 
forma que l'activitat fisica arribarà a 
posar de manifest aquests problemes. 
Per tant, com més gran sigui el nivell 
d'intervenció d'educadors i de les al
tres disciplines en l'objectiu d'integra
ció, més grans seran els efectes de l'ac
ció educativa de l'activitat fisica. Quan 
ens plantegem la integració no podrem 
amar-la d'un treball interdisciplinar. 
Pel contrari, la nostra incidència serà 
lleu i superficial en el comportament 
de l'individu o grup considerat. 

Hem guanyat! 
Paral.lelament, caldria dir que els ma
teixos components socialitzadors de 
l'Educació Física poden, precisament 
per involucrar el grup, convertirse en 
obstacles per a aquesta desitjable so
cialització. Respecte a aquest punt són 
interessants les idees de François 
Courtine: 
"¿Com pot ser que la competició sigui 

educativa, que pretengui la socialitza
ció i la no agressivitat si fomenta l'in
dividualisme, la lluita, l'egocentrisme, 
la jerarquia, l'exclusió dels més fe
bles ... ?".6 
Per entrevistes semiestructurades rea
litzades a diversos professors d'Educa
ció Física sembla confirma-se aquesta 
qüestió. D'altra banda, molts són els 
educadors que confirmen que l'activi
tat fisica pot incrementar la rivalitat en 
un sentit negatiu. Encara que no sigui a 
través de la competició, els nens bus
quen en les activitats confirmar alguna 
mena de superioriat, recorrent per a 
això a les trampes o fins i tot a l'agres
sivitat verbal i fisica. Quantes són les 
vegades que hem sentit crits celebrant 
la victoria i ridiculitzant el perdedor, a 
pesar de l'actitud de l'educador fisic. 
Pot ser que es tracti simplement de po
sar en evidència un conflicte de tipus 
cognitiu. ¿Com projectarem amb èxit 
unes idees de tipus no-competitiu a 
una pobll\ció infantil que pren de l'ex
terior inlfuències contràries totalment 
a aquests plantejaments "idealistes"? 
Des de qualsevol mitjà de comunicació 
emanen idees de "ser el millor", "anar 
el primer", "ser el campió" ... I, des 
d'un pla familiar, ¿no s'està exigint un 
nivell acceptable de notes · o, simple
ment, donant amb mostres d'alegria 
un reforç clar cap al bon rendiment 
acadèmic? 
A partir de tot això, es podria plantejar 
la possibilitat d'un canvi, enfocat cap a 
dos tipus d'actituds, la de l'educador y 
la de naturalesa mateixa de l'activitat. 
Per un costat. l'educador ha de qües
tionar-se el tipus de valors que trans
met als seus alumnes en el procés d'en
senyament. Per un altre. elaborar es
tratègies per reconvertir les situacions 
(evitant eliminacions. canvis en el sis
tema de tempteigs. nova distribució de 
l'espai. etc.). 
Com a conseqüencia d'això. l'ensenya
ment haurà d'analitzar l'estructura in
terna de les activitats proposades. evi
tant tant com pugui la competència i el 
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"campionisme" com una recerca ex
clusiva de resultats. Per aconseguir 
això haurà de triar un tipus d'activitats 
on predominin valors com la solidari
tat. la cooperació. la col.laboració. etc. 

L'altra cara de la moneda 
Si la globalitat del que s'ha exposat an
teriorment tendeix a qüestionar els as
pectes socialitzants de l'activitat fisica, 
una altra lectura del text ens portaria a 
destacar que, ja que l'Educació Física 
integra la totalitat de l'ésser en el medi 
social, no deixa de ser un mitjà per 
educar l'individu. 
Així, el professor hauria d'assumir un 
paper predominant en la resolució dels 
conflictes d'índole social que sorgeixen 
amb la pràctica de qualsevol activitat 
d'aquest tipus. Les pautes d'acció que 
emanen de la seva intervenció en el 
conflicte reafirmaran el seu paper d'e
ducador en transmetre valors que aju
din l'individu a defensar-se millor en 
el medi social on es trobi situat. 
Tenint en compte que tot medi social 
comporta una educació, el professor 
d'Educació Física no pot deslligar la 
seva intervenció del context social en 
el qual el subjecte està portant a terme 
el seu procés de socialització. En altres 
paraules, adequant el seu instrument 
-la matèria- al marc social en què es 
trobi, pot aconseguir que el seu fi 
-l'educació de l'individu o la seva inte
gració en el medi- es porti a terme. 
Si del que es tracta és d'incorporar un 
individu a la societat, fent que s'adapti 
a alguns dels seus comportaments i 
normes, són ja molts els autors que 
afirmen que l'Educació Física tendeix 
a "normalitzar". Raons no falten; ja si
gui per l'adquisició d'hàbits, per la 
transferència en el compliment de les 
normes de joc o per les relacions inter
personals. Però no hi ha estudis cientí
fics que ho confirmin. 
Malgrat això, la meva experiència per
sonal en diferents àmbits tendeixen a 
fer-ho: 
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- En un programa de deshabituació 
de toxicòmans (realitzat al Centre 
d'Assistència Sanitària de l'Ajunta
ment de l'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona), els participans -en un 
qüestionari- van valorar positivament 
el bon clima de relació en les sessions. 
Després de sis mesos d'experiència, he 
d'assenyalar que mai no hi ha hagut 
cap tipus d'agressivitat verbal o fisica, i 
que predomina un ambient cordial i 
relaxat, incrementant-se al llarg de les 
sessions el bon nivell de relació inter
personal. 
- A la presó (tant d'homes com de do- . 
nes) he constatat una millora de la con
ducta esportiva en el terreny de joc: 
disminució progressiva de les faltes i 
acceptació paulatina de les regles de 
joc, arribant-se a acceptar les decisions 
arbitrals. . 
Concretament, a la 5a galeria de la 
presó d'homes de Barcelona (on es tro-

ben els individus d'inadaptació extre
ma), es va donar el cas següent: 
Després de quatre mesos d'introduir el 
voleibol (com a final de les dues hores 
de sessió de Preparació Física) només 
una vegada un subjecte va abandonar 
la sessió amb una actitud de "enrabia
da" en estar perdent per un tempteig 
exagerat. Curiosament, tenint en 
compte el prototip d'individus allí re
closos, el clima de les sessions era molt 
distès i en cas de produir-se un petit 
conflicte, principalmente es produïa 
entre membres d'un mateix equip, no 
dirigint-se tant a l'equip contrari. 
En general, hi ha hagut una ruptura 
amb l'individualisme, un més gran ni
vell de comunicació, encara que és di
ficil que aquestes millores transcendei
xin del terreny merament esportiu. En 
aquesta extrapolació d'actituds al mar
ge de l'àmbit de l'Educació Física es 
basa l'objectiu de la meva actual inves-



tigació en el medi penitenciari. 
- En l'àmbit escolar, assenyalar que 
en situacions de normalitat, s'ha facili
tat la relació interpersonal. Això s'ha 
vist, a més a més, confirmat en la ma
jor cohesió del grup en activitats on la 
convivència i l'activitat fisica tenen un 
paper predominant (colònies d'estiu, 
excursions, convivències escolars, 
etc.). 
- En sessions de manteniment fisic 
per a adults, s'observa que molts ho
mes i dones assisteixen a elles com un 
mitjà per a conèixer nous individus, ja 
que faciliten la comunicació interper
sonal i grupal (un exemple clar d'això 
són els clubs socials i esportius). 
- En l'àmbit universitari es podria 
destacar una anècdota que fa referèn
cia directa a aquests valors socialitza
dors de l'activitat, encara que això aju
di la predisposició de l'educador: 
aquesta es refereix a la creació de la 
CDJJAFUN (Comisión Organizadora 
de Juergas y Jaranas de Actividades Fí
sicas Noctumas), formada pels inte-

grants de les sessions de Jocs i Condi
ció Física que es va impartir a la Uni
versidad Politècnica de Catalunya du
rant el curs 1986-87. 

Reflexions finals 
Per a concloure, dir que per a que l'E
ducació Física assumeixi un paper po
sitiu en el fenomen de la integració so
cial, hem de tenir en compte: 
I. Que la seva acció· formi part d'un 
sistema d'integració més ampli (acció 
interdisciplinar). 
2. Que l'activitat sigui flexible i tingui 
en compte la seva adaptació a: 
- Diferències individuals 
- Diferències grupals 
- Necessitats i interessos dels indivi-
dus 
3. Que l'actitud del professor ajudi a 
la transmissió de valors positius per a 
la desitjada socialització. 
4. Que en els objectius predominants 
de l'educador figuri la millora global 
de la qualitat de vida dels individus. 

5. Que l'actuació d'aquest no tendeixi 
a la segregació, creant més dèficits dels 
que ja caracteritzen al subjecte; alhora, 
tanmateix, no ha de descartar-se una 
acció concreta i puntual dirigida a un 
grup en concret, en funció de les seves 
necessitats. 
6. Que el fi últim és aconseguir que 
l'individu arribi a identificar-se amb el 
col.lectiu social al qual pertany i es 
senti partícip i integrant del mateix. 
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aides a millorar la forma fisica dels interns (participa· 
ció dels mateixos de caràcter voluntari). 

S. Acull interns catalogats com a emissors de conductes 
asocials; solen ser delinqüents multireincidents. 

6. COURTINE, F.: ACIMdades j/sico-deportiOQ$ y han· 
dicaps: ¿Educaci6n. lerapill o disciplina? Ponència preo 
sentada en el Conarés "La Educación Física Hoy", 
celebrat a Barcelona, 20·22 de març 1986, en el marc 
~I X Aniversari de l'INEF de Catalunya, pàg. 18. 
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