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autoconcepte i socialització.

Abstract

The goal 01 this researeh is the evaluation 01 a Physieal Edueation
Programme lor Children, oriented towards the psycomotorie
development, the improvement 01 sellconeept and the social
behavior. The programme has been designed to promote in
ehildren a best (better) aehievement 01 physieal activities but an
whole development in the pointed out (marked) aspeets belore.
The intervention lor experimental group was performed during
the sehool year, as an regular aeademie aetivity. This program
cons/sts in 25 sessions with its rules 01 aehievement and
assessment.
A study 01 a group was earried out with pre-test and pos-test
measurements. In the pre-test and pos-test stages that lollowing
evaluation seales were employed: Pieq and Vayer Psyehomotor
battery, Villa Sanehez and Azurmendi Escribano seale 01
sell-coneept pereeption, and Silva and Martorell socialization
battery test, to evaluate variables in psyeomotor development,
sell-coneept and social behavior in the classroom.
The sample was composed 0123 ehildren in the experimental
group and 24 in the control group. Eaeh group proeeeded Irom
his regular classroom. They were between 6 and 7 years old.
An analysis 01 the results showed a positive elleet 01 the
programme on psycomotor development and sell-coneept,
reducing apathy-withdrawal in social interaetion.

L'objectiu d'aquesta investigació és avaluar I'eficacia d'un Programa

d'Activitats Físiques per a la Infancia, orientat al desenvolupament

psicomotor, la mil lora de I'autoconcepte i el desenvolupament de la

socialització.

La intervenció, per al grup experimental, es va portar a terme du

rant el curs escolar, incorporada a I'activitat curricular, i va consistir

en I'aplicació de 25 sessions seguint les consignes, I'execució i

I'avaluació del programa esmentat.

Es va realitzar un disseny multigrup de mesuraments repetits pre

test-posttest amb grup de control. En la fase i posttest es van admi

nistrar els següents instruments d'avaluació: Perfil Psicomotor de

Picq i Vayer, (1985), Escala de Percepció d'Autoconcepte de Villa i

Auzmendi, (1992) i la Bateria de Socialització de Silva i Martorell,

( 1983).

La mostra la constitueixen subjectes que exerciren la condició ex

perimental i 24 subjectes que van ser assignats a la condició de con

trol. Cada grup de subjectes pertanyia a un grup/aula de primer grau

d'Ensenyament Obligatori amb edats d'entre 6 i 7 anys.

Analisi i resultats. Es van realitzar analisis de covariancia i el subpro

grama denominat T-test del paquet estadístic SPSS-PC, que van fer

pales un efecte positiu del Programa d'lntervenció en Coordinació

Dinamica, Equilibri, Organització Espacial i Autoconcepte, i van dis

minuir els comportaments d'Apatia i Retraiment a I'aula en la inte

racció social amb iguals.

Introducció

L'educació física, I'educació corporal, I'activitat motriu i la psicomo

tricitat, són conceptes que fan referencia al "moviment" i a la seva

implicació en I'educació. La denominació "educació física", encara

que en un moment de la seva historia va tenir un enfocament meca

nicista, actualment s'entén com el comportament que mostra la to

talitat de I'ésser huma-social. Quan un nen es mou és tot ell qui es

manifesta. El moviment forma part integrant del desenvolupament

global del nen, tal com demostren els autors que realitzen treballs

en el camp de I'educació i el desenvolupament infantil; tanmateix,
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avaluació, educació física, desenvolupament psicomotor, 
autoconcepte i socialització. 

Abstract 

rhe goal of rhis fesearch is rhe evaluation of a Physical Educarion 
Programme for Children, oriente<! rowards rhe psycomotork 
development, rhe improvement of selfconcepr and rhe social 
behavior. rhe programme has been designed to promo((~ in 
(hi/dren a bese (bet/er) achievement ot physkaJ aerivi/fes bUf an 
whole development in rhe pointed Dut (marked) aspecrs before. 
The intervention for experimental group was performed during 
the schooJ year, as an regular academic activity. This program 
consisrs in 25 sessions wirh its NieS of achievement and 
assessment. 
A study of a group was carried out with pre-test and pos-test 
measuremenrs. In the pre-rest and pos-test stages that following 
evaluarion scales were employed: Picq and Vayer Psychomoror 
battery, Villa Sanchez and Azurmendi Escribano scale of 
self.concept perception, and Silva and Martorell socialization 
battery rest. to evaluare variables in psycomoror deveJopment, 
self-concepr and social behavior in rhe clawoom. 
The samp/e was composed of 23 chi/dren in rhe experimental 
group and 24 in rhe control group. Each group proceeded from 
his regular clòssroom. They were between 6 and 7 years oid. 
An analysis of rhe results showed a posirive effea of the 
programme on psycomoror deve/opmenr and self-concept 
reducing apathy-withdrawal in social inreraction. 

Resum 

L'objectiu d'aquesta in ... estigaci6 és a ... aluar l'eficàcia d'un Programa 

d·Activitats Físiques per a la Infància, orientat al desen\lOlupament 

psicomotor, la millora de l'autoconcepte i el desen\lOlupament de la 

soÓalització. 

La intervenció. per al grup experimental. es ... a portar a terme du

rant el cur.; escolar, incorporada a l'actNitat curricular, i ... a consistir 

en l'a~icació de 25 sessions seguint les consignes, l'execució i 

I·a ... aluació del programa esmentat. 

Es ... a realitzar un disseny multigrup de mesuraments repetits pre-

test-posttest amb grup de control. En la fase i posttest es ... an admi

nistrar els següents instruments d'a\taluadó: Perfil Psicomotor de 

Picq i Vayer, (1985). Escala de Percepció d·Autoconcepte de Villa i 

Auzmendi. (1992) i la Bateria de Socialització de Siwa i Martorell, 

(1983). 

La mostra la constitueixen subjectes que exerciren la condició ex

perimental i 24 subjeaes que \tan ser assignats a la condició de con

trol. Cadagrupde subjectes pertanyia a un grup/aula de primer grau 

d'Ensenyament Obligatori amb edats d'entre 6 i 7 anys. 

Anàlisi i resultats. Es \tan realitzar anàlisis de cO\Iariància i el subpro

grama denominat T-test del paquet estadístic SPSS-Pc. que ... an fer 

palès un efecte positiu del Programa d'lnteJVenció en COOfdinació 

Dinàmica, Equilibri, Organització Espacial i Autoconcepte. i ... an dis

minuir els comportaments d'Apatia i Retraïment a l'aula en la inte

racció social amb iguals. 

Introducció 

L'educació física, l'educació corporal, r actNitat motriu i la psicomo

tricitat. són conceptes que fan referència al "mO\Iiment" i a la se'.'a 

implicació en l'educació. La denominació "educació fíSK:a ", encara 

que en un moment de la se\la història \ta tenir un enfocament meca

nicista, aaualment s'entén com el comportament que mostra la to

talitat de l'ésser humà-social. Quan un nen es mou és tot ell qui es 

manifesta. El mo'Iiment forma part integrant del deserwolupament 

gk>bal del nen. tal com demostren els autors que realitzen treballs 

en el camp de l'educació i el desen ... oIupament infantil; tanmateix. 
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I'educació física no sempre ha ocupat ellloc

que li pertoca en I'educació de I'infant.

L'educació física integral que es proposa en

aquesta investigació recull, com a bases

conceptuals, diferents nocions i conceptes

als quals han arribat autors com ara Guil

main (198 1), Wallon (1984) i Picq i Vayer

(1 985). La revisió de la literatura palesa la

importancia que té la intervenció en edats

primerenques per al desenvolupament in

tegral del nen, mostra de quina manera, a

través de programes d'educació motriu, es

desenvolupen aspectes cognitius, emocio

nals i socials deis subjectes (Frostig, 1984;

Acouturier, 1985). La importancia del to en

la relació del subjecte amb el seu entorn,

I'expressió de I'emoció mitjan<;ant el movi

ment, així com la relació jo-món constituira

un deis objectius fonamentals (Wallon,

1984). En aquesta línia, Ajuriaguerra (1986)

desenvolupa el concepte d'empatia tonica.

Aquest concepte constitueix un puntal en la

relació adult-nen, en el sentit que es plante

ja en aquest Programa, A partir d'aquesta

relació, el professor se situara en una acti

tud d'escolta de les necessitats del nen. Els

factors d'autoestima i socialització que aixo

comporta són promoguts per aquesta con

ceptualització.

El Programa dissenyat i implantat en aques

ta investigació ofereix al nen les situacions

motrius adequades, sistematitzades i lúdi

ques, perque s'activi i s'enforteixi la relació

subjecte-moviment, com una forma de

lIenguatge "jo-món", on el cos és I'eix de

referencia de tota situació viscuda i el movi

ment, allo que possibilita aquesta relació.

A1gunes de les seves característiques es po

den resumir en el respecte a la unitat indivi

sible del nen, ates que la motricitat és una

via d'expressió de totes les seves dimen

sions. La disponibilitat corporal, conse

qüencia de I'organització del seu esquema

corporal i del control corporal, és indispen

sable per al desenvolupament mental i afec

tiu del nen. Tot assumint que el desenvolu

pament de I'infant i també el desenvolupa

ment motriu, es produeix d'una manera

contínua en tots els nens, i que presenta di

ferencies individuals. Realitzar I'activitat físi

ca en cooperació és base fonamental per

que el nen s'afermi com a persona indivi-

dual i social. Es pretén el desenvolupament

maxim de la capacitat de percepció a través

de la sensibilitat cinestesica, visual, auditiva i

tactil; és aquesta, la percepció, el parame

tre que afavoreix la resposta motriu i in

tel'lectual adequada a I'entorn físic i emotiu,

El moviment, en el context educatiu, ha de

ser una acció intencionada, perque tingui

sentit propiament. Aquest pot expressar-se

pel despla<;ament i/o per una acció ideo

motriu, L'experiencia del moviment es veu

afavorida per la quietud com a mitja per a la

seva interiorització. La incidencia deis com

ponents afectius i intel'lectuals de la motrici

tat en el desenvolupament practic faran

possible una Educació Física Integral.

El programa es basa en les directrius del

Disseny Curricular Base del Ministeri

d'Educació ¡Ciencia pel que fa a la definició

d'objectius, I'elecció de continguts i les si

tuacions d'ensenyan<;a-aprenentatge que

es proposen.

S'ha dividit en tres blocs tematics. En el bloc

Ir s'exerciten els denominats "moviments

fonamentals", en el bloc 2n les "habilitats

perceptuals" i en el bloc 3r es treballa "el

nen i els jocs".

Els continguts tematics que corresponen als

blocs esmentats es desenvolupen en les

unitats didactiques corresponents. La tem

porització deis continguts ens ha portat a

desenvolupar sis unitats didactiques, que

abra<;aran un curs complet, tenint en

compte que es realitzaran dues sessions

d'educació física setmanals. Cada unitat

didactica conté deu sessions d'una hora de

durada, corresponents a un període de

mes i mig escolar, amb una periodicitat de

dues hores la setmana. La desena sessió és

una sessió avaluativa.

Aquesta investigació es planteja des d'un

disseny experimental de comparació de

grups, en concret un disseny pretracta

ment-postractament amb un grup experi

mental i un grup control.

ObJecttus I hipotesl

En primer 1I0c, interessa experimentar la

viabilitat del programa esmentat en una si-

EducaCló FíSica, Esports (61) (24·30)

tuació natural, és a dir, com a activitat curri

cular en el grup-aula.

Com a segon objectiu, es pretén observar

els efectes del Programa en la motricitat,

I'autoestima i la sociabilitat deis nens.

HipOtest

• S'espera que els subjectes experimentals

millorin la seva actuació en les activitats fí

siques per efecte del programa, i que

progressin en el mesurament del desen

volupament motor.

• S'espera que els subjectes del grup expe

rimental millorin més que els del grup

control en el mesurament d'autocon

cepte.

• S'espera que el programa d'activitats físi

ques, basat, en un deis seus apartats, en

jocs de cooperació i en activitats realitza

des en parella i en petits grups, estimuli

una millora significativa en relació als

comportaments socials entre iguals que

es donen en el context aula, tot augmen

tant els comportaments afavoridors i dis

minuint els comportaments pertorba

dorso

Participants

El grup experimental era compost per

23 subjectes de Ir de Primaria. I I nens i

I I nenes de 6 anys. Al grup control hi

havia 24 subjectes de Ir de Primaria amb

edats d'entre 6 i 7 anys, 12 nens i 10 ne

nes. El nivell socioeconomic i cultural de

tots dos grups era similar. Cap deis parti

cipants en aquest estudi presentava defi

ciencies físiques o sensorials incapaci

tants per a I'assoliment deis objectius

proposats.

Instruments

• Perfil Psicomotor de Picq i Vayer,

( 1985).

És una bateria de proves psicomotrius, re

copilació de tests de diferents autors, Guil

man, Ozeretzki, Stamback, Piaget-Head i

Harris. Hi ha una escala per a infants de 2 a

5 anys i una altra per als de 6 a I I anys. Els

tests d'Ozeretzki-Guilman són proves pre-

apunts 25

l'educació lisica no sempre ha ocupat el lloc 

que li pertoca en l'educaóó de l'infant, 

L'educació física integral que es proposa en 
aquesta investigació recull. com a bases 

conceptuals, diferents nocions i conceptes 

als quals han arribat autors com ara Guil

main (1981), Walion (1984) i Picq i Vayer 

(1985). La revisió de la literatura palesa la 

importància que té la intervenció en edats 

primerenques per al desenvolupament in· 

tegral del nen, mostra de quina manera. a 

través de programes d'educació motriu, es 

desenvolupen aspectes cognitius, emocio

nals i socials dels subjectes (Frostig, 1984: 

Acouturier, 1985). La importància del to en 

la relació del subjecte amb el seu entorn, 

l'expressió de l'emoció mitjançant el movi
ment, aixI com la relació jo-m6n constituirà 

un dels objectius fonamentals (Vv'alion, 

1984). En aquesta línia . .A¡uriaguerra(1986) 

desenvolupa el concepte d 'empatia tònica. 
Aquest concepte constitueix un puntal en la 

relació adult-nen. en el sen!itque es plante

ja en aquest Programa. A partir d'aquesta 

relació, el professor se situarà en una acti
tud d·escolta de les necessitats del nen. Els 

factors d 'autoestima i socialització que això 

comporta són promoguts per aquesta con

ceptualització. 

El Programa dissenyat i implantat en aques

ta investigació ofereix al nen les situacions 

motrius adequades, sistematitzades i lúdi

ques, perquè s'activi i s'enforteixi la relació 

subjecte-moviment, com una forma de 
llenguatge "jo-m6n", on el cos és l'eix de 

referència de tota situació viscuda i el movi

ment allò que possibilita aquesta relació. 

Algunes de les seves caracteristiques es po

den resumir en el respecte a la unitat indivi

sible del nen, atès que la motricitat és una 

via d'expressió de totes les seves dimen

sions. La disponibilitat corporal, conse

qüència de l'organització del seu esquema 

cO!"pOt'"ill i del control corporal, és indispen

sable per al desenvolupament mental i afe-c

tiu del nen. Tot assumint que el desenvolu

pament de I"infant i també el desenvolupa

ment motriu, es produeix d'una manera 

continua en tots els nens, i que presenta di

ferències individuals. Realitzar l'activitat físi

ca en cooperació és base fonamental per

què el nen s'afermi com a persona indivi-

dual i social. Es pretén el desenvolupament 

màxim de la capacitat de percepci6 a través 

de la sensibilitat cinestèsica, visual, auditiva i 

tàctil: és aquesta, la percepció, el paràme

tre que afavoreix la resposta motriu i in

tel·lectual adequada a l'entorn físic i emotiu. 

El moviment, en el context educatiu, ha de 

ser una acció intencionada, perquè tingui 

sentit pròpiament. Aquest pot expressar-se 

pel desplaçament i/o per una acció ideo

motriu. L'experiència del moviment es veu 

afavorida per la quietud corn a mitjà per a la 

seva interiorització. La incidència dels com

ponents afectius i inteHectuals de la motrici
tat en el desenvolupament pràctic faran 

possible una Educació F1sica Integral. 

El pf"Ograma es basa en !es directrius del 

Disseny Cumcular Base del Ministeri 

d·Educaci6 i Ciència pel que fa a la definició 

d'objectius. l'elecció de continguts i les si
tuacions d'ensenyança-aprenentatge que 

es proposen. 

S'ha dividit en tres blocs temàtics. En el bloc 
I r s'exerciten els denominats "moviments 

fonamentals", en el bloc 2n les "habilitats 

per<eptuals" i en el bloc 3r es treballa "el 

nen i els jocs". 

Els continguts temàtics que corresponen als 

blocs esmentats es desenvolupen en les 

unitats didàctiques corresponents. La tem

porització dels continguts ens ha portat a 

desenvolupar sis unitats didàctiques. que 

abraçaran un curs complet. ten int en 

compte que es realitzaran dues sessions 

d'educació lisica setmanals. Cada unitat 

didàctica conté deu sessions d 'una hora de 

durada, corresponents a un perlode de 

mes i mig escoiar. amb una periodicitat de 

dues hores la setmana. La desena sessió és 

una sessió avaluativa. 

Aquesta investigació es planteja des d'un 

disseny experimental de comparació de 

grups. en concret un disseny pretracta

ment-postractament amb un grup experi

mental ¡ un grup control. 

Mètode 

ObJ«.tflU I .lpòresl 

En primer lloc, interessa experimentar la 
viabilitat del programa esmentat en una si-
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tuaci6 natural. és a dir, com a activitat curri
cular en el grup-aula. 

Com a segon objectiu, es pretén observar 

els efectes del Programa en la motricitat, 

l'autoestima i la sociabilitat dels nens. 

• S·espera que els subjectes experimentals 

millorin la seva actuació en les activitats Ii

siques per efecte del programa, i que 

progressin en el mesurament del desen

volupament motor. 

• S'espera que els subjectes del gr\lp expe

rimental millorin més que els del grup 

control en el mesurament d·autocon

ce pte. 

• S'espera que el programa d'activitats lisi

ques, basat, en un dels seus apartats, en 

jocs de cooperació i en activitats realitza
des en parella i en petits gr\lp5, estimuli 

una millora significativa en relació als 

comportaments socials entre iguals que 

es donen en el context aula, tot augmen

tant els comportaments afavoridors i dis

minuint els comportaments pertOfba

d=. 

Partld}Hlnts 

El grup experimental era compost per 

23 subjectes de I r de Primària. I I nens i 

II nenes de 6 anys. AI grup control hi 

havia 24 subjectes de I r de Primària amb 

edatsd'entre6i7anys. 12nensi IOne

nes. El nivell socioeconòmic i cultural de 

tots dos grups era similar. Cap dels parti

cipants en aquest estudi presentava defi

ciències físiques o sensorials incapaci

tants per a l' assoliment dels objectius 

proposats. 

Instruments 

• Perfil Psicomotor de Picq i Vayer. 

( 1985). 

~ una bateria de proves psicomotrius. re

copilaci6 de tests de diferents autors, Guil

mano Ozeretzki, Stamback, P~get-Head i 

Hams. Hi ha una escala per a infants de 2 a 

5 anys i una altra per als de 6 a I1 anys. Els 

tests d'Ozeretzki-Guilman són proves pre-
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cises i contrastades que permeten una ob
servació justa dels elements fonamentals de 

la motricitat. Els treballs de Zazzo i col'labo

radors ens han proporcionat les correspo

nents edats. 

• Escala de Percepció d'Autoconcepte 

Infantil (PAl) de Villa i Auzmendi (1992). 

El PAl: és un test que mesura la percepció 

de I"autoconcepte a I"edat infantil (5-6 

anys). Avalua el constructe general Auto

concepte i a més a més 10 aspectes consti

tutius de I"Autoestima. 

• Bateria de SociaJització (BAS I) de Silva i 

Martorell. (1983). 

La BAS I és un conjunt d'escales d'es

timació per avaluar la socialització dïn

fants i adolescents de 6 a 15 anys en am

bients escolars. Els elements de la bate

ria compleixen bàsicament dues fun

cions: a) aconseguir un perlíl de socialit

zació amb 7 subescales. i b) obtenir una 

apreciació normal de la socialització amb 

una escala. 

Procediment 

Per a la intervenció amb el grup experi

mental es va portar a terme el següent pro

cediment: 

Elecció dels centres que hi participarien 

amb la consegüent explicació dels objectius 

i del procés de la investigació. 

Entrenament als professors docents per a la 

implementació correcta del programa d'e

ducació física. 

Amb els subjectes experimentals es van im

p1ementar 25 sessions del Programa d'E

ducadó Física (PAFI). La intervenció es va 

portar a terme en dues sessions setmanals 

durant el període escolar habitual. en I"espai 

curricular destinat a I"educació física. Es van 

realitzar les tres fases del procediment: pre

test, programa dïntervendó, posttest. 

La implementació del programa va c6rrer a 

càrre< de la professora de l'aula i d'una pro

fessora de suport com a observadora i re

colzament de les sessions. Ambdues van 

ser entrenades sobre els aspectes pedagò
gics i metodològics. ai)(í com sobre els con

tinguts de les activitats proposades en el 

programa . 

Els subjectes de control van realitzar les 

sessions d'educació física programades 

en el centre, al gimnàs o al pati de l'escola. 

segons les inclemències del temps i la 

mena d'activitats organitzades. amb una 

intensitat similar a la del grup experi

mental. 

Per conèixer les situacions abans i des

prés de la implementació del programa 

PAFI, es va real itzar una avaluadó pretest

posttest als dos grups, per ta l de compa

rar les conseqüències del programa d'in

tervenció educativa en el desenvolupa

ment infantil. 

Resullats 

Els resultats provenen de la comparació 

de mitjanes entre el grup control i I"expe

rimental en les diferents escales empra

des, del grau de significativitat de les di

ferències esmentades, i de les anàlisis de 

variància pertinents i posttest en tots dos 

grups. 

En el realitzem la comparació de les mitja

nes en les diferents escaJes amb I"objectiu 

de comprovar el grau d·homogeneïtat de 

tots dos grups prèviament a la implantació 

del programa . .Aquest estudi ens permetrà 

d·afirmar que les diferències obtingudes en

tre tots dos grups són degudes a l'esmentat 

programa i no a diferències preexistents en

tre tots dos. 

• Resultats en el Perfil Psicomotor de Picq i 

Vayer: (Taula I) 

Abans d'implantar-se el programa el grup 

control presentava més coordinació dinà

mica i millor organització de I·espai que el 

grup experimental, atès que les puntua

cions mrtjanes obtingudes en ambdues va

riables són més altes en el grup control que 

en el grup experimental, i aquesta diferèn

cia és estadísticament significativa. Vam par

tir amb una diferència entre els grups a fa

vor del grup control en dues variables. 

(Taula 2) 



Després del progr.lma, s'observa en el grup 
experimental una millora en totes les varia

bles estudiades, però la signif¡cativitat 

d'aquesta diferència s'aprecia en les varia

bles següents: coordinació dinàmica, orga
nitz.aci6 espacial i equilibraci6, Podem de
ciIir que, encara que ni hagi puntuacions 
més elevades en lots dos grups corn a fruit 
de l'edat i de l'entrenament en psicomotri
citat, l'increment de les puntuacions en el 

grup experimental es troba associat a la im

plantació del programa, 

En realitzar l'anàlisi de covariància del test 

de pemi psicomotor de Picq i Vayer, cco

trolant estadísticament la influència de les 

puntuacions inicials, s'observa que es man

tenen les dife rències entre grups en aques
tes variables. Les diferències signifkatives es 

troben a les variables: coordinació dirWnica 
(F (1.40)=55.70, p < .IX)! ) i Equi~bri 

(F (I ,40) = 23,78, p<,OOI)(Gràfic I). 

• Resutl.ats en la Bateria de Percepció 
d'Autoconcepte Infantil (PAl) 

la qualla diferència de mitjanes entre tots 

dos grups és estadísticament significativa: 

són més altes en el grup control (39,18) 

que en el grup experimental (30,54). 

Aquesta subescala de la BAS aprecia 

l'acatament de regles i normes socials, 

Dif. Ilgnlfle.!lvn Post (Des prés del Progr. m.) 
Grup Control (6 i 7 anys) E>l:perimental (6 anys) 

Coor. Dinàmica Org. Espai Equilibrati6 

Olf, slgnllle.tlvn Pos l lOes pr" d, I Programil) 
Grup Conlrol (617 anys) E>l:perimenlal (6 anys) 
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Aquest test mesura la percepció de &ol 1--- ------1 
l'autoconcepre en l'edat infantil, ava- 63,S 1----------1 
iuant·ne el constructe general ¡ l'autO

estima. (Gràfic 2) 

Després de comprovar que no exJstien 
diferències estadísticament signifkatives 

prhies al programa. es van analitzar els re
sultats obtinguts en aquesta prova per tots 

dos grups, un cop rll'lalitzat aquell. 

Els resultats assenyalen que el grup experi
mental (64,80) presentava puntuacioos 

mitjanes superiors al grup control (62,28) 
estadísticament signifICatives. Com en el cas 
ant~. podem concloure que el progra

ma beneficia els subjectes ~ l'han experi
mentat, i no només en àrees exclusivament 

psicomotores, sin6 en aspectes emocio
nals, com són ara la manera més satisfac

tòria de percebre's ell mateix i la conse
qüent autoestima, 

• Resultats en La Bateria de Socialització 

(BAS-I ) (Taula 3) 

Les puntuacions del pretest mostren 
l"nomogene"ftat de tots dos grups. excep

le en la variable Respecte-autocootrol, en 

" t----------1 
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Agressivitat
Tossudesa 

que generalment faciliten la corwi

vénda (Taula 4 i gràfic 3.) 

En analitzar les proves re<:oIlides desprès de 

finalitzar el programa 110 apareixen diferèn

ci(!S signifICatives entre els grups en la varia

ble Respeae-autocontrol.!W.ò podria indi· 

car-nos que la instauració del programa en 
el grup experimental hauria facilitat el sentit 

cie responsabilitat del grup esmenta!. cosa 

que hauria eliminat les diferències existents 

anteriorment. 
Apareix~, en aquest cas, diferències signifi

catrves ~e els grups en dues variables 

d'aquesta bat~, totes dues considerades 

com a elements pertorbadors: r Agres

sivitat-Tossuderia i t'Apatia-Retraïment. la 

primera es relaciona amb la resistència a les 

normes. la Indisciplina i l'agressivitat. i és el 

• Gr. ConItOl 
.G._ üpe.w"tfual 

grup experimental el que presenta puntua

cions mitjanes superiors (14.04) a les del 

grup controt (6.95). 

Pcx:lem suposar que la variable Agressivi

tat-Tossuderia entesa com a resfstència a 

les r.ormes i indisciplina. podria estar moti
vada pels efectes secundaris ~I programa. 
Per exemple, afavorir t'expressió ~ les ne

cessitats individuals. tot reforçant l'auto

nomia, la creativitat ¡ la capacitat de propos

ta, es podrien entendre com a aspectes 

d'indisciptina o resistència a les normes. 

Pel que fa al segon element. apatia-retraï

ment. en el qual es registren diferències sig
nificatives entre els grups. és el grup control 

(I l ,n) qui p¡-esenta puntuacions mitjanes 

més altes que el grup experimental (4,04). 

l'quest element pertorbador de la socialit-

zaclÓ aprecia retraiment social, introVersió 

i. en casos extrems, un dar aillament. 

DLscJUSló dels resultats 

I conclJlSlon$ 

A grans vets, amb aquesta inv6tigació 
hem tractat d'aportar una evidència emp/

rica en relació amb la implantació d 'un 

Programa d'Activitats Fisiques per a la 

infància i la seva repercussió en el desen
votupament psk:omotor del nen, en 

l'autoestima i en les seves relacions mtra

grupals en el context escolar. 
,Amb aquest objectiu, ha estat elaborat un 

programa d'intervenció educativa, basat es

pecíficament en les activitats fisiques i se 

n'ha avaluat la repercussió en el desenvotu

pament i en les relacions socials d'una aula 

experimental on ha estat aplicat. mitjançant 
tres instruments d'avaluació. 

L'avaluació de l'efecte del programa PAFI 
condueix a plantejar-ne tres conseqüèn • 

cies: 

a) Un progrés dels nens en el seu desenvo- ""","""",. 
b) Una millora de l'autoconcepte dels 

nens, 

c) Un catWI en alguns aspectes que nt~
nen en les relacions socio-afectives Íf1tr.lo

gru"". 

1m:idència del PAFI 
en el desenvolupament 
psicomotor 

Els resultats provinents de l'anàlisi de cova

riància permeten arribar a les conclusions 
que s'exposen: 

Encara que. en un començament. els r.ens 

del grup control mostren diferènoes signifi
catives al seu favor en les variables coordi. 

noció dinòmica i organització espacial. 

en el posttest són els nens del grup experi

mental ds qui mostren milton puntuacions: 

~ significativa la diferència en les variables 

coordinació dinàmica, organització es· 
pacial ¡ equilibri. si prenem com a rere

rència tot el grup convol. Per això es pot dir 



que queda confllTf1ilda. la hipòtesi ~ 

referència al fet que el programa d'activitats 

físiques afavoreix ~I desenvoIupamenl m0-

tor dels components del grup. 

Aquests resultats ens permeten pensar que 

la int~rvenció ech.ICativa pot afavorir l'asso

liment dels objectius proposats. En aquest 
cas, el programa d'activitats físiques que 

s'ha centrat en els aspectes perceptius del 

moviment, en el coneixement d'un mat~ix i 
~ altres ractors que depenen d'aquest co
neixetr"'o@nt, com ara l'equilibri o l'actitud 

corporal. ha donot com o resultat lo mi
lloro de lo coordinoció dinàmica, l'equi

libri i l'orgonitzoció de l'espoi, factors re

laóonats amb ~Is conceptes treballats. Po

dem dir, amb Le Boukh, que el c~ixe

ment del cos possibilita una millor disponi

bilitat motriu. 

Podem assenyalar que el grup experi
m~ntal ha obtingut millors puntuaóons en 

les mateixes variables del perfil psicomo

tor. coordinació dinàmico j orgonitzo

ció espociol. Tots dos conc~pt~s són 
part d~ls continguts del programa d~s~n

volupats ~n I~s tres unitats didàctiques. La 

coordinació és ~I resultat de la combina

ció harmoniosa del Sistema Nerviós Cen

tral i la musculatura esquelètica (Ueild. 
1988), allò que Le Boulch (199 1) deno

mina l'ajustament d'uno acció en el 

temps i en l'espai. És a dir, la forma més 

eficaç de realitzar un moviment, en la qual 

intervé el coneixement corporal, l'actitud 
postural, l'equilibri i la perc~pció del 

temps i de l'espai. 

lrrc/tlènc/4 tkl PAFI 
en la percepció 
de l'auloroncepte Infantil 

En relació a les proves d'ouloconceple es 

constata que ~ el pretest no existeix~n di

ferències significatives entre e ls grups. Mal
grat tot , en ~I posHest oporeixen diferèn

cies significotives a f¡v()( del grup experi
mental. Aquest grup se situa entre el per

centil 70 i 75, ~ que signifICa un alt gr.w 
d'au\ocoocepte. 8 grup control es troba si
tuat ~ el percentil SO. Es pot dir que el pro-

¡rama d'activitats físiques orientat a desen

volupar aspectes d'autonomia, coneixe

ment i ~t pròpiament ho ofavori/lo 
percepció d'un millor oVlocorrcepte; 

queda, doncs, confirmada ta tercera hipòte

si específica. Es pot observar que el progra

ma PAFI afavoreix la percepció de l'auto
concepte del nen. 

Si relacionem els aspectes constitutius de 

l'autoestima, implícits en el constructe ge
neral Autocooc:epte. amb els objectius del 
PAFI, podem dir que un programa d'activi

tats Iisiques on el mateix nen sigui l'impulsor 
de l'activitat des de les seves pròpies neces

sitats de moviment, de repte. i de relació 

amb els altres. tot insistint en els valOl'S que 

I"activitat proporciona, afavorirà el desen· 
voIupament d'aspectes de la peBOna!itat 

que són d'un ordre diferent que ta motrici
tat. El progrés en el desenvolupament m0-

tor i l'adquisició de ~ i dif~rents habili

tats afavoreix en el nen un sentiment d'lX\3 

més gran competència i confaança en ell 
mateOc. És allò que hom at'\OITIeI'"Ia el conei

xement ofediu i que està relacionat amb 

els sentiments subjectius que els nens tenen 

i que afegeixen a les seves pròpies accions 

(l. M. RJJiz, 1995). 
Pel que fa a l'autoconcepte, diversos es

tudis demostren el benefici que propor

ciona un programa d'activitats f/Siques en 
la percepció d'un mateix (M. Garaigordo

bil. 1991). 

Inclllimcla tkl PAF! 
en la conducla social 

Com a resultat de I"anàlisi de covariància es 

compt"CNa que, encara que en el pretest el 

grup control mostra lX\3 dilerència signltca

\iva i positiva en ta variable Respecte· auto

control, en el posttest no es manifesten 

aquestes diferències, cosa que podria indi
car que la implantació del programa en el 
grup experimental hauria facilitat el sentit de 

la responsabilitat. Apareixen diferències sig. 

nificatives en el grup experimental en les va
riables ~ressivitat-tossuderio i Apo
tia-retraïment i de fonna tendencial en U· 
derotge . Pel que fa als comportaments s0-

cials. es pot dir que el programa d'activitats 

físiques ha. ofavorit "aparició d'alguns 

comportoments considerats pertorba

dors, com oro resistència o les normes, 
indisciplino i agressivitat. ~ que es 

considera com a efecte negatiu, atès que el 

grup es troba en el percentil 55 i, d'altra 

banda, ho ofovorU lo disminució d'oltres 
comportaments considerats pertorba· 
dors de lo socialització, com ara el retrai
ment social, la in~rsi6,1a falta d'energia i 

iniciativa i. en casos extrems. un dar ailla
ment social, car el grup es trobo per soto 
de /o mitjana en el percentil 25. O'aquí 

es pot concloure que es confirma parcial
ment ta hipòtesi. La renexió personal ens 

porta a pensar que un programa que afavo
reix aspectes individuals d'autonomia, ex· 

traversió i iniciativa pot induir a comporta

ments de menys respecte a les normes o, 

inclusivament. lXIa més gran indisciplina. i 
en conseqüència caldria aconseguir un 

equilibri entre les actituds esmentades. 

.AJguns estudis sobre la irlftuència d'un pr0-

grama d'activitats flSiques en ta conducta s0-

cial dels nens demostren que existeix una 

incidència positiva. tot afavorint els com
portaments positius i disminuint els com

portaments pertorbadors (Villa i Auzrnendi. 

1992). 
Per tot el que acabem d'exposar podem 

afirmar, pel que fa a les hipòtesis, que les 

diferències entre el grup experimental i el 

grup control. prenent en consideració 
tots els nens del grup, han estat favorables 

al grup experimental en la percepció de 

I"autoconcepte, en alguns aspectes del 

desenvolupament molar i algunes varia
bles dels comportaments socials. Com a 

conseqüèooa, es pot afirmar que el PAFI 
és viable en una situació natural i que afa

VOI"eix el desenvolupament psicomotor 

dels infants. 

La valoració del programa per part del 
professorat, més enllà dels objectius i 

hipòtesis proposades en la investigació, 

suggereix que és un programa específic 
que facili ta i enriqueix el treball del profes

sorat, no solament pel propi mateix i per 
la sistematització dels continguts, sinó, 

sobretot, per la concreció de les activi· 

tats, la seva definició operativa i l'ava

luació de les sessions. 

2.') 
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