
Apunts per al segle XXI

Algunes orientacions
sobre l'educació
(l)educació física)

Si educar és un conjunt de mecanismes mitjanc;:ant els
quals intentem estimular, desenvolupar i incorporar als indivi
dus de la nostra societat uns comportaments que ens semblen
adaptables i útils, per a la seva definitiva conversió en ciutada
de l'Aldea Global, considerem important la formació específi
ca de I'educand per a la seva inserció eficient a la societat, peró
sense marginar la formació humana d'acceptació de les dife
rencies, tolerancia i solidaritat amb tots els altres i respecte
amb el medi ambiento L'educació consisteix en ensenyar a uti
litzar els coneixements i les experiencies de forma positiva, i
aquest és un art molt difícil perque ens hem d'enfrontar amb
l'etica, les ideologies i la política.

Des de! punt de vista deIs Drets Humans, l'educació la
podem definir com un dret huma fonamental que resulta clau
per al desenvolupament sostenible i I'adveniment de la pau
(malgrat aixó, a l'any 2000, encara hi ha 113 milions de nens
sense escolaritzar i 875 milíons d'adults analfabets). Una edu
cació de qualitat es convertiri, sense cap mena de dubte, en el
millor motor de! desenvolupament económic per a qualsevol
país i, a més a més, en un element essencial i imprescindible
de realització personal de l'individu de qualsevol grup o clas
se social.

L'educació física, com una pan imprescindible de I'edu
cació general de l'individu, te un imponant paper a jugar en
aquest decisiu procés: Aconseguir que la nostra disciplina es
fonamenti en metodes i continguts autentics que reflectei
xin els valors i la identitat cultural de cada un deIs territoris i
que, a més a més,.contribueixi al desenvolupament eficac;: i
harmónic de la personalitat de I'educand. Aconseguir una
educació física sense exclusió ni discriminació que tingui en
compte, de manera particular, els grups marginats en els si s
temes actuals. Aprofitar i adaptar les noves tecnologies de la
informació i la comunicació, sense menyscabar la naturali
tat i la contextualització de la nostra materia. Fer que els
alumnes prenguin consciencia del respecte pe! medi am
bient.

Malgrat aixó, I'educació física actual, com l'educació en ge
neral, esta dominada en gran part per antics criteris mecani
cistes, en e!s que es troba més present l'ensinistrament, que
l'experimentació de potencialitats própies, es fomenta més
memoritzar que raonar, la docilitat i I'obediencia que l'auto
nomia, es cultiva el seguidisme i la pedagogia de! mode! i es pe
nalitza la crítica i la discrepancia. S'abusa deIs eastigs psicoló
gics (males notes, ridículs, crits, etc.). En síntesi, I'educació
física actual constitueix un mode! excessivament autoritari, ar
bitrari i rígid i no una ajuda per a desenvolupar un criteri inde
pendent en els alumnes, cosa que genera una perdua de con
fianc;:a en ells mateixos i uns nivells baixos d'autoestima i, en
alguns casos, certa por.

Cada generació rescriu la história plantejant noves qües
tions en funció de les seves experiencies i sensibilitats. A punt
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d'inaugurar e! tercer mil·leni de la nosua história, alló que és
individual, social i ecológic apareix com la preocupació fona
mental del nostre món davant deIs despropósits provocats per
I'absencia de valors morals i la falta d'orientació espiritual, pel
desconeixement entre els pobles i el qüestionament de la uni
versalitat deIs drets humans, pel creixement sense límits i la
primacia de la lógica del mercat sobre la lógica de les neces
sitats.

A partir de les inquietuds exposades anteriorment, creiem
que l'educació en general i l'educació física en particular, per
tal d'afrontar els grans reptes que tenim plantejats en l'ac
tualitat, han d'orientar-se basicament en tres grans arees que
coincidiran amb l'individu, la societat i I'entorn.

Cap a una educació física més emocional
i mellYs tecnológica

Creiem que l'educació física del futur més immediat hauria
d'estar impregnada deIs preceptes i aportacions de la denomi
nada "inte!'ligencia emocional". Aquest concepte descriu un
conjunt d'aptituds i competencies que fan referencia a com les
persones s'autogestionen i, alhora, promouen les seves rela
cions humanes. La intel'ligencia emocional no és una xifra,
tampoc és un coeficient; és un perfil que inclou cinc recursos
essencials:

a) COlleixer-se a 1/11 mateix (alltocol1sciellcia): Reconeixer els as
pectes forts i debils de cada un i saber com compensar-los.

b) Control emocional (alltorreglllació): Ser capac;: de mantenir
controlades les emocions com l'enfadament, l'ira, els impulsos
o l'actuació irreflexiva. Saber actuar amb flexibilitat i estar
obert els canvis.

c) Motivació (alltorreforf): Tenir un esperit positiu, ser opti
mista i posseir empenta personal.

d) Empatia: Consisteix en saber interpretar les emocions i
les motivacions deis altres, saber alló que senten i ser capac;:os
d'anticipar-se a les seves necessitats. Posar-se en la situació
deIs al tres i comprendre la seva conducta.

e) Aptitllds socials: La capacitat per establir re!acions huma
nes amb els al tres en e!s diferents ambits de la vida.

L'educació física ha d'incentivar aquests cinc conceptes a
través de la motricitat de les dinamiques própies del dia a dia, i
intentar educar a I'individu observant aquests preceptes per
aplicar-los progressivament amb exit a la realitat quotidiana.
Les singulars característiques de la nostra materia i la naturale
sa de les seves practiques afavoreixen enormement el desen
volupament aetiu de la inteHigeneia emocional. Hem de ser
conscients d'aquest potencial formatiu i conscienciar e!s alum
nes de les seves possibilitats en aquest ambit.

L'educació física actual esta excessivament governada
per instruments empírics i tecnológics que marginen la seva
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autentica naturalesa. No es tracta d'ensinistrar i especialitzar
a un individu mitjan~antpropostes motrius alienes al seu in
teres, a través de rígides i complexes estrategies fonamenta
des en la pedagogia del model que alJunyen I'educand de les
seves capacitats humanes més genui'nes: la espontanei"tat, la
predisposició lúdica, els recursos emocionals, el pacte social i
la creativitat motriu.

Cap a una educació fisica humanista
Una educació física humanista presta atenció, fonamental

ment, a la supremacia de la persona en relació a certs parame
tres de valoració socio-cultural, que marginen a l'educand (o a
un grup d'ells) i li treuen una parcel'la important del seu desen
volupament personal per tal d'aconseguir uns resultats o unes
exigencies socials i institucionals.

En una educació física humanista, els alumnes tenen les
mateixes oportunitats de desenvolupar la seva personalitat
mitjan~ant la motricitat, no reben un tracte discriminatori per
part del professor o deis seus companys en relació a la seva
ra~a, religió, sexe, cultura, orientació sexual, aptituds motrius
o situació socio-económica. En la materia d'educació física
s'ha de motivar els educands per a obtenir l'autonomia perso
nal, aconseguint el respecte deIs altres i respectant, al mateix
temps, a tots aquells que ens envolten i amb els quals ens inte
raccionem.

Els educadors físics disposem de molts mitjans per a esti
mular unes bones relacions humanes, dins de la nostra discipli
na i, d'aquesta manera, contribuim al desenvolupament de l'in
dividu i a la millora de la nostra societat. Mitian~antla interac
ció amb els alumnes, el professor ha de refor~ar actituds i
corriportaments positius associats al concepte que hem deno
minat educació física humanista:

Promoure bones relodons humanes en l'educació fisica

1. Equiparació sexual (evitar elllenguatge i la discimina-
ció sexistes).

2. Equiparació etnica (promoure la igualtat d'oportunitats).
3. Equiparació cultural (fomentar processos d'integració).
4. Equiparació socioeconómica (evitar les injustícies ins

titucionals).
5. Equiparació en materia d'aprenentatge (evitar les dis

criminacions deis alumnes més dotats en relació a aquells que
presenten menors aptituds motrius).

L'objectiu prioritari és formar persones

La formació de I'individu com persona esra per damunt de
qualsevol altre condicionant, social, cultural o institucional.
Els objectius, e1s programes, les sessions, les activitats, els re
sultats i I'avaluació de I'educació física humanista, no tenen
sentit si no estan encaminades al desenvolupament de les per
sones.

Contribuir a l'esperlt tú grup

El fet de perranyer a un grup genera identitat, confian~a i
seguretat individual. Les iniciatives referents a I'organització
d'activitats que fomenten I'esperit de grup i el treball en equip
reforcen la identificació, la solidaritat i I'assumpció d'objectius
coHectius (Festivals, competicions, rituals, organització de
festes lúdiques)

Procurar el crei,:ement personal

1. Desenvolupar actituds positives cap a un mateix
2. Desenvolupar actituds positives vers als al tres
3. Aprendre a comportar-se com un membre responsable

en un grup
4. Participar en el joc amb lIeialtat (vers la regla, el profes

sor, els companys, els adversaris i cap a un mateix)

Aprendre a adoptar actituds madures i responsables
en les classes d'educació fisica

Saber discriminar entre la veritat i la mentida, tenir el co
ratge de dir la veritat i assumir les responsabilitats, rebutjant
l'engany i la trampa. Marcar amb cJaredat les regles del joc, sa
ber jugar sense necessitat d'iubitres acceptant les normes pac
tades i respectar els companys i els adversaris. Ajustar-se
col·lectiva i individualment a possibles canvis en les cJasses
d'educació física per tal d'ajudar a al tres amb dificultats.
Adoptar conductes series i responsables amb el progressiu de
senvolupament de l'autonomia personal.

Cap a una educació física ecológica
Genericament el concepte "ecologia" es refereix a la inte

racció que existeix entre un nombre determinat de sistemes,
de tal manera que el canvi que es pot produir en un d'eJls afecta
el comportament deIs altres. Amb I'enunciat de Cap a U/lO edu
caciófísica ec%gica, ens referirem a les següents interpretacions:

a) A les relacions que ha de mantenir l'educació física amb
el seu context escolar, social i medi ambiental.

1. Capacitat d'afavorir una ensenyan<;a globalitzadora
interrelacionant els continguts de la materia amb totes les
arees escolars.

2. Promoure una educació integral com un desenvo
lupament harmónic de la personalitat.

3. Establir relacions positives en I'entorn socio-urbi
al que pertanyen el nen i el grupo

4. Retorn a les practiques en el medi natural.

b) A partir del concepte biocentric i del paradigma
ecológic, hem de fomentar entre els nostres alumnes la cor
responsabilitat universal pels problemes i el futur del nostre
planeta.

1. Contribuir a una educació medi ambiental.

L'educació i I'educació física han d'ajudar I'alumne a orga
nitzar i gestionar els seus coneixements i experiencies en el
context que li correspon (autogestió). Han de mostrar a
l'individu la condició humana (educació física humanista) i en
senyar-li a viure (educació física emocional) afrontant amb
exit la incertesa vital (capacitat de decisió). Han de col· laborar
en la formació d'un nou ciutada promovent el seu encaix en la
societat, participant en ella i, sent solidari i respectuós amb
l'entorn local, nacional i planetari (edu'cació física ecológica).
A partir de la delimitació de les finalitats de la nostra proposta
educativa, procurarem dinamitzar processos formatius en els
quals s'afavoreixi l'autoestructuració i l'autorrealització de
cada un deIs educands, cooperant, en definitiva, amb la millora
de la nostra realitat social.

Javier Olivera Betrán
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