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LA INICIACIÓ ESPORTIVA 
EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 

EL QUE OPINEN ELS PROFESSORS 
D'EDUCACIÓ FÍSICA 

Abstrad 

The present artie/e is a study on the use ofsport liS a content in physical educlltion 
e/asses at Primary Education level. Firstly, we examine the reasollS to ine/ude 
sport as a part of physical education e/asses, f rom a curricular point of view and 
also from de perspective ofvarious authors who consider sport with ( 1/1 educational 
focus. 

To establish a relation between the theoretical and practical point of view a 
questionnaire was distributed among 207 physical education teachers of Primary 
Education in the MEC territory. The results show e/early the use of sport in the 
e/asses. th rough its already evident treatment in the programs made up by the 
teachers. 

Resum 

En el present article, es presenta un 
estudi sobre la utilitzac ió de l' esport 
com a contingut en les classes d'Edu
cació física en l' Educació primàri a. Es 
parte ix de la justificac ió de l' esport 
com a element a treballar en les classes 
d ' Educació física, ja sigui des del punt 
de vista curricular com des del de di
versos autors que manifesten un enfo
cament educatiu de l' esport . 

Per establir una relac ió entre el punt de 
vista teòric i la pràctica, s' ha utilitzat 
un qüestionari que ha estat di stribuït 
entre 207 docents d 'Educació física en 
l' Educació primàri a en el territori 
MEC. Els resultats manifesten una cia
ra utilitat de l' esport en les classes, ja 
que té un ev ident tractament en els 

programes que fan els professors en les 
seves classes. 

Introducció 

En moltes ocasions, s' interpreta des 
d ' un punt de vista teòric la convenièn
cia o no d' introduir un determinat tema 
a l' escola. Amb relació a l' esport , ex is
teixen idees sobre la seva poca 
coherència educati va i d 'altres sobre la 
seva importància per aconseguir objec
tius motrius i d ' altre caire amb els 
alumnes. Però, aquestes asseverac ions 
es realitzen sense conèixer la realitat. i 
aquesta realitat es comprova amb les 
opinions de les persones que tracten 
d ' inculcar una sèrie de coneixements 
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als alumnes e n les seves classes (l' Edu 

cac ió fís ica. 

En Educac ió física. com una matèria 

més de les que es troben en l' Educac ió 

primàri a després de la promulgació de 

la LOGSE. r esport és considerat un 

de ls continguts als quals ha de pren

dre ' s atenció en les classes que s' han 

d'impartir als alumnes d ' aquest cicle 

educatiu . 

Aquest cont ingut. juntament amb el 

condicioname nt fís ic. és e l que més 

vari ac ions inclou per poder ser aplicat 

en el contex t educatiu . A causa. sense 

dubte. dels components soc ials que 

porta amb s i mateix. l' esport té alguns 

elements que podrien condicionar la 

seva cabuda a I·escola. però a causa 

també de les possibilitats educati ves 

que o fere ix. mere ix un tractament ade

quat per aconseguir amb l' esport i a 

través de l' esport objectius educatius 

ll oables i ex igibles en totes les etapes 

educati ves. no només en la primàri a. 

Segons les diferents de finicions d' es

port . es pot observar que intervé l' ac ti 

vitat fís ica amb aspectes de superació. 

però que conté e lements ex pressius. 

lúdics i gratifi cant s. malgrat l' es forç 

que s' ha de realitzar (Cag igal. 1995). 

És a dir. si per esport s ' entén l'ac ti vitat 

física lúdica e n què la persona. indi vi

dua lment o a mb cooperac ió. pot com

petir amb si mateixa contra el medi o 

contra altres tractant de superar cert s 

límits. tot i que es pot valer d 'algun 

material i ha de respectar una sèrie de 

normes establertes (Castejón. 1995 ). es 

dedueix que l' esport té aspectes mo lt 

significatius que tene n gran ca lat edu 

catiu com ara la seva presènc ia lúdica. 

la cooperació i la superac ió. el respecte 

per les normes. l' acti vitat física. etc. En 

resum. es pot afirmar que l' esport té la 

característica d'element educatiu s ig

nificatiu. 

L' Educac ió primàri a en e l s istema edu 

catiu actual i en l' àrea de l' Educac ió 

fís ica. atorga a l' esport certa importàn-
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c ia. ta l i com queda ex pressat en les 

seves intenc ions educati ves quan 

s· anomena que l' esport aporta determi 

nades func ions agonístiques . per les 

quals la persona pot demostrar la seva 

habilitat. competir i superar dificultats 

(BOE núm.152. de26de juny de 199 1. 

annex: i BOE núm .. 220. de 13 de 

setembre de 199 1. annex) . Aquesta 

func ió es troba a prop de les defini cions 

d 'esport que s 'han presentat i d'altres 

que poguess in estudiar-se. 

En aquests mateixos documents (BOE 

núm. 152 i 220). es manifesta que l' es

port . independentme nt de la seva valo

rac ió soc ial. mereix ser tractat en l' edu

cac ió . però amb un caràcter obert. sen

se supeditar-sc al sexe. ni ve ll s d ' habi 

litat o altres criteri s de di scriminac ió. i 

s ' asse nyala les edats aproximades. 

quan s' indica que es troba en els últims 

anys de l' educació obligatòria. San

chez Bañuelos ( 1984). tot i que centrat 

amb l' EGB. incide ix també en e l fe t 

que l' esport. una vegada desenvolupa

des les habilitats bàs iques. convindria 

introduir-lo en una edat que correspon 

amb el 5è curs de l' Educac ió primàri a 

actual. També des de l punt de vista 

evolutiu i de l desenvolupament motor. 

es pot afirmar que ,si bé no en aquestes 

edats. aproximadame nt cap als 10 anys 

podrien int roduir-se les ac ti vitat s es

porti ves (Gall ahue. 1982). També Le 

Boulch ( 199 1) mati sa que l' esport edu

catiu pot ser aplicat cap al s 8 o 9 anys 

com a mitj à d'educac ió psicomotriu . j a 

que en aquesta edat és quan es corres

pon amb un etapa de soc ialit zac ió coo

perati va. 

Seguint amb la normati va educati va i 

com a objectiu ge neral. però sense as

senya lar-ho ex plícitament. l' esport té 

cabuda en l' apartat corresponent a la 

partic ipac ió en e ls jocs i les ac ti vit ats 

jugades. de manera que s· ev ita la di s

criminació per qualsevol causa i es 

controlen les actituds de ri valitat en 

aquestes ac ti vitats competiti ves. 

Si es busca la rel ac ió de l' es port com a 

contingut dins de l' Educació fís ica. se 

situa en l' apartat de ls jocs. quan s 'indi 

ca a) entre e ls conceptes. els tipus de 

jocs i de les acti vitats esporti ves com 

alguns de ls recursos conceptuals per a 

aquestes acti vitats esporti ves : b) entre 

els procediments. pot assenya lar-se la 

pràctica de les acti vitats esporti ves 

adaptades i r api icació de les habi I itat s 

bàsiques en situació de joc: i c) quant a 

les actituds. es podria assenya lar qual 

sevol de ls punts allí presentats. ja que 

té vincle. per descomptat amb e l joc i 

també amb l' esport . 

Seguint amb l'apartat al qual pertanye n 
els crite ri s d' avaluació. els últims punts 

re latius a aquest capíto l d ' emmarquen 

clarament amb les acti vitats esporti ves . 

no no més enllaçats amb l' ac ti vitat mo

triu . sinó també arre lat s amb els princ i

pis de participac ió i cooperació. 

La normati va . per tant. assenya la clara

ment la utilitat de l' esport e n l' Educa

ció primàri a ambles transformac ions 

necessàri es per tal que tingui caràcter 

pedagògic. de manera que es puguin 

aconseguir determinat s objectius en les 

seves tres vessant s: conceptual s i cog

niti ves . procedimentals quant a l' ad

qui sició d'habilitat s motrius i actitudi 

nai s amb una c lara implicac ió afecti va 

i soc ia l. 

Independentment de la normati va. l' es

port ha estat entès com a e le ment clau 

dins de l' Educac ió física i com un as

pecte que hag i de tenir tracta ment dife

rent. sinó com un conj unt que es troba 

immergit en un altre de més gran. que 

és l' Educació física (S:.ínchez Bañue

los. 1986 ). Inclús autors que s' han de

cantat per ac ti vitat físiques no no més 

esporti ves . tot i que mati sen que aques

tes ac ti vit ats tenen una clara formac ió 

bàsica per millorar en l'aprenentatge 

de ls esport s. e l define ixen com un e le

ment educatiu important. sempre i 

quan es modifiquin compo nents que 

han de tractar-se com a educatius i no 
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centrats en aque lls purament competi 

tius (Le Boulch. 1985). 

És cert que la controvèrsia sobre la 

inclusió de l' esport en l' Educació físi 

ca és antiga (Begov i Kurz. 1974) i 

també té una oposició actual (Bores i 

Díaz. 1993 ). Però. les re lacions entre 

Educació física i l' esport sempre tin

dran visions diferents. tot i que s 'ha de 

ressaltar que l' esport té esperit educa

tiu quan es trac ta com a tal (Ulman. 

1993: Vazquez ( 1989). després de l' en

ce rtada críti ca inicial en la qual s' ex

pressa l' error d ' utilit zar i tractar l' es

port de la mate ixa manera com s' estü 

implantant en la societat. c larifica la 

introducc ió d'aquesta activitat a l'es

cola quan se centra en la formac ió com

pleta a la vegada que amplia e l gust per 

la prüctica esporti va més enllü de l' edat 

escolar. quan l' a lumne és capaç d ' apli

car e ls seus coneixements amb un alt 

nove ll d·autonomia. Aquesta prepara

ció li permetrü organitzar-se i dec idir si 

s 'introdue ix en programes esportius 

institucionalitzats. adaptats a les seves 

possibilitat s i no centrat en els ma

te ixos interessos en què es desenvo lupa 

l' esport de ls adults (Volkwein. 1993). 

És a dir. l' esport té cabuda en l' Educa

ció si s' és fidel a certes pautes peda

gòg iques . 

Una controvèrs ia inqüesti onable sobre 

l' esport és e ltradament de la competi 

c ió. però i ntentar presentar l' esport 

sense competició no és possible. ja que 

la competic ió és inherent a l' es port in 

clús en la seva definició (A rnold. 

199 1). Malgrat tot. ja ante riorment 

(Castejó n. 1993) s'ha manifestat que la 

competició pot utilit zar-se amb una fi 

nalitat educati va sempre que es com

pleixin algunes pre misses. entre elles i 

la més important. fugir l' «e liminació ». 

en el sentit d ' apartar una sèrie de per

sones a Glusa del seu ni ve ll motriu o 

qualsevol altre caracte rística. La com

petició en l'esport . per tal que tingui 

va lidesa. tal i com assenyala Arnold 
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( 1991 ). ha de mostrar un a forma de 

ri valitat ami stosa que suposi una coo

peraci ó. La competició aplicada amb la 

finalitat de la pròpia superació i per 

demostrar e l propi grau de competèn

cia té utilitat. ja que permet que e ls 

alumnes manifestin e ls seus des itjos de 

recalcar l'abast de ls seus aprenen

tatges. És a dir. el tractament de la 

competic ió no ha de ser exclusi va ment 

una comparació social. també pot se r 

utilitzat com una comparació amb e ll 

mate ix. de manera que s'expressi una 

autopercepció de les competències. en 

aquest cas de les competències motrius 

(Watson. 1984 ). 

Una vegadajustilïcat e l lloc de l' esport 

en l' Educació física i més concre ta

me nt en les edats corresponents a 

l' Educació pri müria. és necessari pre

sentar una estructura i funcionalitat de 

l' esport per tal que s 'aconseg ue ixin les 

fites que es pre tenen assolir. Per rea

lit zar un estudi inicial sobre e l plante

jament que o fere ixen els professors en 

les seves classes d 'Educació física és 

necessari de finir e ls e le ments que es 

troben en e ls seus programes. 

L'estructura programüt ica necessüria 

es matisa en e ls objectius que s'han 

d' aconseguir. i d' altra banda e ls con

tinguts que han de treballar-se per asso

lir els objectius. la metodologia amb 

què es treballen els esme ntats contin 

guts. e l material necessari per desenvo

lupar e ls conting uts d 'acord amb la 

metodo log ia a utilitzar si e ls ohjectius 

s' han acomplert o no . 

Les fit es de l' es port en l' Educació físi 

ca tene n tres clares vessants: d ' una 

banda. millorar les poss ibilitats mo

trius de ls alumnes. d ' altra banda. de

senvoluparels aspectes afecti vosoc ial s 

i per últim. aconseguir e ls coneixe

ment s necessaris en la prüctica esporti 

va. Encara que els aspectes afectius i 

socials són important s. no s'ha de des

cuidar l'aspecte motriu . ja que l' es port 

es troba en l'Educac ió física i la base 

d'aquesta matèria és e l moviment. 

Els continguts es troben emmarcat s en 

e ls dife rents esports que poden intro

duir-se en les classes. Aquests esports 

poden classificar-se de diferents for

mes . depenent de ls diferents punts de 

vista. com també del context en què es 

desenvolupen o e l tipus d'acc io ns que 

es presenten entre e ls seus executants 

(Hernandez Moreno. 1994: Ruíz Pére7.. 

1994:Castejón. 1995). 

Respecte la metodolog ia o com encer

tadament assenyala Delgado Noguera 

( 1991 ). la inte rve nció didüctica de l 

professor. e n e l més ampli sentit de la 

paraula. s' i nte rpre ta que ha de compro

metre 's l'alumne a l'acti vitat. ja que 

com que té un carücter instrumental. és 

necessari que s'executin certes accions 

per tal que s'aconsegueixin aprendre i 

puguin aplicar-se en e l seu context rea l. 

Les dec isio ns re lati ves als princ ipi s 

metodològ ics implique n la utilització 

de di verses possibi I itats . ja que no ex is

te ix un mètode que compleixi amb tots 

e ls ohjectius. sinó que és més apropiat 

a una barreja d ' actuacions metodol òg i

ques que aconseguelxll1 e ls objectius 

previstos . 

La utilitzac ió d'una metodologia en la 

qual només s'apliqui la demostració o 

l' ex plicac ió per part de l professor de 

les activitats que han de realitzar e ls 

alumnes. implica una informació direc

ta de l que es vo l que executin . fe t que 

permet una millora en e ls result ats (Ro

senshime. 1989). Malgrat tot. de ixa 

menys possibilitats per tal que l'alum

ne reg uli per si mate ix l'aprenentatge 

d 'aquestes accions i també pot influir 

en menor mesura en e ls ümhits cogni

tius i afectiu s. Pe l contrari . la utilit 7.ac ió 

d'una metodologia menys diri g ida i e n 

la qual l'alumne exp lori les situacions 

representa una major dific ultat quant a 

l' aprenentatge precís dels moviments. 

però provoca un incre ment de les ac-
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c ions que tenen vinculac ió amb e ls üm

bit s cognit iu i soc ial. 

Els di fe rent s autors mati sen la necess i

tat de ba rrejar les premi sses metodo

lòg iques per aconseguir e ls mill ors re

sult ats (Mossto n i Ashworth . 1993: 

Ruíz Pérez. 199.+ : Oelgado Nog uera. 

1994) . Com afirm a G imeno ( 19X I ). no 

hi ha cap manera cI" aconseg uir e ls ob

jectius.ja que I" habitual és inte rre lac io

na r di ve rses maneres de presenta r les 

tasques. sobretot depene nt de l tipus 

d 'objectiu s i de ls contingut s que s' han 

de treba ll ar. En qua lsevo l cas. e l pro

fessor s 'inc lina per un ti pus o un altre 

de metodo log ia. depenent de l domini 

que en tingui . ja que no practicarü una 

ac ti vitat que desconeix. 

El materia l. i inclús les insta l·lac ions 

d ' un centre docent. condi c ionen en 

g ran mesura e l treball de l professor 

d ' Educac ió fís ica. Malgrat tot. s ' ha 

d 'esmentar que en moltes ocas io ns 

s ' utilitza e l mate rial sense tenir en 

compte que es po t modificar pe r poder 

adaptar-lo a les poss ibilitats dels a lum

nes. En un mag nífi c treball re latiu a les 

hab ili ta ts büs iques . la professora Bl an

dez ( 1995) prese nt a les vari ac ions que 

es poden rea lit zar amb e l mate ri a l pe r 

adapta r- I e ~ a ls aprenentatges de ls 

a lu mnes . El ma te ix es po t a firm ar res

pecte e ls esport s. pe l fe t que no es 

ve uen condi c ionats pels eq ui paments. 

sinó que han de ser e ines a l serve i de 

l'acti vit at docent i no un a zona fi xa. 

sinó adaptada a les necess itats de l pro

fesso r i e ls se us a lumnes (Fa leroni . 

1990) . En la mate ixa líni a. ens he m 

mani fes tat en re lac ió amb e l treha ll 

d'ini c iac ió es porti va (ülstejón. 1994: 

Castejón. 1995). de manera que el pro

fessor no es troba medi atit zat pel ti pus 

de mate ri a l q ue ve imposat en e ls cen

tres. sinó que s 'utilitza aquet mate ri a l 

per poder prese nt ar a lt res opcions que 

pe rmeten aconseg uir dese nvolu pa r ci 

müxim de poss ibili ta ts amb els a lum

nes . 
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S i e ls objectes buscats amb I" es port de 

l' Educació física s ' o ri enten cap al s tres 

ümbits més sig nifi catiu s. sembla lòg ic 

que e ls crite ri s d ' avaluació que es trac

ten d 'aplicar esti guin enfocats cap 

aquest s tres aspectes. és a dir. l' avalua

c ió haurü de tractar d' obse rvar si es 

comple ixe n e ls objectius motrius que 

s"lla assenyalat de la mate ixa manera 

que e ls objectiu s conceptuals i ac titu 

dinals . La coherènc ia entre objectius i 

avaluac ió dic tarü una correcta apli ca

c ió i func ionament de I" estructura de l 

programa en curs. 

Metodologia 

A mb la finalit at de de mostrar e ls crite

ri s anteriorme nt tractat s. s' ha realit zat 

un estudi prescriptiu pe r poder clarifi

car si e ls esmentats punt s re latius a la 

introducc ió de I" esp011 en I" Educac ió 

física en I" Educació primüri a es com

ple ixen en líni es ge nera ls. Pe r a a ixò. 

s' ha utilit zat un a e nquesta en la qual 

van parti c ipar pro fessors que donen 

classes d ' aquesta ass ig natura. Aquests 

pro fessors va n accedir a contestar a Ics 

preg untes sobre si inclouen I" esport e n 

e ls seves classes. e l ti pus d 'objec tius 

q ue perseg ueixe n. e ls es ports que trac

te n d' ensenyar. la metodo log ia que 

usen i r ava luac ió. 

L'enquesta mati sava aspectes com ara 

r edat o e l curs en què començaven a 

int rodui r r esport i la raó pe r la qua l 

r esport es tractava en Ics classes 

d' Educac ió física. En cas que no es 

prese ntés r esport a ls a lumnes d 'aques

tes edats. també se "l s de manava les 

raons per a aquest ti pus de decis ió . 

O'a ltra banda. se "l s so l·lic itava que as

senya less in e ls objectiu s més im por

tant s que pe rsegui en amb la prüc tica 

esporti va en Ics seves c lasses i a quin 

ümbit corresponie n aq uests objecti us. 

A continuac ió. se 'l s preg unt ava pel ti -

pus d 'esport que prac ti cave n. emmar

cats en esport s col·lectiu s. indi viduals 

o d ·adve rsari . d 'acord amb les class ifi 

cacions més usua ls. 

Pe l que fa a la inte rve nc ió didüctica que 

e l pro fessor uti Iitza en les seves clas

ses . se 'l s convidava que de fini ss in e l 

ti pus de trac tament didüc ti c. d' acord 

amb una ümpli a ga mma de dife rents 

poss ibilitats. No e ra ob li gatori de fini r

se pe r un úni c mètode. s inó que e ls 

professors podi en assenya lar-ne més 

d·un . Quant a r ava luac ió. e n primer 

ll oc. se "l s demanava que indiquess in e l 

ti pus d ·avaluac ió. si preva li en e ls tes

tos estandarditzats o construït s pe l pro

pi professor o qu a lsevol a ltre alte rn ati 

va. En últim ll oc. se 'l s demanava que 

asse nyaless in la proporc ió en els resul 

tats d ' acord amb el s tres ümbit s asse n

ya lat s ante ri o rme nt : motriu . cogn itiu o 

ac titudinal. 

Definició de lo pobloció d'estudi 

Es va di stribuir r enquesta a 250 pro

fessors que do ne n Educac ió fís ica en 

r Educac ió prim üri a d islri buïts en el 

te rritori M EC. és a dir. aque ll es aut o

no mies quc no tenen totes ks compe

tè nc ies educati ves a r any 1995. Van 

respondre a r enquesta un total de 207 

professors d ' a ltres cen tres escolars. 

Les enquestes es va n repart ir a l Illes de 

febre r d 'aq uest mate ix any i e~ van 

reco llir durant tot r últim tr imcstre 

(ahril -j un y) de r es mentat any . Les e n

questes que no es van re to rnar o es va n 

ll iurar fora de te rmini convingut no es 

van te ni r en compte. d ' aqu í que hi hag i 

.+3 qüesti onari s que no s' han tingut e n 

compte . S·estima. malgrat to t. que e l 

nombre de professo rs que ha con testat 

e l qüesti o nari és represe nt ati u de l 

col·lectiu de pro fessors d 'Educac ió fí

sica e n r Educaci6 prinüria. 
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Gròfica 1. Nombre de professors i cursos en què {introdueix l'esport en l'Educació primòria 

Nivell adequat en les habilitats bàsiques 146 

Per proposta del Proyecte del Centre 30 

Exigència del currículum ministerial 24 

Taulo 1. Principals causes per les quals s'introdueix l'esport a les dasses d'Educació física. 

Dades obtingudes i anàlisi 
. dels resultats 

En aquest punt. s ' aniran desgranant les 
informacions pels apartats que es van 
anar preguntant i intentarem també 

creuar les dades relati ves al s diferents 
elements, amb (" objectiu d ' intentar 
comprendre les raons dels professors 

en les seves diferents contestes. 

En refe rència al primer punt, es pre
guntava si s 'introduïa (" esport a les 

classes d 'Educació física i en cas con
trari , la raó de la seva no inclusió. Del 
tota l de professors, només dos han con
testat negati vament aquest punt, és a 
dir, quas i un 100% dels professors està 
d' acord amb la introducció de l' esport 
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en les classes d' Educació física en 
l'Educació primària . 

Les variac ions es troben en (" edat en 
què s'introdueix (" ac ti vitat esporti va. 
Aquí difereixen àmpliament les dife
rents opinions. En la gràfica l, poden 
observar-se aquestes dife rències. 

Es pot comprovar que l' edat en què 
ressalta la presència de (" esport és a 
5è de (" Educac ió primària, que cor 

respon amb l'edat de \O anys i e l 
següent curs e n què ex iste ix (" opin ió 
majoritàri a és a 6è d 'Educació pri 
mària i/o 6è d 'EGB . La suma de les 

dades d' aquests dos cursos suposa e l 
54% de ls professors que han intervin
gut en aques ta enquesta . 

Pot veure ' s que hi ha opinions dels 

professors re lati ves a tots e ls cursos, ja 

que 14 professors manifesten que in
trodueixen (" esport des del primer curs 

de l' Educació primàri a i de la mate ixa 
manera, hi ha 6 professors que són 
partidaris de començar (" esport a 7è 
d 'EGB , és a dir. fora de l' edat que 
correspon a l'Educació primàri a i dins 
l' etapa secundàri a actual. Cal recordar 
que en e l moment d 'enviar (" enquesta 

encara ex istien centres amb e ls dos 
plans d 'estudi , tant d 'EGB com d' Edu

cació primària. 

Una dada significati va en aquesta en
questa és que hi ha més professors que 
introdueixen l' esport a l primer curs i 
bastants menys al segon. El que sí és 
rel levant és que a partir de l tercer curs 
e l nombre augmenta considerable

ment. Només I I professors no asse 
nyalen l' edat de començament, bé per
què no estan d ' acord amb la introduc
ció de l'esport (només dos d 'e ll s), bé 

perquè no són capaços de definir-se (en 
aquest cas són nou) . 

Les causes per les qual s (" esport co
mença a les classes d 'Educació física 
està di versificada en tres punts fona
mentals, com poden comprovar-se en 
la taula I. Aquests tres punts es refe
re ixen a la culminació de les habilitats 
bàs iques, 146 professors: als desitjos 
manifestos del professorat quant al 
projecte curricul ar del centre, 30 pro
fessors: o bé a la imposició del currícu
lum que proposa e l Ministeri, 24 pro
fessors. Els set professors restants no 
responen a les causes per les quals in 

trodueixen l' esport, excepte en un cas, 
en què s'assenyala que és un planteja
ment interactiu entre e l propi professor 
i e l des ig dels alumnes. 

És a dir, segons les dades di sponibles, 

es pOl atirmar que un alt nombre de 
professors, e l 70.5% opten per int ro
duir l' esport una vegada que els alum
nes tenen adquirides les habilitats, 
mentre que la resta, el 29,5% intro
dueixen (" esport degut a les directrius 
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del Ministeri o a les indicacions del 
centre on donen les classes . 

Aquestes dades mere ixen un aclari
ment, ja que si e ls esports s 'intro
due ixen a causa de la culminació de les 

habilitats bàsiques, ens trobem amb un 
nombre de professors, 16, que ja ha

vien assenyalat que l' esport comença 

en e l primer o segon curs de l'Educació 

primària . Malgrat tot. no sembla lògic 
que en aquestes edats s' hagin consoli

dat les habilitats bàsiques, tot i que pot 

ser degut a altres causes. Què contesten 
aquests professors pel que fa a aquest 
punt? Doncs bé, e ls resultats sobre 

aq uests professors són els que es poden 
observar en la taula 2. 

Dels resultats de la taula 2, se ' n de

dueix que hi ha un determinat nombre 
de professors que interpreten que l' es
port ha de ser treballat molt d ' hora, 
però pot trobar-se certa contradicció en 
la relació entre el ni vell d'habilitat 

aconseguit i la pràctica esportiva. No 

sembla lògic que es puguin treballar 
certes habilitats específiques , que te

nen com a base unes altres més senzi
lles, si no s' ha produït un domini 
d ' aquestes últimes. 

Una altra lectura podria ser que els 

esports també serveixen per desenvo
lupar les habilitats bàsiques, però tam
bé podria argumentar-se que no és ne

cessari introduir l'esport per desenvo
lupar determinades habilitats que po
den ser treballades amb a ltres contin
guts, perquè l' esport no és, ni ha de ser. 

l'únic contingut que s' ha de treballar 
amb els alumnes, ja que la pràctica 

esport i va pot i ha de ser complementa
da amb altres activitats no esporti ves , 
que permeten assolir fites educati ves 

desitjables (Casamort Seirul ·lo, 
1987). 

Un altre comentari que crida l'atenció 

és e l re latiu a l'ex igència del currícu
lum ministerial. Malgrat tot , no ex is
teix tal afi rmac ió en la documentació 
que e l Ministeri d ' Educac ió ha di spo-
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Col.lectius 
121 

Col.lectius adversari 
12 

Col.lectius individuals 
46 

ns/nc 
6 

Col.lectius ind.-adver. 
22 

Gràfica 2. Tipus d'esparts que més es treballen en les classes d'Educació física en l'Educació primària 

Nivell adequat en les habilitats i destreses bàsiques 9 

Per proposta del projecte del Centre 6 

Exigència del currículum ministerial 1 

Taula 2. Nombre de professors i causes per les quals introdueixen l'esport o les classes d'Educació física durant 
el primer curs i segon curs d'Educació primària. 

sat relativa a l' àrea d'Educac ió física 
en l'Educac ió primària. És més, l'op

ció en el currículum ofic ial és la uti 
litzac ió d 'altres continguts, com ara 
l' express ió , la imatge i la percepc ió 

corporal. els jocs o habilitats bàsiques. 
El següent punt fa referència al tipus 
d' esport que predomina en les classes 
d ' Educac ió física en l'Educació pri 

mària. De les opcions que se li presenta 

al professor relati va als agrupaments 
dels alumnes per realitzar l' activitat, 
sembla que ex isteix un clar predomini 
pels esports col· lectius, malgrat que en

tre les contestacions de ls professors es 
pot extreure que aquests esports 
col·lectius no han de ser els que es 
tenen assumits a ni vell soc ial (princi
palment futbol i bàsquet), tot i que s' ha 

de ressaltar que aquests esports majo
ritaris també es treballen a l'escola. Un 

exemple és la contestació taxati va de 7 
professors que diuen que e ll s treballen 
qual sevol esport que no sigui el futbol. 
sens dubte aq uesta contestac ió es deu a 
la intluència soc ial d 'aquest esport. En 

la gràfica 2, es pot veure el gran predo
mini d ' uns espol1s sobre altres. 
Com pOl comprovar-se, l'opció de ls 
esports col ·lectius ressalta sobre la res

ta, inclús si barregem els esport col·lec

tius amb la resta . És signifi catiu que no 
ha ex istit cap resposta en la qual s'i n
diqués que només es treballen esports 
individuals o esports d'adversari; ni tan 

so ls hi ha respostes en les qua ls aquests 
dos esports sí es treballen i no els 
col·lectius. En resum, es treba llen com 
a única opció o bé combinats amb els 
altres esports. 
En l'apartat d ' objectius, ens trobem 
que, malgrat que en l'Educac ió física 
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Objectius de l'esport 
Vegades que 
s'anomena 

¡-

Incrementar la cooperació, participació i companyonia 164 

Millora de les habilitats del alumnes 153 

Aprendre a respectar les regles y esportivitat 133 

Motivació per la pràctica esportiva 96 

Conèixer els diferents esports 95 

Divertir·se 68 

Adquirir confiança en si mateix 66 

Taula 3. Object ius que intenten aconseguir els professors amb la pròctico esportivo 
en les seves dasses d'Educació físico 

Opcions metodològiques 
Nombre de 
professors 

Demostració, explicació, informació directa pel professor 23 
-

Descobriment, resolució de problemes, lliure exploració 17 
t---

Ambdues opcions 160 

No sap / no contesta 7 

Taula 4. Opcions metodològiques habituals escallides pel professor per o rensenyament 
dels esports en l'Educació primòria. 

ha ue preva ler I"activitat motriu per 

tant. la millora ue les possibilitats mo

trius dels alumnes. e ls objectius que 

busque n e ls professors no només es 

troben en l' àmbit motriu. sinó que s' in

c ide ix en la consecució u' altres objec

tius més relacionats amb els aspectes 

socials. 

En aquest punt. es demanava als pro

fessors que assenya lessin e ls tres ob

jectius més importants que pretenien 

aconseguir amb la introuucció de I" es

port a les seves classes d'Educació fí

sica. També se sol· licitava que col ·lo

quessin en odre aquests objectius. de 

manera que I"esmentat en primer lloc 
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fos més important que e l segon i aquest 

més important que e l tert:er. Les res

postes dels professors s' orienten. se

gons pot veure' s a la taula 3. en les 

qüestions de millora de les habilitats 

motrius bàsiques i espet:ífiques. incre

mentar la cooperació. partit:ipació i 

companyonia en el grup d'alumnes i 

aprendre a respec tar Ics regles i uti

litzar-sc amb esportivitat com a part 

important ue la re lació soc ial. 

A més d'aquests objectius. n'exis

te ixen u ' altres que no apareixen tan 

sovint i que es refereixen a aspectes 

com ara dirigir la pràctica esportiva l'ap 

a I"oci. gust per I"esport. conèixer es-

ports rurals. etc. És a dir. a ltres objec

tius que poden cons iderar-se més par

ticulars en les situacions de cada centre 

docent. 

Les intencions metodològiques dels 

professors per a l' ensenyament dels es

ports representa una varietat d ' opcions. 

Tot i que és cert que sembla que preva

len més les orientacions per un tracta

ment dirigit que per opcions indirectes. 

com a resolució de problemes o desco

briment. no hi ha una clara definició per 

la utilització d'un únic model. si bé. 

comentaris al marge. els professors ex

pressen la necessitat d'utilitzar mèto

des com la construcció directa amb els 

cursos que e lls consideren més proble

màtics des del punt de vista del control 

d isciplinari de la classe . 

Els resultats de l' enquesta mani fes ten 

aquestes conclusions. és a uir. que e ls 

professors utilitzen diversitat d 'op

c ions metodològiques i que no pre va l 

una acció determinada sobre la resta. 

Les dades pode n observar-se en la 

taula 4 . 

Cal ressaltar que. en I" apartat «no 

sap/no contesta». aquests professors 

reflecteixen opinions com «utilitzo 

metodologia més indirecta amb e ls 

alumnes petits i més directa amb els 

grans » o «utilitzo la cooperació». És a 

dir. que un petit grup de professors no 

coincideixen amb la majoria. sinó que 

fan re ferènc ia a altres formes d' orga

nització de la classe. més que a les 

opcions metodològ iques d' ense nya

ment. 

L'últim punt es refere ix a I"a va luació 

dels esports . Del to tal de totes les en

questes. s ' ha trobat que 16 professors 

contesten amb un «no» a I" avaluació de 

I" esport : és a dir. que no ava luen de cap 

manera Ics activitats esporti ves de ls 

seus alumnes. Hi ha uns altres pro

fessors que no es decanten per l' avalua

ció. és a uir. no saben o no contesten a 

aquesta pregunta. Malgrat tot. resulta 

paradoxal que aquestes mate ixos pro-
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fessors sí han contestat a la preg unta 

dels objectius que pre tenen assolir amb 

e ls se us alumnes quan utilit ze n I" es port 

i també al gun d' e lls han respòs a I"úl 

tima pregunta que fa referència a I"as

pecte al qual donen més importància 

(s ' ex plica més enda va nt ), És a dir, que 

tot i que intenten aconseguir dete rmi

nats objectius, no utilit zenl"avaluació, 

La resta dc professors, 188, sí que ava

luen les ac:tivitats esporti ves de ls seus 

alumnes , 

El tipus d 'e ines que s'utilitza per a 

I" ava luac: ió esporti va es pot dife renc: iar 

en dos g rups: testos estandarditzats que 

es trobe n enla bibliogra fia sobre aquest 

tema (vege u Litwin i Fernandez, 1982: 

Pila Telña, 1985: Bla7.quez, 1990), o bé 

testos que e laboren e ls propis pro

fessors per c:obrir la de manda de les 

opcions que han presentat als seus 

a lulllnes, L'avantatge dels primers és 

el seu contrastat g rau de fiabilit at i 

va lidesa, però poden no tenir aplic:ació 

per la diversitat d 'opc: ions esporti ves 

enles dasses, Pel wntrari,l"elaboració 

de ls testos pe ls professors pe rmet una 

major aplicabilitat. pe rò en detriment 

d ' un a menor fiabilitat i va lidesa, Res

pecte a aq uestes dues opcions, pot veu

re's e l que manifesten e ls professo rs a 

la taula 5, 

És signifi catiu e l fet que ex iste ix un 

petit nombre de professors que uti 

lit ze n I"observació di ària de ls resultats 

dels alumnes i per a això no es val de 

c:ap altra e ina, to t i que les seves respos

tes al qüestionari posen en re lle u que 

utilit ze n, la majo ri a de les vegades , 

fulls d'observació en què es comprova 

I" avanç de ls a lumnes en e ls aprenen

tatges previstos, 

També és significatiu que ex iste ix in 

tres professors que sïndinen pe r I"au

toava luac ió , Si es creua aquesta dada 

de I" autoavaluació amb la introducc: ió 

de les ac ti vi tats esporti ves, trobem que 

aquests tres pro fessors ini c: ien e ls seus 

alumnes a I" esport a 3r, 4 t i 5è d'Edu-
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Tipus d 'avaluació 
Nombre de 
professors 

Elaborada pel propi professor 142 

Elaborada pel propi professor i testos estandarditzats 18 

Testos estandarditzats 16 

Observació diària 10 

Autoevaluació 3 

No sap / no contesta 19 

Tabla S. Tipa de evaluación que utilizan las prafesores en las closes de deportes. 

Tots els aspectes 
176 

86.3 % 

Aspecte motriu i afectiu 
28 

13,7 % 

Gròfica 3. Nombre de professors que avaluen totalment els aspectes motriu i afectiu i 
els que avaluen els aspectes motriu, afectiu i IOgnitiu. 

cació primària, respecti vament. És a 

dir, que ja e n el c:urs 3.-. hi ha un pro

fessor que opta pe r ut i I it zar I" autoava

luac:ió en les seves dasses d'esport. 

Caldria aprofundir una mic:a més en 

aquest punt. pe rò s' ha de reconè ixe r 

que s i e ls professors són capaçus d ' uti 

litza r I"autoava luació amb e ls alumnes 

a aquestes edats i aconsegueixen e l que 

pre te nen, la millora en tots e ls aspectes 

educatius serà molt important. sobretot 

quant a ni ve ll d'autonomia. 

Quant a la dada majorità ria , hi ha una 

clara inclinac ió pe r la utilitzac ió de tes

tos e laborat s pel propi professor i que 

estan adaptats a les possibilit ats dels 

seus alumnes i de l contingut que es 

dó na a I"assignatura, En contra d'ai xò, 

s'lla de ressaltar que hi ha un nombre 

de professors, 19, que no s'han decan-

tat pe r ex posar Ics seves idees sobre 

aquest punt. 

Si continuem amb aquest mate ix tema, 

cal re marcar a quin aspecte se li ha 

atorgat més i mport ànc ia , a I" àmbit mo

triu, a I" i1mbit cognitiu o a I" àmbit afec:

tiu i social. El primer valor que s'ha de 

destacar és que e ls professors, en la 

seva majoria, avaluen e ls tres aspectes 

en major o me nor mesura: nOlllés 2R 
professors no te ne n en compte en la 

seva avaluació e ls aspec: tes cognitius o 

conceptuals, i fi xen la seva atenc:ió en 

e ls aspectes motrius i afecti vosoc: ials , 

tal i com pot veure' s en la g ril tïca 3. 

Així. de l to ta l de I" e nquesta s'obté que 

hi ha tres professors que no declaren res 

pel que fa als aspectes als quals són 

import ànc ia . Malgrat tot. 16 professors 

dels 19, que anteriorment no va n ex-
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PERCENTATGE MOTRICITAT AFECTIVITAT COGNICiÓ 

1-20 15 14 119 

21 -40 73 65 49 

41-60 99 95 7 

61-80 13 20 1 

mas de 81 4 10 O 

Taulo 6. Nombre de professors en coda un dels òmbits educatius i percentatge 
entre els quals es troben els valors de coda aspecte. 

pressar el tipus d' eines que utilitzaven, 

ara s í que assenyalen a quin aspecte 

donen major re llevànc ia. 

Els resultats sobre aquest punt , si dife

renc iem la quanti a e n cadasc un de ls 

seus apartats, es pot observar en la taul a 

6, on s' han agrupat els intervals en 

va lors percentuals de vint en vint. Com 

pot comprovar-se, l' aspecte motriu i 

l' afecti vosoc ial són valorats quasi enla 

mateixa proporc ió pe ls professors i on 

es troben més dife rènc ies és en l' aspec

te cognitiu , que es troba menys valorat 

en l' avaluac ió. 

És signifi catiu assenya lar en aquestes 

dades e l fet que no hi hagi més pro

fessors que va lorin per sobre de l 8 1 % 

l' aspecte motriu en relac ió amb l' as

pecte a fectiu . Inclús pot observar-se 

que . si s'agrupe n els dos va lors més alt s 

en l' ava luac ió. l'aspecte afec tiu. amb 

30 professors, supera clarament l' as

pecte motriu , amb 17 pro fessors. En les 

puntuacions intermèdies i baixes, e ls 

va lors són molt semblant s. tot i que 

lleugerament per sobre la motric itat. 

Quant a l' aspecte cognitiu . cal destacar 

q ue 28 professors no donen importàn

cia a aquets aspecte. ja que en les seves 

contestac ions no ho tenen en compte. 

Aquestes dades tenen també una altra 

lectu ra. Per exemple, e ls dos professors 

que va loren més alt l' aspecte motriu no 

va loren e l cognitiu i e l menyspreen en 
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la seva avaluació . Pe l contrari. e l pro

fessor que va lora més alt )' aspecte 

afectiu valora també alt l' aspecte afec

tiu i mo lt baix el motriu . Malgrat tot. 

paradoxalment, aquest mateix pro

fessor persegueix com a objectiu prio

ritari la millora de les habilitats motrius 

del s seus alumnes i s itua en segon lloc 

els objectius afectius i soc ials. i en ter

cer lloc, e ls objectius conceptuals sobre 

els esport s. 

Una altra dada curiosa és que no tots 

els professors que pretenen donar més 

import ànc ia en l'avaluac ió a l' aspecte 

afectiu tenen aquest element com a 

punt prioritari entre els seus objectius. 

Com a exemple tenim que 63 de ls pro

fessors que va loren en primer lloc enla 

seva avaluac ió l' aspecte afectiu col·lo

quen e ls objectius afectius en tercer 

ll oc o no es troba assenyalat. Ma lgrat 

tot. to ts e ls que tene n en compte en 

primer ll oc en l'avaluac ió l' aspecte 

motriu, entre els seus tres objectius 

prioritari s consta la millora de les habi 

litats motrius en re lació amb e ls es

port s. O' altra banda, entre 12 de ls pro

fessors que tenen en compte l' aspecte 

cognitiu enla seva ava luac ió, no consta 

cap objectiu cognitiu entre les seves 

prioritat s en la programac ió. 

D'aquestes ex plicac ions, pot deduir-se 

que no hi ha una re lac ió mo lt consistent 

en les opinions dels professors. ni entre 

e ls objectius que pretenen aconseguir. 

ni entre la importància que donen en 

l'avaluac ió a aquests objectius. En 

aquest cas, e ls professors haurie n de 

mati sar clarament els objectius que in 

tenten obtenir amb els seus a lumnes 

mitjançant l' esport i la valorac ió que 

tenen aquests objectius en l' avaluac ió. 

(onclusions 

O' aquest estudi sobre la utilitzac ió de 

l' esport en les classes d' Educac ió fís i

ca en l'Educac ió primària. s ' extreuen 

algunes conclusions que permeten 

conè ixer la línia que segueixe n la ma

jori a dels professors respecte a l' esport . 

Les opinio ns que es realitzen sobre la 

conveniència o no d ' utilitzar l' esport 

en les classes d' Educació fís ica sem

blen inclinar-se per la seva inclusió. tot 

i que s' ha de ressa ltar que aquesta in 

clusió es fa amb vari acions importants 

respecte a a llò que s ' entén per esport 

des del punt de vista soc ia l. De l total 

d 'aqueta enquesta. s' ha trobat que no

més dos professors no treballen l' es

port en les seves classes : aquest percen

tatge és mol petit com perquè sigui 

tingut en compte. De la mateixa mane

ra, pre tendre que la quasi totalitat de l 

profess ionals de l' Educac ió fís ica en 

l' Educac ió pri màri a segueixe n un camí 

equi vocat. és treure conclusions 

errònies de l que de mostra la realitat. 

És cer que en l' Educac ió fís ica. e l cu

rrículum no incideix exclusivament en 

les classes d 'esports. ja que l' Educac ió 

física no es troba condicionada per 

aquesta ac ti vitat. però sí que és cert que 

e ls professors s 'incl inen clarament per 

la utilitzac ió de les ac ti vitats esporti 

ves. sobre tot a partir de ce rtes edats. i 

com s' ha demostrat. no només per 

aconseguir millores motrius, s inó tam

bé amb fin alitats socials. En un futur 

convindria realit zar treball s en els 
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quals e ls professors poguessin mani 

festar la impo rtància que atorguen al s 

diferent s continguts que treballen en 

les s~ves classes: amb això es podria 

definir quines ac ti vitats són majori 

tàries i quines tenen un enfocament 

més reduït. 

Si es pogués realitzar un perfil en rela

c ió a la utilit zac ió de l' esport en les 

classes d ' Educac ió física. es podria de

finir aquest pro fessor d 'educació física 

en Educació primària en relació amb 

les activitats esporti ves. com un pro

fessor que introdueix l' esport al5è curs 

d' aquesta etapa educati va, que per in

troduir l' esport té en compte en grau de 

fi ançament de les habilitats bàsiques 

dels seus alumnes. que els objectius 

que persegue ix amb l'esport són prio

ritàriament la cooperac ió i la participa

ció. així com la millora de les habilitats 

motrius de ls seus alumnes i que per a 

això combina di verses opcions meto

dològ iques i que di ssenya les seves 

pròpies proves per avaluar e ls resultats. 

i e ls esmentats resultats tenen una va

lorac ió semblant des de l punt de vista 

afectiu i motriu. encara que amb algu

nes mati sac io ns. 

Aquest perfil. com han demostrat les 

dades, no és fi x. sinó que hi ha varia

cions, tot i que no són massa impor

tants. Ma lgrat tot , cal destacar el s punts 

forts que s' han obtingut amb aquesta 

enquesta. El primer és que la quasi 

totalitat dels professors són partidari s 

d ' utilitzar l' esport en les seves classes; 

el segon és que en els últims anys de 

l'Educac ió primària. quan s' introdueix 

la pràctica esportiva; en tercer lloc que 

és important que e ls alumnes tinguin 

unes habilitats consolidades; i, en quart 

lloc . que e ls objectius de l' esport no 

han de dedicar-se únicament a l'aspec

te motriu. sinó que e l component afec

ti vosoc ial també és important. 
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.¡bI¡ogm" 

AKNOLD. P. J. ( 199 1) Edllca<"itil/ ¡¡siCt/. 1110";' 

lIIiell/o.r cllrriclI/lIlII . Morala. Mallrid. 

BEGOv. F. i K URZ. D. (197-1) " La pedagogía 

deponiva en Europa Occidental". a O. Gru

ppe: K. Kurz i J. M . Teijcl (cds.) El deporte 

a la III : de la <"iel/<"ia. INEF. Mallrid. p. 

1:19- 149. 

BI.ANDEZ À NGEL. J. ( 1995) ulllfili:acitil/ de 10.1' 

espacio.\" y ma/erill/es (JII EdllclIcifÍlJ Física . 

Inde. Barcelona. 

BORES CALLE. . J. i DiAZ CRESPO. B. ( 1993) "La 

deportivización de la Educación Física en el 
currícu lo otïcial de la reforma". Perspeuims 

de la Auil'idad Física .I" el deporle. núm. 14. 

p. 18-20. 

BLAZQUEZ SANCIIEZ. D. ( 1990) Em/llar "l/ Eclll -

caci';I/ Fí.I"ica. Inde. Barcelona. 

B.O.E. núm. 152. 26 de juny de 199 1. 

B.O.E. núm. 220. 13 de setembre de 199 1. 

CAGIGAL. J. M . ( 1985) "La pedagogía del deporte 

como educación". Re";sla de EdllcacióI/ Fí

.<ica. núm. 3. p. 5- 11 . 

CASAMORT. J. i SEIKUL·LO. F. ( 1987) "Aspectos 

formati vos lIc la E. F. y el depone en la edad 

escolar" . Re .. i.l"la de Edllcac;'¡I/ FI\ ica . núm. 

13. p. 5- 11. 

CASTEJÓN OLIVA. F. J. ( 1993) "Experiencias lú

dicas desde el punto lIe vista de la Educación 
Física escolar". a Tomas Andrés Tripero. 

(comp.) Jlle!iosjllglleles.l" IlIdoleca.l· ( l/ j . Pu

blicaciones Pablo Montesino. Madrid. p. 

103- 109. 

CASTEJÓ ' OLIVA. F. J. ( 1994) "La enseñanza llei 

deporte en la educación obligatoria: enfoque 
metodológico· ·. Rel·i .I·la COlllpllllel/Se de 

EdllC{/ci';I/. núm. 5. p. 137- 15 1. 

CASTEJÓN OLI VA. F. J. ( 1995) FIII/d{l/I/el/ los de 

il/icil/citi l/ del'nrtim.r aCIÍI·idadl' sjí.I"icm ,,1'
!i(/IIi: ada .... Dykinson. Madrid. 

DELGAt)() NOGUERA. M . A. ( 199 1) "Hacia una 

claritïcación conceptual de los términos en 

didactica de la cducac ión física y el deporte". 

Rn 'i",'a de Edllcació" Fí.\"ica . núm. 40. p. 

2- 10. 

DELGAOO OGUEKA. M. A . ( 1994) " La actividad 
física en el ambi to educati vo". a Jesús Roa

les-Nieto i Miguel À ngel Delgado Noguera 

(Comps.) Psicolo!iía .\' peda!iogía de la aCli 

I·idadfúicll.l" el deporte. Siglo XX I de Espa

ña editores. Madrid. p. I 15- 148. 

F ALERONl TRUCCO. C. ( 1990) "Los modelos edu
cati vos de la Educación Física y su influencia 

en la infraestructura escolar" . Penpecl im.\" 

de la Acliddatl Fí.l"ica y el deporle. núm. 4. 

p. 8- 11. 

GALLAHUE. D. ( 1982) Ullder.\"/(/lIdillg lIIolOr de

,'elo(Jlllell/ ili cilildrell. John Wiley and sons. 

ew York. 

GIMIo:'-lO. J. ( 19l!1) T('oría de la l' II.I"e';all :a y 

dl'.mr,."lI" del cllrriclI/lIlII. Anaya. Mallrid. 

HERNANDEZ MOKl:NO. J. ( 1994) Allcíli.lú de la.\" 

est I1ICIUI"CI.\· del jllego def1ort¡\'o. Indc. Barct:
lona. 

LE BOLlI.CI1. J. ( 19l!5) "Cómo debcrían ,er la, 

relacione, entre la E. F. Y cllIl!ponc". Rn i ... /(/ 
de Edllcacilíll Fí.,·ica. núm. -I . p. 5- 11 . 

L ¡, BOllLC11. J. ( 199 1) El dl'I'"rll' edllcali \"(}. Pai 

do,. Barcelona. 

L1TwIN. J. i FER~A~DI]" G. ( 1982 ) Em/llacitíll , . 

1' ... /(/dúlÍca.\" aplicada.\" a III EtIlICIICitíll Fí.\"ica. 

Stadium. Bucnos A ire,. 

PI LA T ELEJ\:A. A . (19X5) E\'{//lIacitíll dI' la Edll 

caciúlI Fí.l"ica r 111.1" deporll'.\" . Augu, to Pila 

Te leña. Madrid. 
ROSENSfl1NE. B. ( 19l!9) "En,cñanl.a directa". a T. 

Huscn i T. . Portlethwaite (cd. ) EI/cic/III"" 
dia IlI lema<"illllal di' III F.dIlCllcitíll . Vicen,

Vive . . Barce lona. p. 21 X2-2 1 H7. 

Rutz PÉREZ. L. M . ( 1994) Deporte r IIprl'l/di: lljl' . 

Visor. Madrid. 

SANCHEZ BAÑUELOS. F. ( 1984) Base.\" flam 111111 

didcíClica de la EdllmciólI Fil"ica y el depor

Il' . Gymnos. Mallrid. 

SANCHEZ BAÑUELOS. F. ( 19H6) "Algum" con

ceptos basicos ,obre el deporte como mellio 

forll1ati vo en ci ambito escolar". Rl'I'i",/(1 de 

Edllca<"Íúll Fí.I"ica. núm. 10. p. 9- 1 H. 

ULMAN. J. (1993) " Las re laciones histórica, de 

la Educación Física y el depone". Reri.\"/(1 dI' 
EdllcaciólI Fí.,·iCll. núm. 50. p. 2- 10. 

VAZQUEZ. B. ( 1989) UI Edllca<"ilíll Fí.I"ica (' li III 

EdllcaciólI Prilllaria. Gymnos. Madrill . 

VOI.KWE1N. K . ( 1993) " K ills. spon and peri l- an 

infonnation dilcl11ma" . III/ematillllal JOllr

lIal ofPhniCllI EdIlCllliol/. vol. 30. núm. 2. p. 

19-25. 

WATSON. G. G. ( 19R4) "Competition and intrin

sic motivation in children 's sport and gamcs: 

a conceptual analysis" . llI/l'mllliO/IIII JOllmal 

IIf Spllrl PSH1wlogy. vol. 15. núm. 3. p. 

205-2 18. 

33 


	048_024-033_cat01
	048_024-033_cat02
	048_024-033_cat03
	048_024-033_cat04
	048_024-033_cat05
	048_024-033_cat06
	048_024-033_cat07
	048_024-033_cat08
	048_024-033_cat09
	048_024-033_cat10

