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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 fro m de perspecti ve ofvarious authors who consider sport with ( 1/1 educational
foc us.
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 prog rams made up by the
teachers.

Resum
En e l present article, es presenta un
estudi sobre la utilitzac ió de l' esport
com a contingut en les cl asses d'Edu cació física en l' Educac ió primàri a. Es
parte ix de la justificac ió de l' esport
com a e le ment a treballar en les cl asses
d ' Educac ió física, ja sigui des del punt
de vista curricul ar com des del de diversos autors que manifesten un enfocament 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'Educac ió física en
l' Educac ió primàri a en el territori
MEC. Els resultats manifesten una ciara utilitat de l' esport e n les classes, j a
que té un ev ident tractament en els
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prog rames que fan e ls professors en les
seves classes.

Introducció
En moltes ocasions, s' interpreta des
d ' un punt de vista teòric la conveniè ncia o no d' introduir un determinat tema
a l' escola. Amb re lació a l' esport , ex isteixen idees sobre la seva poca
coherència educati va i d'altres sobre la
seva importància per aconseguir objectius motrius i d' altre caire amb els
alumnes. Però, aquestes asseverac ions
es realitzen sense conè ixer la realitat. i
aquesta realitat es comprova amb les
opinions de les persones que tracten
d' inculcar una sèrie de coneixements
apunIs. EdU(Q(i6 Fi.k. i E.ports 19'17 (48) 24-33

als alumnes e n les seves cl asses (l' Edu cac ió fís ica.
En Educac ió física. com una matè ria
més de les que es trobe n e n l' Educac ió
primàri a després de la pro mul gació de
la LOG SE. r esport és conside rat un
de ls conting uts als quals ha de pre ndre ' s ate nció e n les classes que s' han
d'impartir als alumnes d ' aquest cicle
educatiu .
Aquest cont ingut. juntame nt a mb el
condi cioname nt fís ic. és e l que més
va ri ac ions inclou pe r poder ser aplicat
e n el contex t educatiu . A causa. sense
dubte. dels compone nts soc ial s que
porta a mb s i mateix. l' esport té algun s
ele me nts que podrie n condi cionar la
seva cabuda a I·escola. pe rò a causa
també de les possibilitats educati ves
que o fe re ix. me re ix un trac ta me nt adequat pe r aconseguir a mb l' esport i a
tra vés de l' esport o bjectius educatius
ll oabl es i ex igibl es en totes les etapes
educati ves. no només en la primàri a.
Segons les difere nts de finici o ns d' esport . es pot o bservar que inte rvé l' ac ti vitat fís ica a mb as pectes de supe ració.
pe rò que conté e le ments ex pressiu s.
lúdi cs i gratifi cant s. malgrat l' es forç
que s' ha de realitzar (Cag igal. 1995).
És a dir. si pe r esport s' e ntén l'ac ti vitat
física lúdi ca e n què la persona. indi vidua lme nt o a mb coope rac ió. pot competir amb si mateixa contra el medi o
contra altres trac ta nt de supe rar cert s
límit s. tot i que es pot vale r d 'alg un
material i ha de respectar una sèrie de
normes estable rtes (Castejó n. 1995 ). es
dedueix que l' espo rt té as pectes mo lt
significatius que te ne n gran ca lat edu catiu com ara la seva presènc ia lúdica.
la coope ració i la superac ió. el respecte
per les normes. l' acti vitat física. etc. En
resum. es pot afirmar que l' espo rt té la
carac terística d'ele me nt ed ucatiu s ignificatiu.
L' Educac ió primàri a e n e l s iste ma edu catiu actu al i en l' àrea de l' Educac ió
fís ica. atorga a l' esport certa importànapunIs. Educoció Fi.;co ; E<port.1 997 148) 24·33

cia. ta l i com q ueda ex pressat e n les
seves inte nc io ns educati ves quan
s· anome na que l' esport aporta dete rmi nades fun c io ns agonístiques . pe r les
quals la pe rsona pot de mostra r la seva
habilit at. competir i supe rar dific ultats
(BOE núm.15 2. de2 6de juny de 199 1.
a nnex: i BO E núm .. 220. de 13 de
sete mbre de 199 1. annex) . Aquesta
fun c ió es troba a prop de les defini cions
d 'esport que s'han prese ntat i d'altres
que poguess in estudiar-se.
En aquests mateixos doc ume nt s (BOE
núm. 152 i 220). es manifesta que l' esport . indepe nde ntme nt de la seva valorac ió soc ial. me reix ser trac tat e n l' educac ió . pe rò a mb un caràcte r o be rt. sense supeditar-sc al sexe . ni ve ll s d ' habi litat o altres c riteri s de di scriminac ió. i
s' asse nyala les edats apro ximades.
quan s' indica que es troba en els últim s
anys de l' educació o bli gatòria. Sanchez Ba ñuelos ( 1984). tot i que centrat
amb l' EGB . incide ix també e n e l fe t
que l' espo rt. una vegada desenvolupades les habilitats bàs iques. convindri a
introduir-lo e n una edat que correspon
amb el 5è c urs de l' Educac ió primàri a
ac tual. Ta mbé des de l punt de vista
evolutiu i de l desenvolupame nt motor.
es pot afirmar que ,si bé no e n aquestes
edats. apro ximadame nt cap als 10 a nys
podrie n int roduir-se les ac ti vitat s esporti ves (Gall ahue. 1982). També Le
Boulch ( 199 1) mati sa que l' esport educatiu pot ser aplicat cap al s 8 o 9 anys
com a mitj à d'educac ió psicomotriu . j a
que e n aquesta edat és qua n es correspon amb un e tapa de soc ialit zac ió cooperati va.
Seg uint amb la no rm ati va educati va i
com a o bjectiu ge ne ral. pe rò se nse asse nya lar-ho ex plícitame nt. l' esport té
cabuda e n l' apartat correspone nt a la
partic ipac ió en e ls jocs i les ac ti vit ats
jugades. de mane ra que s· ev ita la di scriminaci ó pe r qualsevol causa i es
controle n les ac tituds de ri valitat en
aquestes ac ti vitats compe titi ves.

Si es bu sca la rel ac ió de l' es port com a
conting ut dins de l' Educació fís ica. se
situa e n l' apartat de ls jocs. quan s'indi ca a) e ntre e ls conceptes. els tipu s de
jocs i de les acti vitats esporti ves com
alguns de ls recursos conceptuals pe r a
aquestes acti vitats espo rti ves : b) e ntre
els procedime nts. pot asse nya lar-se la
pràctica de les acti vitats esporti ves
adaptades i r api icació de les habi Iitat s
bàsiques e n situació de joc: i c) quant a
les actituds. es podri a asse nya lar qual sevol de ls punts allí prese ntats. ja que
té vincle. pe r descomptat amb e l joc i
també a mb l' esport .
Seguint a mb l'apartat al qual pe rtan ye n
els c rite ri s d' a valuació. els últim s punt s
re latius a aquest capíto l d ' e mmarque n
clarame nt amb les acti vitats esporti ves .
no no més e nllaçats amb l' ac ti vitat motriu . sinó també arre lat s amb el s princ ipi s de parti cipac ió i coope ració.
La normati va . per tant. assenya la clarame nt la utilitat de l' espo rt e n l' Educació primà ri a ambles transformac ions
necessàri es pe r tal que tingui caràc te r
pedagògic. de mane ra que es puguin
aco nseguir de te rminat s o bjectiu s e n les
seves tres vessant s: conce ptual s i cogniti ves . procedime ntals qua nt a l' adqui sició d'habilitat s motrius i actitudi nai s amb una c la ra impli cac ió afecti va
i soc ial.
Inde pe nde ntme nt de la norm ati va. l' esport ha estat e ntès com a e le me nt clau
dins de l' Educac ió física i com un aspecte que hag i de te nir tracta me nt difere nt. sinó com un conj unt que es tro ba
imme rgit en un altre de més gran. que
és l' Educació física (S:.ínc hez Bañuelos. 1986 ). Inclú s autors que s' han decant at pe r ac ti vitat físiques no no més
esporti ves . tot i que mati se n que aquestes ac ti vit ats te ne n una cl ara formac ió
bàsica per mill orar e n l'apre ne ntatge
de ls espo rt s. e l define ixe n com un e leme nt educatiu important. se mpre i
qua n es modifiquin compo nents que
han de trac tar-se com a educatius i no
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centrats en aque lls purament compe ti tius (Le Boulch. 1985).
És cert que la controvèrsia sobre la
inclusi ó de l' esport e n l' Educaci ó físi ca és antiga ( Begov i Kurz. 1974) i
també té una oposició actual ( Bores i
Díaz. 1993 ). Pe rò. les re lacions entre
Educaci ó física i l' esport sempre tindran visions diferents. tot i que s 'ha de
ressaltar que l' esport té espe rit educatiu quan es trac ta com a tal (Ulman.
1993: Vazquez ( 1989). després de l' e nce rtada críti ca inicial e n la qual s' expressa l' error d ' utilit zar i tractar l' esport de la mate ixa mane ra com s' estü
implantant e n la societat. c larifica la
introducc ió d'aquesta activitat a l'escola quan se centra e n la fo rmac ió compl eta a la vegada que amplia e l g ust per
la prüctica esporti va més e nllü de l' edat
escolar. qua n l' a lumne és capaç d ' aplicar e ls seus coneixements amb un alt
no ve ll d·autonomia. Aquesta preparació li pe rmetrü organitzar-se i dec idir si
s 'introdue ix e n programes espo rtius
institucionalitzats. adaptats a les seves
possibilitat s i no centrat e n els mate ixos interessos e n què es desenvo lupa
l' esport de ls adults (Volkwein. 1993).
És a dir. l' esport té cabuda e n l' Educació si s' és fidel a certes pautes pedagòg iques .
Una controvèrs ia inqüesti o nable sobre
l' esport és e ltradame nt de la compe ti c ió. però inte ntar presentar l' espo rt
se nse compe tici ó no és possible. ja que
la compe tic ió és inhe re nt a l' es port in clús e n la seva definició (A rnold.
199 1). Mal g rat tot. ja ante riorme nt
(Castejó n. 1993) s'ha manifestat que la
competició pot utilit zar-se amb una fi nalitat educati va se mpre que es compleixin algunes pre mi sses. e ntre elles i
la més important. fugir l' «e liminac ió ».
e n el sentit d ' apartar una sèrie de pe rsones a Glu sa del seu ni ve ll mo triu o
qualsevol altre caracte rística. La competició 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 coope raci ó. La competició aplicada amb la
finalitat de la prò pia superació i pe r
de mostrar e l propi g rau de compe tè ncia té utilitat. ja que perme t que e ls
alumnes manifestin e ls seus des itjos de
recalcar l'abast de ls seus aprenentatges. És a dir. el tractame nt de la
compe tic ió no ha de ser exclusi va me nt
una comparaci ó social. també pot se r
utilitzat com una comparació amb e ll
mate ix. de manera que s'expressi una
autopercepció de les competències. e n
aquest cas de les competències motrius
(Watson. 1984 ).
Una vegadajustilïcat e l lloc de l' esport
e n l' Educació física i més concre tame nt e n les edats correspone nts a
l' Educac ió pri müria. és necessari presentar una estructura i funcionalitat de
l' esport pe r tal que s 'aconseg ue ixin les
fites que es pre te ne n assolir. Per realit za r un estudi inicial sobre e l plantejame nt que o fe re ixe n els professors e n
les seves classes d 'Educaci ó física és
necessari de finir e ls e le me nts que es
trobe n e n e ls seus programes.
L'estructura programüt ica necessüria
es matisa e n e ls o bjectius que s'han
d' aconseguir. i d' altra banda e ls conting uts que han de tre ballar-se pe r assolir els objectius. la me todologia amb
què es treballe n els esme ntats contin g uts. e l mate rial necessari per dese nvolupar 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 e n l' Educaci ó físi ca te ne n tres clares vessa nts: d ' una
banda. millorar les poss ibilitats motrius de ls alumnes. d ' altra banda. desenvoluparels aspectes afecti vosoc ial s
i per últim. aco nseguir e ls coneixeme nt s necessaris e n la prüctica esporti va. Encara que els aspectes afectius i
socials són import ant s. no s'ha de descuidar l'aspecte mo triu . ja que l' es port

es troba e n l'Educac ió física i la base
d'aquesta matè ria és e l mo vime nt.
Els conting uts es troben e mmarcat s e n
e ls dife re nts esports que pode n introduir-se e n les classes. Aquests esports
poden classificar-se de diferents formes . depe nent de ls diferents punts de
vista. com també del context en què es
dese nvolupe n o e l tipus d'acc io ns que
es presenten e ntre e ls seus exec utants
(Hernande z Mo re no. 1994: Ruíz Pére7..
1994:Castejón. 1995).
Respecte la metodolog ia o com e ncertadame nt assenyala De lgado Noguera
( 1991 ). la inte rve nci ó didüctica de l
professor. e n e l més ampli sentit de la
paraula. s' inte rpre ta que ha de comprome tre 's l'alumne a l'acti vitat. ja que
com que té un carücter instrume ntal. és
necessari que s'executin certes accions
pe r tal que s'aconsegueixin apre ndre i
puguin aplicar-se e n e l se u context rea l.
Les dec isi o ns re lati ves als princ ipi s
metodol òg ics implique n la utilitzaci ó
de di ve rses possibi Iitats . ja que no ex iste ix un mètode que compleixi amb tots
e ls ohjectius. sinó que és més apropiat
a una barreja d ' actuacions me todol òg iques que aconseguelxll1 e ls objectius
pre vistos .
La utilitzac ió d'una me todologia e n 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. impli ca una informaci ó directa de l que es vo l que exec utin . fe t que
pe rme t una millora en e ls result ats (Rosenshime. 1989). Malgrat tot. de ixa
me nys possibilitats pe r tal que l'alum ne reg uli per si mate ix l'apre ne ntat ge
d 'aquestes accions i també pot influir
e n me nor mesura e n e ls ümhits cognitius i afectiu s. Pe l contrari . la utilit 7.ac ió
d'una metodologi a men ys diri g ida i e n
la qual l'alumne exp lo ri les situacions
re prese nta una major dific ultat quant a
l' apre ne ntatge precís dels movime nts.
però provoca un incre me nt de les acapunts. Educalió fisica i Esports 1997148) 24·33

c io ns que tene n vinculac ió amb e ls ümbit s cog nit iu i soc ial.
Els di fe re nt s autors mati sen la necess itat de ba rrej ar les pre mi sses me todològ iques per aco nseguir e ls mill ors result ats (Mossto n i As hworth . 1993:
Ruíz Pérez. 199.+: Oe lgado Nog ue ra.
1994) . Com a firm a G ime no ( 19X I ). no
hi ha cap ma nera cI" aco nseg uir e ls objec tius.ja que I" habitual és inte rre lac iona r di ve rses ma ne res de presenta r les
tasques. sobretot depe ne nt de l tipu s
d 'objectiu s i de ls co nting ut s que s' han
de tre ba ll ar. En qua lsevo l cas. e l professor s 'inc lin a per un ti pus o un altre
de metodo log ia. depene nt de l do mini
que e n tin gui . ja que no practicarü una
ac ti vitat que desconeix.
E l materia l. i inclú s les in sta l·lac ions
d ' un ce ntre doce nt. condi c io ne n e n
g ran mesura e l tre ball de l professor
d ' Edu cac ió fís ica. Ma lg rat tot. s ' ha
d 'es me nta r que e n mo ltes ocas io ns
s ' utilitza e l mate rial se nse te nir 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 andez ( 1995) prese nt a les va ri ac io ns que
es pode n rea lit za r amb e l mate ri a l pe r
a d apta r- I e ~ a ls apre ne ntatges de ls
a lu mnes . E l ma te ix es po t a firm a r respecte e ls esport s. pe l fe t que no es
ve ue n condi c io nats pels eq ui pame nts.
sinó que han de ser e ines a l serve i de
l'acti vit at doce nt i no un a zona fi xa.
sin ó adaptada a les necess itats de l professo r i e ls se us a lumnes (Fa leroni .
1990) . En la mate ixa líni a. e ns he m
ma ni fes tat e n re lac ió a mb e l treha ll
d'ini c iac ió es po rti va (ülstejón. 1994:
Castejón. 1995). de ma ne ra que el professor no es tro ba medi atit za t pel ti pus
de mate ri a l q ue ve imposat e n e ls ce ntres. sinó q ue s 'utilitza aquet mate ri a l
per poder prese nt ar a lt res o pc io ns que
pe rme ten aco nseg uir dese nvolu pa r ci
müxim de poss ibili ta ts a m b els a lum nes .
apunts. EdUloció Fi,i,o i E!port, 1997 (48) 203

S i e ls objectes buscats amb I" es po rt de
l' Edu cac ió física s ' o ri e nte n cap al s tres
ümbits més sig nifi catiu s. se m bla lòg ic
que e ls crite ri s d ' a valuaci ó que es tracte n d 'aplicar esti g uin e nfocats cap
aque st s tres as pectes. és a dir. l' avaluac ió haurü de tractar d' obse rva r si es
comple ixe n e ls o bj ectius motriu s que
s "lla assenyalat de la mate ixa mane ra
que e ls objectiu s conceptu als i ac titu dinals . La cohe rè nc ia e ntre o bjectius i
a valuac ió di c tarü una co rrecta apli cac ió i fun c io name nt de I" estructura de l
prog rama e n c urs.

Metodologia
A mb la finalit at de de mostrar e ls criteri s anteriorme nt tractat s. s' ha realit zat
un estudi prescriptiu pe r pode r cl arificar si e ls es me nt ats punt s re latiu s a la
introdu cc ió de I" es p011 e n I" Educac ió
física e n I" Educació primüri a es compl e ixe n e n líni es ge ne ra ls. Pe r a a ixò.
s' ha utilit zat un a e nquesta e n la qual
va n parti c ipar pro fessors que do ne n
cl asses d ' aquesta ass ig natura. Aquests
pro fessors va n accedir a contestar a Ics
preg untes so bre si incloue n I" es po rt e n
e ls seves cl asses. e l ti pus d 'objec tius
q ue perseg ue ixe n. e ls es po rts que tracte n d' e nse nyar. la metodo log ia que
use n i r ava lu ac ió.
L'e nquesta mati sava as pectes com ara
r edat o e l c urs e n q uè co me nçave n a
int rodui r r esport i la raó pe r la qua l
r esport es tractava e n Ics classes
d' Edu cac ió física. En cas que no es
prese ntés r esport a ls a lumnes d 'aq uestes edats. ta mbé se "l s de mana va les
rao ns per a aquest ti pus de decis ió .
O 'a ltra banda. se "l s so l·lic itava que asse nya less in e ls o bjec tiu s més im porta nt s que pe rsegui e n a mb la prüc tica
esporti va e n Ics seves c lasses i a quin
ümbit corres po nie n aq uests objecti us.
A continuac ió. se 'l s preg unt ava pel ti -

pus d 'es po rt que prac ti ca ve n. e mm arcats e n esport s col·lectiu s. indi viduals
o d ·adve rsari . d 'acord am b les cl ass ifi caci o ns més usua ls.
Pe l que fa a la inte rve nc ió did üc tica que
e l pro fessor uti Iitza e n les seves cl asses . se 'l s co nvidava que de fini ss in e l
ti pus de trac tame nt didüc ti c. d' acord
amb una ümpli a ga mma de dife re nts
poss ibilitats. No e ra ob li ga tori de fini rse pe r un úni c mètode. s inó que e ls
professors podi e n asse nya lar-ne més
d·un . Qu ant a r ava lu ac ió. e n prime r
ll oc. se "l s de ma nava que indiquess in e l
ti pus d ·a valuac ió. si preva li e n e ls testos estandarditzats o construït s pe l propi professor o qu a lsevol a ltre alte rn ati va. En últim ll oc. se 'l s de manava que
asse nyaless in la proporc ió e n els resul tats d ' acord a mb el s tres üm bit s asse nya lat s ante ri o rme nt : motriu . cogn itiu o
ac titudinal.

Definició de lo pobloció d'estudi
Es va di stribuir r e nq uesta a 250 professors que do ne n Edu cac ió fís ica e n
r Educac ió prim üri a d islri buïts e n el
te rritori M EC. és a dir. aque ll es a ut o no mi es qu c no te ne n totes ks co m petè nc ies edu cati ves a r a ny 1995. Va n
respond re a r e nquesta un total de 207
pro fessors d ' a ltres cen tres escolars.
Les e nquestes es va n repa rt ir a l Illes de
febre r d 'aq uest mate ix a ny i e~ va n
reco llir durant tot r últim tr imcstre
(a hril -j un y) de r es me ntat any . Les e nquestes que no es va n re to rnar o es va n
ll iurar fora de te rmini conving ut no es
va n te ni r e n compte. d ' aqu í que hi hag i
.+3 qüesti o nari s que no s' han tingut e n
compte . S·estim a. ma lg rat to t. que e l
no mbre 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 física e n r Edu caci6 prinüria.
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que 14 professors manifesten que in trodue ixen (" esport des del primer curs
de l' Educac ió 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'Educac ió primàri a i dins
l' etapa sec undàri a actual. Ca l recordar
que en e l mo ment d'enviar (" enquesta
encara ex istien ce ntres amb e ls dos
pl ans d'estudi , tant d 'EGB com d' Educac ió primària.
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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
informac ions pe ls 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
e n les seves diferents contestes.
En re fe rènc ia al primer punt, es preguntava si s 'introduïa (" esport a les
classes d'Educac ió física i en cas contrari , la raó de la seva no inclusió. De l
tota l de professors, no més dos han contestat negati vament aquest punt, és a
dir, quas i un 100% dels professors està
d' aco rd amb la introducció de l' espo rt

28

e n les classes d' Educac ió física en
l'Educac ió primària .
Les variac ions es troben en (" edat en
què s'introdue ix (" acti vitat esporti va.
Aquí difereixe n àmpliament les difere nts opinions. En la gràfica l, poden
observar-se aquestes dife rències.
Es po t comprovar que l' edat e n què
ressalta la presè nc ia de (" es port és a
5è de (" Edu cac ió primària, que cor
res po n amb l'edat de \O anys i e l
seg üe nt curs e n què ex iste ix (" o pin ió
maj o ritàri a és a 6è d 'Educac ió pri mària i/o 6è d 'EGB . La sum a de les
dades d' aquests dos c ursos suposa e l
54% de ls professors que ha n intervin gut en aques ta e nquesta .
Pot ve ure ' s que hi ha opini ons de ls
professors re lati ves a tots e ls cursos, ja

Una dada significati va en aquesta enquesta és que hi ha més professors que
introdueixe n l' esport a l primer curs i
bas tants menys al segon. El que sí és
rel levant és que a partir de l tercer c urs
e l nombre augmenta considerablement. No més I I professors no asse
nyalen l' edat de començament, bé perquè no estan d ' acord amb la introducció de l'esport (només dos d 'e ll s), bé
perquè no són capaços de definir-se (en
aquest cas són nou) .
Les cau ses per les qual s (" esport comença a les classes d 'Educaci ó física
està di versificada en tres punts fonamentals, com poden comprovar-se en
la taula I. Aquest s tres punts es re fere ixen a la culminac ió de les habilitats
bàs iques, 146 professors: als desitjos
manifestos de l professorat quant al
projecte curricul ar del centre, 30 professors: o bé a la imposició del c urrículum que proposa e l Mini steri, 24 professors. El s set professors restants no
responen a les cau ses per les quals in trodue ixen l' esport, e xcepte en un cas,
en què s'assenyala que és un pl antej ament 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% opte n per int roduir l' esport una vegada que els alumnes tenen adquirides les habilitats,
mentre que la resta, el 29,5 % introdue ixen (" esport degut a les directrius
apwds. EdU(Q{H\ Fí,., i Esparts 1997 (48)24·33

de l Ministeri o a les indicacions del
centre on donen les classes .
Aquestes dades mere ixen un aclariment, ja que si e ls esports s'introdue ixen a causa de la culminació de les
habilitats bàsiques, ens trobem amb un
no mbre de professors, 16, que ja havien assenyalat que l' es port comença
en e l primer o segon curs de l'Educaci ó
primària. Malgrat tot. no sembla lògic
que e n aquestes edats s' hagin consolidat les habilitats bàsiques, tot i que pot
ser degut a altres causes. Què contesten
aq uests 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.
Del s resultats de la taula 2, se ' n dedueix que hi ha un determinat nombre
de professors que interpreten que l' esport ha de ser treballat mo lt 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 pug uin treballar
certes habilitats específiqu es , que tene n com a base unes altres més senzilles, si no s' ha produït un domini
d ' aquestes últimes.
Una altra lectura podria ser que els
esports també serveixen per desenvolupar les habilitats bàsiques, però també podria argumentar-se que no és necessari introduir l'esport per desenvolupar determinades habilitats que poden ser treballades amb a ltres continguts, perquè l' esport no és, ni ha de ser.
l'únic contingut que s' ha de treballar
amb els alumnes, ja que la pràc tica
esport i va pot i ha de ser complementada amb altres activitats no esporti ves ,
que permeten assolir fites educati ves
Seirul ·lo,
desitjables (Casamort
1987) .

Un altre comentari que crida l'atenci ó
és e l re latiu a l'ex igènc ia del currículum ministerial. Malgrat tot , no ex isteix tal afi rmac ió en la documentació
que e l Mini steri d ' Educac ió ha di spoapuzds. EduCD<ió físic. i E!pOm 1997 (481 24-33

Col.lectius

121

ns/nc
6
Col.lectius adversari

Col.lectius ind.-adver.

12

22
Col.lectius individuals

46

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
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Per proposta del projecte del Centre

6

Exigència del currículum ministerial
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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'opció 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 prese nta
al professor relati va als agrupaments
dels alumnes per realitzar l' activitat,
sembl a que ex isteix un cl ar predomini
pels esports col·lectius, malgrat que e ntre les contestacions de ls professors es
pot extreure que aquests esports
col·lectius no han de ser els que es
te nen assumits a ni vell soc ial (principalment futbol i bàsquet), tot i que s' ha
de ressaltar que aquests esports majoritaris també es treballen a l'escola. Un

exemple és la contestació ta xati 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 ve ure el gran predomini d ' uns espol1s sobre altres.
Com pOl comprovar-se, l'opc ió de ls
esports col ·lectiu s ressalta sobre la resta, inclús si barregem els esport col·lectius amb la resta . És signifi catiu que no
ha ex istit cap resposta en la qual s'i ndiqués que no més es treballen esports
indi vidual s o esport s d'adversari; ni tan
so ls hi ha respostes en les qua ls aquests
dos esports sí es treballen i no els
col·lectiu s. En resum, es treba llen com
a única opció o bé combinats amb els
altres esports.
En l'apartat d ' objectius, ens trobem
que, mal grat que en l'Educac ió física

29

CIÓ FlslCA

Vegades que
s'anomena

Objectius de l'esport
¡-

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. Objectius que intenten aconseguir els professors amb la pròctico esportivo
en les seves dasses d'Educació físico

Nombre de
professors

Opcions metodològiques

Demostració, explicació, informació directa pel professor
Descobriment, resolució de problemes, lliure exploració
t--Ambdues opcions

23

-

17
160
7

No sap / no contesta

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

ha ue pre va ler I"activitat motriu per
tant. la millora ue les possibilitats motrius dels alumnes. e ls objectius que
busque n e ls professors no només es
troben en l' àmbit motriu. sinó que s' in-

fos més important que e l segon i aquest
més important que e l tert:er. Les respostes dels professors s' orienten. segons pot veure' s a la taula 3. e n les
qüestions de millora de les habilitats

c ide ix en la consecució u' altres objectius més relacionats amb els aspectes
socials.

motrius bàsiques i espet:ífiques. incrementar la cooperació. partit:ipaci ó i
companyonia en el grup d'alumnes i
aprendre a respec tar Ics regles i utilitza r-sc amb esportivitat com a part
important ue la re lació soc ial.

En aquest punt. es demana va als professors que asse nya lessin e ls tres objectius més importants que pretenie n
aconseguir amb la introuucció de I" esport a les seves classes d'Educació física. També se sol· licitava que col ·loquessin en odre aquests objectius. de

A més d'aquests objectius. n'e xiste ixen u ' altres que no apareixen tan
sovint i que es refereixen a aspectes
com ara dirigir la pràctica esportiva l'ap

manera que I"esme ntat en primer lloc

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

30

ports rurals. etc. És a dir. a ltres objectius que poden cons iderar-se més particulars en les situacions de cada centre
docent.
Les inte ncions metodològiques dels
professors per a l' e nse nyament dels esports representa una va rietat d ' opcions.
Tot i que és cert que semb la que prevalen més les orientacions per un tractament dirigit que per opcions indirectes.
com a resolució de problemes o descobriment. no hi ha una clara definició per
la utilització d'un únic model. si bé.
comentaris al marge. els professors expressen la necessitat d'utilitzar mètodes com la construcció directa amb els
cursos que e lls consideren més problemàtics des del punt de vista del control
d isciplinari de la classe .
Els res ultats de l' enquesta mani fes te n
aquestes co nclusions. és a uir. que e ls
professors utilitzen diversitat d 'o pc 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
me todologia més indirecta amb e ls
alumnes petits i més directa amb els
g rans » o «utilitzo la cooperació». És a
dir. que un petit grup de professors no
coincideixe n amb la majoria. sinó que
fan re ferè nc ia a altres formes d' organització de la classe. més que a les
opcions me todol òg iques d' e nse nyame nt.
L'últim punt es refere ix a I"a va luaci ó
dels esports . Del to tal de totes les e nquestes. s ' ha trobat que 16 professors
contesten amb un «no» a I" avaluació de
I" esport : és a dir. que no a va luen de cap
manera Ics activitats esporti ves de ls
seus alumnes. Hi ha uns altres professors que no es decanten per l' avaluació. és a uir. no saben o no contesten a
aquesta pregunta. Malgrat tot. resulta
paradoxal que aquestes mate ixos proapunts.Educació f i.i" i E!port. 1997148124·33

fessors sí han contestat a la preg unta
dels objectius que pre te ne n assolir amb
e ls se us alumnes quan utilit ze n I" es port
i també al g un d' e lls han respòs a I"úl tima pregunta que fa referència a I"aspecte al qual do ne n més importànci a
(s ' ex plica més e nda va nt ), És a dir, qu e
tot i que intente n aconseguir dete rminats objectius, no utilit ze nl"a valuaci ó,
La resta dc professors, 188, sí qu e avalue n les ac:tivitats esporti ves de ls seus
alumnes ,
El tipu s d 'e ines qu e s'utilitza per a
I" ava luac: ió esporti va es pot dife re nc: iar
en dos g rups: te stos estandardit zats que
es trobe n e nla bibli ogra fia so bre aquest
te ma (vege u Litwin i Fernandez, 1982:
Pila Telña, 1985: Bla7.quez, 1990), o bé
testos que e labore n e ls propis professors per c:obrir la de manda de les
opcions que han presentat als seus
a lulllnes, L'avantatge dels prime rs és

Nombre de
professors

Tipus d 'avaluació
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 %

el seu contrastat g rau de fiabilit at i

va lidesa, però pode n no te nir aplic:ació
per la diversitat d 'opc: io ns esporti ves
e nl es dasses, Pel wntrari,l"elaboració
de ls testos pe ls professors pe rmet una
major aplicabilitat. pe rò e n detrime nt
d ' un a menor fiabilitat i va lidesa, Respecte a aq uestes dues opcions, pot ve ure's e l que manifeste n e ls professo rs a
la taula 5,
És sig nifi catiu e l fet que ex iste ix un
petit no mbre de professors que uti lit ze n I"observació di ària de ls res ultats
dels alumnes i per a això no es val de
c:ap altra e ina, to t i qu e les seves res postes al qüestionari posen e n re lle u qu e
utilit ze n, la majo ri a de les vegades ,
fulls d'observació e n qu è es compro va
I" avanç de ls a lumnes e n e ls aprenentatges previstos,
També és sig nificatiu que ex iste ix in
tres professors que sï ndine n pe r I"autoava luac ió , Si es cre ua aquesta dad a
de I" a utoa valuaci ó amb la introducc: ió
de les ac ti vi tats esporti ves, trobe m que
aquests tres pro fessors ini c: ie n e ls seus
alumnes a I" esport a 3r, 4 t i 5è d'Edu apunts. Educoció Fili!o i Esporn 1997 (481 24·33

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

cació primària, respecti va me nt. És a
dir, qu e ja e n el c:urs 3.-. hi ha un professor qu e opta pe r ut iIit zar I" autoa valuac:ió e n les seves dasses d'esport.
Caldria aprofundir una mic:a més e n
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 aqu estes edats i aconsegueixen e l que
pre te ne n, la millora en tots e ls aspectes
educatius serà molt important. sobretot
quant a ni ve ll d'autonomia.
Qu ant a la dada majorit à ria , hi ha una
clara inclinac ió pe r la utilitzac ió de testos 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 so bre
aquest punt.
Si continue m amb aquest mate ix te ma,
cal re marcar a quin aspecte se li ha
atorgat més i mport ànc ia , a I" àm bit motriu, a I" i1mbit cognitiu o a I" àmbit afec:tiu i social. El primer valor qu e s'ha de
destacar és que e ls professors, e n la
seva majoria, avalue n e ls tres aspectes
e n major o me nor mes ura: nOlllés 2R
professors no te ne n en compte e n la
seva avaluació e ls aspec: tes cognitius o
conce ptuals, i fi xe n la seva atenc:ió e n
e ls aspectes motrius i afecti vosoc: ials ,
tal i com pot ve ure' s e n la g ril tïca 3.
A ixí. de l to ta l de I" e nquesta s'obté que
hi ha tres professors que no declaren res
pel qu e fa als aspectes als quals són
impo rt 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 asse nyale n a quin as pecte
do ne n major rellevànc ia.
Els resultats sobre aquest punt , si difere nc ie m la qua nti a e n cadasc un de ls
seus apartats, es po t observar e n la taul a
6, o n s' han ag rupat els intervals e n
va lors pe rcentuals de vint e n vint. Com
pot comprovar-se, l' as pecte motriu i
l' afecti vosoc ial són valo rats quasi e nl a
mateixa propo rc ió pe ls professo rs i o n
es trobe n més dife rè nc ies és en l' aspecte cog nitiu , q ue es troba me nys valo rat
e n l' avaluac ió.
És sig nifi catiu asse nya lar e n aquestes
dades e l fet que no hi hagi més professors que va lorin per sobre de l 8 1%
l' aspecte mo triu e n relac ió amb l' aspecte a fectiu . Inclús pot o bserva r-se
que . si s'agrupe n els dos va lors més alt s
e n l' ava luac ió. l'aspecte afec tiu. amb
30 professors, supe ra clarame nt l' aspecte motriu , a mb 17 pro fessors. En les
puntuacio ns inte rmèd ies i baixes, e ls
va lo rs són molt sembl a nt s. to t i que
lle ugerame nt pe r sobre la motric itat.
Qua nt a l' as pecte cog nitiu . cal destacar
q ue 28 professors no do ne n impo rtà ncia a aque ts as pecte. ja que e n les seves
contestac io ns no ho te ne n e n compte.
Aquestes dades te ne n també una altra
lectu ra. Per exe mple, e ls dos professors
q ue va lo re n més alt l' as pecte mo triu no
va lo re n e l cognitiu i el me nys preen e n

32

la seva avaluació . Pe l contrari. e l professor que va lora més alt )' aspecte
afectiu valo ra també alt l' as pecte afectiu i mo lt baix el motriu . Malg rat tot.
paradoxalme nt, aquest mateix professor pe rsegueix com a o bjectiu pri oritari la millo ra de les habilitats motrius
del s seus alumnes i s itua e n segon lloc
els o bjectiu s afectius i soc ials. i e n te rcer lloc, e ls o bjectius conceptual s sobre
els espo rt s.
Una altra dada c uriosa és que no tots
els professors que prete ne n do na r més
impo rt ànc ia e n l'avaluac ió a l' as pecte
afectiu te ne n aquest eleme nt com a
punt pri oritari e ntre els seus o bjectius.
Co m a exe mple te nim que 63 de ls professors que va loren e n primer lloc e nl a
seva avaluac ió l' as pecte afectiu col·loque n e ls o bjectius afectiu s e n te rcer
ll oc o no es troba asse nyalat. Ma lgrat
tot. to ts e ls que te ne n e n compte en
primer ll oc e n l'avaluac ió l' aspecte
motriu, e ntre els seus tres o bjectius
prio ritari s consta la mill o ra de les habi litats motrius e n re lació a mb e ls esport s. O' altra banda, e ntre 12 de ls professors que te ne n e n compte l' as pecte
cognitiu e nl a seva ava luac ió, no consta
cap o bjectiu cognitiu e ntre les seves
prio ritat s e n la programac ió.
D'aquestes ex plicac io ns, pot deduir-se
que no hi ha una re lac ió mo lt consistent
e n les o pini o ns dels professors. ni e ntre

e ls o bjectiu s que prete ne n aconseguir.
ni e ntre la importància que do ne n e n
l'avaluac ió a aquests objectiu s. En
aquest cas, els professors haurie n de
mati sar clarame nt els objectiu s que in te nte n o bte nir amb els seus a lumnes
mitja nçant l' esport i la valorac ió que
te ne n aquests objectiu s en l' avaluac ió.

(onclusions
O' aquest estudi sobre la utilitzac ió de
l' esport en les cl asses d' Educac ió fís ica e n l'Educac ió primària. s' extre ue n
alg unes conclusion s que pe rmete n
conè ixer la líni a que segueixe n la majori a dels professors respecte a l' esport .
Les o pinio ns que es realitzen sobre la
conve niè ncia o no d ' utilitzar l' espo rt
e n les classes d' Educaci ó fís ica semble n inclinar-se per la seva inclusió. tot
i que s' ha de ressa ltar que aquesta in cl usió es fa a mb vari acio ns importa nts
respecte a allò que s' e nté n pe r espo rt
des del punt de vista soc ial. De l total
d 'aque ta e nquesta. s' ha trobat que només dos professo rs no tre balle n l' esport e n les seves cl asses : aquest pe rcentatge és mol pe tit com pe rquè sig ui
ting ut e n compte. De la mateixa manera, pre te ndre que la quasi totalitat de l
profess io nals de l' Educac ió fís ica e n
l' Educac ió pri màri a segueixe n un camí
equi vocat. és tre ure conclus ions
e rrò nies de l que de mostra la realitat.
És cer que e n l' Educac ió fís ica. e l c urrículum no incideix exclu siva me nt e n
les cl asses d 'espo rts. 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 ine n cl arame nt pe r
la utilitzac ió de les ac ti vitats espo rti ves. sobre tot a partir de ce rtes edats. i
com s' ha de mostrat. no només per
aconseguir mill ores motrius, s inó ta mbé amb fin alitats socials. En un futur
convindri a realit zar treball s e n els
apunts . EdU'D<i6 Fi.i,. i Esports 1997 148)24-33

quals e ls professors poguessin mani -

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.\"

.¡bI¡ogm"

festar la impo rtància que atorguen al s
difere nt s conting uts que tre ball en e n
les

s~ves

classes: a mb això es podria

definir quines ac ti vitats són majo ri tàries i quines te ne n un e nfocame nt
més reduït.
Si es pogués realitzar un pe rfil e n relac ió a la utilit zac ió de l' esport e n les
classes d ' Educac ió física. es podria definir aquest pro fessor d 'educaci ó física
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