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DOSSIER 
"ACTIVITATS .FÍSIQUES ADAPTADES" 

El dossier monogràfic que presentem sobre "Activitats Físi
ques Adaptades (AF A): innovació educativa i esportiva" pre
tén descriure la situació actualitzada de les activitats físiques 
adaptades. Aquesta publicació forma part d'un projecte més 
ampli que va començar a iniciativa d'un grup de professionals 
i que va continuar i acabar de perfilar-se amb el "Seminari In
ternacional d'Esport i Activitats Físiques Adaptades", realit
zat el passat curs acadèmic al 'INEFC de Barcelona. També 
forma part del projecte el curs de post-grau "Activitats Físi
ques Adaptades: Educació especial, integració escolar i esport 
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l'assessorament en els docents que tenen responsabilitat en 
els subjectes amb necessitats educatives especials. El segon 
article, de Josep Roca, és una reflexió que planteja el caràc
ter possibilista de l'acció educativa i destaca tot allò que es 
refereix a l'aprenentatge i a l'adaptació psíquica com a as
pectes que han de primar en la informació que els psicòlegs 
donen als educadors físics. El treball de Gudrum 0011-Tep
per presenta, des d'una perspectiva social, els beneficis de 
les paralimpíades, la supressió de barreres arquitectòniques, 
les ofertes per integrar els discapacitats en els clubs i centres 

adaptat" que té 
prevista la seva re
alització el no
vembre del curs 
acadèmic 94/95. 
El primer bloc del 
dossier és el marc 
conceptual en les 
activitats físiques 
adaptades, que 
correspon als tre
balls deJ. Heman
dez, J. Roca, G. 
Doll-Tepperi J.c. 
de Potter, de 
caràcter genèric i 
situacional. El se
gon bloc presenta 
les activitats físi
ques adaptades 
quan s ' orienten 
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educatius, la ne
cessitat de pro
fessionals en àm
bits docents i 
esportius, etc. Per 
acabar, suggereix 
la necessitat d' in
tensificar la in
vestigació en les 
ciències de l ' acti
vitat física adap
tada. Finalment, 
Jean Claude de 
Potter explica que 
en l'actualitat la 
investigació està 
limitada per l 'he
terogeneïtat dels 
grups de discapa
citats i l'organit
zació de l'esport 

cap al context educatiu, amb treballs de L.M: Ruiz, P. Ruiz, C 
Camuñas/E. Dordal, D.Oliver i M. Zapata. El tercer bloc co
rrespon a les AF A en l'àmbit esportiu, amb treballs de P. Bizel 
i M. Ríos. El quart bloc correspon a les AFA en l'àmbit te
rapèutic de les activitats 11Siques adaptades amb treballs de F. 
Drobnic i J. Valverde. El bloc cinquè correspon a la formació 
de docents i tècnics, amb treballs de H. van Coppenolle, A. 
Alejandre i F. Ricart/C. Briso. 
Si ens ubiquem en el primer bloc de continguts, el treball de 
"Perspectiva pluridisciplinar", de Javier Hemandez, presenta 
la importància del coneixement de les diferents disciplines res
pecte a les AF A. Conceptualitza l'activitat física adaptada i 
l'estructura motriu per acabar descrivint la importància de 
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adaptat. Suggereix una política de cooperació entre les or
ganitzacions comunitàries de l'esport, dels professionals de 
l'àmbit i una major comunicació entre els científics espor
tius. 
El segon bloc de continguts fa referència a l'orientació de 
les activitats físiques adaptades en el context escolar. El pri
mer treball, de Luis Miguel Ruiz Pérez, ressalta els factors 
d'aprenentatge que dificulten la competència motriu, es
mentant, entre altres, la diversitat, la sobreprotecció de la fa
mília, l'ambient emocional, la manca de pràctica motriu, etc. 
El segon article, de Pedro Ruiz, presenta un model de les ade
quacions curriculars individuals en educació física per a per
son.:" amb necessitats educatives especials. El tercer article, 
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de Susana Camuñas i Eulàlia Dordal, reflecteix l'elaboració 
i aplicació (durant un curs acadèmic) d'una adequació cu
rricular individual d'educació física en persones amb la sín
drome de Down. El quart i darrer, de Dolors Oliver i María 
Zapata, presenta l'exposició d'unes activitats físico-espor
tives puntuals del Centre d'Educació Especial COPES de 
Barcelona; activitats generals que impliquen a tota l'escola 
i per mitjà de les quals, de forma particular, es pretén moti
var i normalitzar els models d'actuació de l'alumnat. 
El tercer bloc contextualitza les APA en l'àmbit esportiu. El 
primer article correspon a Pierre Bizel. Aquest treball cor
respon a la seva tesi "Master Europeu" en el qual es presen
ten dos tipus de programes d'activitats física diferenciades per 
determinar els seus efectes en una població asmàtica. El se
gon treball, de Santiago Sanz, correspon a les característi
ques, reglamentació, tècniques, etc. del voleibol adaptat (as
segut) descrivint una sèrie de detalls d'interès per a aquells 
tècnics que desconeguin aquest àmbit. El tercer article, de 
Mercedes Ríos, presenta una visió general dels jocs sensibi
litzadors com a mitjà per integrar les persones discapacitades. 
El quart bloc presenta l'activitat física adaptada des d'una 
orientació més terapèutica. El treball de Francheck Drobnic 
ressalta la necessitat que la persona amb asma realitzi activitat 
física i suggereix una sèrie d'indicacions com ara: normes 
per evitar l'aparició d'Una crisi d'asma provocada per l' exer-
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cici, esports més indicats, factors sobre la situació i caracte
rístiques de persones asmàtiques i l'esport, etc. El següent 
article, de Joaquina Valverde, planteja l'activitat física adap
tada com un element més en la rehabilitació de les persones 
drogodependents i, puntualment, presenta un programa d' ac
tivitat física a la Universitat Assistencial de Drogodependència 
de La Corunya. 
El cinquè i darrer bloc del monogràfic exposa els diferents àm
bits, continguts, universitats participants, etc., del "Master 
Europeu en Activitats Físiques Adaptades", en què partici
pa l'INEF de Catalunya. El segon article, d'Ana Alejandre, 
aborda i analitza l'actual formació dels llicenciats en educa
ció física en el nostre país, realitzant una proposta per al pro
per pla d'estudis. Finalment, Francesc Ricart i Claudio Bri
so realitzen una exposició de la situació actual dels tècnics 
d'esport adaptat a Catalunya, les necessitats existents i els 
programes de formació de l'Escola Catalana de l'Esport ha 
posat en marxa juntament amb la Federació Catalana d'Es
ports per a Minusvàlids. 
Voldria ressaltar, fmalment, la col.laboració de cada una de 
les persones que han participat en aquest prolífic i laboriós 
dossier i molt especialment a aquelles a les quals, per diver
ses raons, els resultava complex realitzar una aproximació 
escrita a determinats conceptes que sorgeixen en el mo
nogràfic. 
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