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Resum 

Aquest artiele tracta el tema de la for
mació en educació física especial deis 

IIicenciats en Educació Física. En pri
mer Iloc, es fa una revisió deis plans 

d' estudi deis diferents centres que ac

tualment ofereixen la IIicenciatura 
d'Educació Física, pert tal de veure 

quina és la situació de la materia Edu

cació Física Especial. En segon Iloc, 
s' analitzen els programes de les di
verses assignatures que la configuren 

en aquests plans d' estudio Finalment, 

es fa una proposta sobre com podria 

quedar reflectida en els futurs plan s 
d' estudi del utol universitari oficial de 

L1icenciat en Ciencies de l' Activitat 
Física i de I 'Espart, les directrius ge
nerals del qual van quedar establertes 
en el RO 1670/1993, de 24 de setem
bre, (BOE núm. 251, 20 d'octubre de 

1993). 

Paraules clau: pla d'estudis, 
Educ:ació Física Especial, mate
ria, 

Elllicenciats en Educació Física tenen 

un ventall molt ampli de possibilitats 

de practicar la seva professió. En I'am
bit educatiu, duent a terme tasques do

cents en els diferents camps i nivells de 
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l' ensenyament (principalment en Edu

cació Secundaria Obligataria, ense
nyament mitja, ensenyament superior); 

en l' ambit esportiu; en 1 'Ambit de la ges
tió esportiva, l' oci i la recreació, i en la 

investigació científica dins el camp de 

l' activitat física i esportiva. 
Ates que el seu camp d' actuació és tan 

ampli, treballaran amb molts ciutadans 

en diverses situacions social s en les 

quals és tacil que es trobin amb perso
nes que presentin alguna discapacitat. 
Per aixo, un futur professional de l' ac

tivitat física i l' esport ha de tenir prou 

coneixements sobre les minusvalide
ses, perque en moltes ocasions haura 

de donar resposta, en qualsevol de les 
Afees professionals en que treballi, a les 

necessitats de persones amb alguna dis
capacitat, i tot aixo amb la finalitat 
d'afavorir tant com es pugui la inte

gració social d' aquesta població res
pectant el seu dret a la igualtat d'opor

tunitats. 
Una de les principals sortides profes

sionals deis llicenciats en Educació Fí

sica -futurs llicenciats en Ciencies de 
l' Activitat Física i I 'Esport- és la tas

ca docent en centres d' ensenyament se
cundari (Educació Secundaria Obli

gatoria, Batxillerat i Formació 

Professional). Aquests ensenyaments, 
els regula la L1ei organica 1/1990, de 3 

d' octubre, d' ordenació general del sis

tema educatiu (LOaSE) i les disposi
cions posteriors que la desenvolupen. 

En totes aquestes, l' atenció a la diver

sitat i el respecte a les diferencies indi-

viduals constitueixen un punt d'aten

ció constant. 
Així, dins la LOGSE, el capítol V, ar

tieles 36 i 37, fa referencia a I'educa

ció especial, i entre a1tres coses afirma 

que: 

• "El sistema educatiu disposara deIs 
recursos necessaris perque els a1um

nes amb necessitats educatives es

pecials, temporalS o permanents, pu

guin assolir dins el mateix sistema 
els objectius establerts amb caracter 
general per a tots els a1umnes" (arti

ele 36, punt 1). 

• " ... es regira pels principis de norma
lització i integració escolar" (artiele 

36,punt3). 

• " ... el sistema educatiu haura de dis
posar de professors de les especiali
tats corresponents i de professionals 

qualificats ... " (article 37, punt 1). 

Per tant, és necessari que els docents 

d'educació física tinguin prou forma

ció per a atendre els a1umnes amb ne

cessitats educatives especials dins l' en
tom escolar, per a la qual cosa cal que 

hi hagi materies com la Educació Físi
ca Especial dins el seu currículum. 

L' educudó física eslJldalclns els 
plans di estu. deis Ihcendats en 
Educació Física 

Aquesta disciplina academica és prac

ticament en tots els plans d' estudi que 
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CENTRE ASSIGNATURES DURADA CARlCTERlCURS 

Instituto Nacional de Fonaments de l'educaci6 Anual Optativa 4rt. curs 
Educación Física de Madrid física especial. 
(Ordre del 20 de juliol de 
1981). DidActica de l'educaci6 física Quadrimestral Optativa S~. curs 

especial. 

Institut Nacional d'Educaci6 Fonaments de l' educaci6 Anual Optativa 4rt. curs 
Física de Catalunya - física especial. 
Barcelona (Ordre del 20 de 
juliol de 1981). DidActica de l'educaci6 física Quadrimestral Optativa ~. curs 

especial. 

Institut Nacional d'Educaci6 Fonaments de l'educaci6 Anual Optativa 4rt. curs 
Física de Catalunya - Ueida física especial. 
(Ordre del 20 de juliol de 
1981). DidActica de l'educaci6 física Quadrimestral Optativa ~. curs 

especial. 

Facultad de Ciencias de la Fonaments de l'educaci6 Anual Optativa 4rt. curs 
Actividad Física y el Deporte física especial. 
de Granada (Ordre del 9 de 
maigde 1983). Didktica de l'educaci6 física Quadrimestral Optativa ~. curs 

especial. 

Instituto Nacional de Fonaments de l' educaci6 Anual Optativa 4rt. curs 
Educación Física de Galicia física especial. 
(Ordre del 15 de juliol de 
1987). 

Instituto Buco de Educación Pedagogía II. Quadrimestral ObligatOria 3er. curs 
Física (Ordre del 24 de juliol 
de 1987). 

Institut Valencil d'Educaci6 Educaci6 física especial. Anual Obligatbria esp. didktiques 
Física (Ordre de113 de m~ especials 4rt. curs 
de 1989) 

Discapacitaci6: física, Anual ObligatOria esp. didlctiques 
psíquica i sensorial. especials 4rt. curs 

Facultad de Ciencias de la Fonaments i didlctica de Anual Optativa 200. cicle 
Actividad Física Y del l'educaci6 física especial. 
Deporte de la Universidad 
Polit6cnica de Cauarias 
(Resoluci6 del 2 de juny de 
1989). 

Instituto Nacional de Fonaments pedagbgíca de Anual ObligatOria 4rt. curs 
Educación Física de León l'educaci6 física especial. 
(Ordre dellS de juliol de 
1992). Ed. fís. especial per a Anual Optativa ~. curs 

minusvllids físics. 

Ed. fís. especial per a Anual Optativa ~, purs 
minusvllids psíquics. 

Ed. fís. especial per a Anual Optativa ~. curs 
minusvllids sensorials. 

Quadre 
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condueixen a l'obtenci6 de la llicen

ciatura en Educació Física, desenvolu

pada en diverses assignatures. 

El pes específic d' aquesta materia va
ria d'uns centres a uns altres, pero po

dem dir que, com a mínim, tots oferei

xen aquesta as signatura. En general, 
rep denominacions similars a Fona
ments de 1 'Educació Física Especial i 

sol ser anual i de caracter optatiu. 
El més normal és que hi hagi, a més de 

la materia abans esmentada, una altra 
assignatura anomenada Didactica de 

1 'Educaci6 Física Especial, que com
plementa la primera i és considerada 
quadrimestral i optativa. 

Més concretament, podem dir que hi 
ha plans d'estudi (com el de l'Institut 

Valencia d 'Educaci6 Física, en el qual 
les Didactiques Especials constituei

xen una especialitat i que desenvolupa 
la materia en diverses assignatures, al

gunes de les quals són obligatories i te
nen una carrega lectiva important, o el 
de l'INEF de Ueó, en el qual hi ha qua

tre assignatures, una de les quals és obli
gatoria) en que hi ha una presencia im

portant d' aquesta disciplina, com també 

altres on només apareix per a ser cur

sada durant un quadrimestre i dins una 
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materia més general com ara la de Pe
dagogia TI (és el cas de 1 'Instituto Vas

co de Educaci6n Física). 

Pel que fa al curs en que es fan les di

ferents assignatures d' aquesta area, po
dem dir que, tret d'una excepci6, totes 

s 'inelouen en quart i cinque (segon ci
ele) de la llicenciatura. 

El quadre següent mostra una infor

mació més detallada sobre la distribu
ci6 per centres, assignatures, durada i 

caracter de la disciplina academica Edu
cació Física Especial. 

Ob¡ectius plante¡ats per a les 
assignatures d' educació física 
especial 

De tots els objectius proposats en les 

diferents assignatures relacionades amb 
l' educació física especial, podem des

tacar-ne el següents: 

1. Dotar l'alurnne deIs coneixements 

necessaris (teorics i practics) per a 

poder atendre les necessitats de per

sones minusvalides en el camp de 

l' educació física i esportiva dins els 

diferents ambits professionals: edu-

caci6 (especial i integrada), recrea

ció i competici6 esportiva. 
2. Prendre consciencia de les possibi

litats i dificultats que hi ha en aquests 
ambits i prornoure actituds favora

bles vers la integraci6 educativa i so

cial de les persones amb algun tipus 

de minusvalidesa, valorant de ma
nera positiva el paper que brinda 

l' educaci6 física i esportiva. 

3. Facilitar dades sobre els canals d'in
formaci6, les fonts documentals, les 

institucions i els organismes que te
nen competencies en el camp de 
l' educació especial en particular i de 

les minusvalideses en general . 

eontinguts de les assignatures 
d' educació física especial 

Per a coneixer quins s6n els contiguts 

que desenvolupen la materia d'educa

ci6 física especial, s 'ha fet una anMisi 

deIs programes de les diferents assig
natures que es cursen en els nou cen
tres d 'Espanya que expedeixen la titu

laci6 de llicenciat en Educaci6 Física. 

Descriure tota aquesta informaci6 és 
una tasca laboriosa, i la manera més 

correcta de fer-ho seria detallar tots els 
programes de les diferents assignatu

res. Com que aixo no és possible aquí, 
s 'han buscat els temes comuns; com 

també els que són concrets en algun 

programa. 
Cadascun deIs programes és diferent 

de la resta, la qual cosa els fa originals 
i adaptats a les diverses circumstancies 

(formació i interessos d'alurnnes i pro
fessor, pla d'estudis, temps que es du 

desenvolupant l' as signatura, recursos 

material s i espacials, possibilitats de 

ferpractiques, etcetera). El pes especí

fic que té cada contingut en cada pro

grama no es determina, ja que no es de

talla el temps dedicat a desenvolupar-lo 

durant el curso 

De primer, descriurem els continguts 
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compartits, és a dir, els que apareixen 
amb més freqüencia en el conjunt d' as
signatures. En primer lloc, hi ha un bloc 
de continguts que fa referencia a punts 
que podríem considerar generals dins 
l'Educació Especial (EE), l'Educació 
Física Especial (EFE) i la integració so
cial deIs minusvMids, com són: 

- Concepte d'EE. 
- Concepte d'integració escolar. 
- Alumnes amb necessitats educatives 

especials. 
- Marc legislatiu referent al' educació 

i a la integraci6 social. 
- Recursos materials, personals i ins

titucionals. 
- Concepte d' educación física espe-

cial. 
- Concepte d' activitat física adaptada. 
- Principals sistemes d'intervenció. 
- Esport. 

En segon lloc, hi ha un altre grup de 
continguts que tracten els diferents as
pectes referits a les deficiencies, dis
capacitats i minusvalideses. En aquest 
apartat es tracten els temes següents: 
c1assificaci6; concepte; característiques 
motrius, físiques, intel.lectuals i socio
afectives; etiologia; intervenció, bar
reres arquitectoniques i de comunica
ció; activitats físiques i esportives, 
etcetera de cadascuna de les discapaci
tats. 
Les principals deficiencis que es tre
ballen són les següents: 

- Deficiencies sensorials (auditives i 
visuals). 

- Deficiencies mentals. 
- Trastoms mentals. 
- Trastoms generals del desenvolupa-

ment (autisme infantil). 
- Trastoms d'aprenentatge. 
- Deficiencies motrius (por exemple, 

parMisi cerebral, lesions medul.lars, 
espina bífida, distrOfia muscular). 

- Inadaptaci6 social. 
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- Problemes físics (cardiopaties, 
epilepsia, sida). 

Un tercer bloc de continguts, que en 
molts centres constitueix una assigna
tura, és el dedicat a la didactica de l' edu
cació física especial. Aquí es tracten el 
principis de la didactica de l'EFE, els 
principals models d'intervenció, etce
tera i, per a cadascuna de les deficien
cies, aspectes referits al' elaboració de 
programes d'intervenció, ja siguin en 
sistemes integrats o específics. Així, 
ens trobem amb programes de desen
volupament individual i adaptacions 
curriculars individuals, dins els quals 
s'inclouen continguts com la detecció 
de les necessitats, selecci6 d' objectius 
i continguts, activitats, metodes d'en
senyament, avaluació, la sessió de c1as
se, la relació grupal i la relació profes
sor-alurnne, motivació, etcetera. 
En alguns programes es presta for~a 
atenció a determinats continguts com 
l' educació psicomotriu, el joc o les ac
tivitats aquatiques. 
L' esport és un altre tema al qual se sol 
concedir una especial rellevancia en 
molts programes. Així, es parla d'es
port recreatiu, educatiu i de competi-
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ció, com també d'esports específics, 
adaptats o integrats i, evidentment, de 
la seva organització . 
Fins aquí hem vist les materies com
partides per molts centres. En citarem 
algunes (i destaquem el terme algunes) 
de les menys freqüents: 

- Activitat física i tercera edat. 
- Activitat física i dona. 
- Superdotats. 

Aclivilals practiques 

Basicament, tots els programes revisats 
preveuen la possibilitat de fer activitats 
practiques de diversa índole: 

- Practiques didaetiques en centres 
d'educació especial, d'integració o 
en institucions que presten serveis a 
persones minusvalides. En general, 
els alumnes n 'han de lliurar una 
memoria. 

- Desenvolupament de situacions si
mulades en que es plantegen sessions 
d' educació física i esportiva per als 
mateixos alurnnes de l' as signatura. 

- Elaboració i anMisi de casos practics. 
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- Sessions i comentari de vídeos refe
rents a la materia. . 

- Visites a centres, assistencia a serni

naris, congressos i esdevenirnents es

portius. 

Flhrs ,.S d'es'" 

Recentrnent han quedat establertes les 

directrius generals propies deIs plans 

d' estudi que condueixen al' obtenció 

del titol universitari oficial de Llicen

ciat en Cimcies de l' Activitat Física i de 

1'Esport-RD 1670/1993, de 24 de se

tembre, (BOE núm. 251, 20 d' octubre 

de 1993). 
En aquestes directrius s'indiquen les 

materies troncals que cal cursar per a 

l'obtenció i l'homologació del títol. 

Dins les assenyalades per a segon ci

ele, apareix la materia troncal Activi

tat Física i Salut, que inclou: 

- Mantenirnent físico 

- Activitat física per a la salut. 

- Activitats físiques per a poblacions 

especials. 

- Ergonornia. 

Aquesta troncal és adscrita al' arca de 

coneixement d 'Educació Física i Es

portiva i a la de Fisioterapia, amb una 

assignació total de vuit crMits. 

Així doncs, veiem que la materia Ac

tivitats Físiques per a Poblacions Es

pecials, que és la que més es corres

pondría amb la d'Educació Física 

Especial, és present dins el currícu

lum basic i comú deis futurs llicen

ciats en Ciencies de l' Activitat Físi

ca i de l'Esport, la qual cosa as segura 

que tots els alurnnes acabaran la seva 

carrera amb alguna forrnació en aquest 

Ambit. 

Tot i aixo, hi ha algun problema. En 

primer lloc, el nombre de credits as

signats a la troncal, que són insuficients 

per a desenvolupar tots els continguts 
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previstos. En segon lloc, que només 

s 'ha inelos la materia Activitat Física 

per a Poblacions Especials dins l' arca 

de la salut, quan l' enfocament higienic 

i terapeutic és insuficient per a donar 

resposta a les necessitats d' activitat fí

sica en persones que tenen alguna rni

nusvalidesa o són alurnnes considerats 

amb necessitats educatives especials 

dins l' entom escolar. 

Per aixo, per tal que aquesta materia es 

pugui desenvolupar com ho demanen 

les actuals circurnstmtcies socials (aug

ment progressiu de la participació de 

les persones minusvMides en tots els 

Ambits), cal que la seva presencia en els 

futurs plans d' estudi deis llicenciats en 

Ciencies de l' Activitat Física i de 1 'Es

port s' incrementi. 

Les fórmules poden ser molt variades. 

Presentern una possible proposta al res

pecte: 

- Mantenir la materia Activitat Física 

per a Poblacions Especials dins la 

troncal a la qual pertany, atorgant-li, 

per exemple, quatre crMits. 

- Introduir una assignatura, de com a 

mínim quatre crMits més (podrien 

ser vuit, la qual cosa equivaldria a 

una as signatura anual) i de caracter 

obligatori, dins la materia troncal, la 

d 'Ensenyament de l' Activitat Física 

i de 1 'Esport, que podria anomenar-se 

Educació F'lSica Especial, la qual trac

taria els aspectes relacionats amb 

l' activitat física de les poblacions es

pecials en l' entom escolar (que, com 

hem vist, és una de les principals sor

tides professionals, i en la qualla in

tegració escolar és un fet real al qual 

cal donar respostar). Aquesta assig

natura es complementaria amb la pri
mera esmentada. 

- Proposar altres assignatures de carac
ter optatiu que ampllin els coneixe

ments deis alumnes en el camp de 

l' activitat física per a poblacions es

pecials. 

Conslcleradons finals 

De l' anterior anllisi podem coneloure 

que tots aquells alurnnes de la llicen

ciatura en Educació Física que estan in

teressats en l'educació física especial 

tenen la possibilitat d'estudiar-Ia, ja 

que, si més no amb caracter optatiu, és 

en tots els plans d'estudi. 

Deixant de banda les diferencies -10-

giques i positives- entre uns progra

mes i altres, la formació que es dóna a 

aquests alurnnes segueix una línia si

milar en tots els centres (la qual cosa 

confirma que hi ha un cert acord quant 

a la concepció de la materia per part de 

tots els docents). 

Comparant els objectius que es propo

sen amb els continguts que es desen

volupen i la metodología emprada, es 

pot deduir que aquests objectius, fmal

ment,s'assoleixen. 

Finalrnent, cal cridar l' atenció de totes 

les persones i col.lectius que puguin es

tar implicats en l' elaboració deis futurs 

plans d' estudi de la llicenciatura en 

Ciencies de l' Activitat Física i de l 'Es

port per tal que tinguin en compte la ne

cessitat d'assegurar la formació sufi

cient en la materia d' Activitat Física 

per a Poblacions Especials, Educació 

Física Especial o com se la vulgui de

nominar, ja que en la posterior activi

tat professional aquesta materia haura 

de donar resposta a les necessitats de 

persones amb alguna discapacitat. No 

oblidem el dret a la integració social i a 

la igualtat d' oportunitats. 
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