
De les pràcti ques fí si ques pri migè nies
a l’esport edu ca tiu (i III)

Àmbit extern (medi natural)
De les em bar ca cions de trans port

als es ports nàu tics

Des de les èpo ques més re mo tes els ho mes han fet ser vir di -

fe rents for mes d’embarcacions: rais, pas te res, troncs

d’arbre buits... uti lit zats amb per xes o amb rems per na ve gar 

pels rius, llacs i mars. A poc a poc, aques tes em bar ca cions

pri mi ti ves van anar re for mant-se fins ob te nir els caiacs (en

llen gua es qui mal, bots d’homes), ca noes i les em bar ca cions 

de vela (que apa rei xen per pri me ra ve ga da al riu Nil, Egip te,

5500 aC). Po dem dis tin gir en tre les em bar ca cions pro pul sa -

des pels rems i les que són em pe ses per la for ça del vent

mit jan çant les ve les des ple ga des ade qua da ment.

Ben se gur que aquests pri mi tius ar te fac tes per al des pla -

ça ment aquà tic po den re pre sen tar una mag ní fi ca ex pe -

rièn cia per als nos tres es co lars. El nen ha de con èi xer els

dos grans àmbits de la na ve ga ció (rems i ve les) i adap -

tar-se a ca das cun. La na ve ga ció, en les se ves di ver ses for -

mes, re por ta co nei xe ments tècnics i me diam bien tals i de -

sen vo lu pa ex traor dinà ria ment les di men sions re la cio nals,

afec ti voe mo cio nals i de de ci sió. La nos tra pro pos ta pe -

dagò gi ca es ta ria es truc tu ra da en les fa ses se güents:

1. Re cer ca de ma te rials, mo de lat i cons truc ció d’embarca -

cions pri mi ti ves i d’altres al ter na ti ves idea des pels ma tei -

xos alum nes. 2. Intro duc ció pràcti ca a les em bar ca cions

pro pul sa des per rems. 3. Co nei xe ment i pràcti ca de les em -

bar ca cions de vela (apro fi ta ment del vent per acon se guir

una pro pul sió i di rec ció de la nau).

De les ex pe rièn cies eò li ques

als es ports ae ris

Vo lar i con que rir l’entorn aeri ha es tat sem pre una as pi ra -

ció hu ma na i fins i tot una ne ces si tat; mol tes cul tu res han

con si de rat l’aire i el vent com un ele ment fo na men tal, cosa 

que es re flec teix en les pràcti ques eò li ques re crea ti ves de

les se ves so cie tats res pec ti ves. Els salts al buit amb

acrobà cies aè ries han es tat una cons tant en una mu nió de

po bles, so bre tot els ri be rencs i ma rí tims amb bons pe -

nya-segats. A Egip te es feien glo bus de pa pir, s’escalfava

l’aire de l’interior i, en con se qüèn cia, aquests ar te fac tes

arri ba ven a una cer ta al ça da i efec tua ven re co rre guts més

o menys llargs, en re la ció amb els quals exis tia una cer ta

com petè ncia. Els mao ris de la Po linè sia, els oto mís de

Mèxic i les tri bus autò cto nes de Gua te ma la prac ti ca ven el

joc del “vo la dor”, en el qual al guns in di vi dus s’agafaven

ca das cun a una cor da que pen ja va d’un disc de fus ta que

vol ta va sub jec tat a un pal alt, i gi ra ven lliu re ment a mercè

del vent reg nant. Entre les tri bus ori ginà ries d’Austràlia, es 

prac ti ca va prin ci pal ment el bu me rang, ob jec te que pos -

seeix unes es pe cials ca rac te rís ti ques vo la do res com ara la 

seva ca pa ci tat pla na do ra i el re torn, els seus des co bri dors

li ator ga ven múl ti ples apli ca cions: màgi ques i re li gio ses,

uti lità ries, re crea ti ves, ci negè ti ques o bèl·li ques. Els es -

tels vo la dors, ori gi na ris dels po bles asià tics del Ti bet i la

Xina amb tota mena de va riants i apli ca cions; en tre aques -

tes des ta ca l’experiència de col·lo car un in di vi du aga fat a

un es tel ge gant per tal de fer ob ser va cions a llar ga

distància; l’estel és arros se gat i llan çat en lai re amb èxit

per di ver sos com panys.

En els úl tims temps, l’home, fi del con ti nua dor de la tra di ció

hist òri ca, ha en gin yat al guns ar te fac tes per po der vo lar i

sen tir el plaer de man te nir-se suspès en l’espai. El re sul tat

ac tual són els es ports ae ris mo derns i d’altres pràcti ques re -

cents: pa ra cai gu dis me, cai gu da lliu re, ala de pen dent (pa ra -

pent), ala del ta, ae ros ta ció, vol sen se mo tor, salt de pont,

etc. El bu me rang ac tual i el frees-bee ens re cor den els llan -

ça ments d’objectes amb ca rac te rís ti ques ae ro dinà mi ques

es pe cials, en tre elles la ca pa ci tat i ver sa ti li tat del re torn, tot 

ju gant amb els co rrents de l’aire.

En el camp pe dagò gic de l’educació es por ti va, en una pri me -

ra eta pa, plan te gem el co nei xe ment i el ma neig dels ar te fac -

tes pla na dors de què es dis po si (discs atl ètics lleu gers,

plats vo la dors, bu me rangs, es tels o qual se vol al tre giny im -

pro vi sat) i l’anàlisi de les di rec cions i co rrents del vent. Tot

se guit pro po sem de re crear si tua cions re la cio na des amb el

do mi ni del cos en l’espai, les acrobà cies i el ma te rial es pe cí -

fic: el tram po lí, el mi ni tramp (amb cai gu des en ma ta las sos

grui xuts i a la pis ci na) o el ma talàs elà stic. Fi nal ment, per

als  més in quiets i ago sa rats, sem pre que da l’experiència de

prac ti car al gu na mo da li tat en tre els es ports ae ris.

Dels ar te fac tes mecà nics als es ports de mo tor

La in ven ció de la roda en la se go na re vo lu ció tec nolò gi ca

(Me so potà mia, al vol tant del 2220 aC) va su po sar per a

l’home una gran bau la en la seva cur sa in ces sant d’avenços

en la con ques ta i el do mi ni de la na tu ra le sa. La roda és

l’instrument bàsic de tots els vehi cles te rres tres; a par tir de

la seva in ven ció s’han anat creant una com ple xa sèrie

d’artefactes mecà nics sos tin guts per ro des que co brei xen

ne ces si tats de trans port, pro duc ti ves i bèl·li ques. Pos te rior -

ment, aquests ar te fac tes s’han des ti nat a fi na li tats lú di ques 

i com pe ti ti ves. Des de les an ti gues cur ses de ca rros ti rats

per ca valls (bi gues i qua dri gues) en la se go na re vo lu ció tec -

nolò gi ca (Edat dels Me talls i Edat Mit ja na), arri bem a la ter -

ce ra re vo lu ció tec nolò gi ca (1a fase: 1765-1885) amb

l’aparició dels ar te fac tes mecà nics pro pul sats amb ener gia

au to ge ne ra da (bi ci cle ta, pa tins de ro des) amb apli ca cions

uti lità ries i tam bé lú di coes por ti ves, ja que re pre sen ta ven

l’originalitat i la mo der ni tat d’una nova pràcti ca re crea ti va i

com pe ti ti va en la seva èpo ca: l’esport. En la 2a fase (1885-

1960), sor gei xen els vehi cles do tats de mo tor d’explosió

(mo to ci cle tes i cot xes), tot un sím bol de la mo der ni tat que

trans for marà la nos tra for ma de vida. Ben aviat aques tes

màqui nes tin dran una enor me ac cep ta ció po pu lar en el

camp de l’esport, en ca ra que mai no han es tat ac cep ta des

en el més gran es pec ta cle es por tiu: els Jocs Olím pics.

Les màqui nes d’energia au to ge ne ra da i les màqui nes

d’energia pro pul sa da (amb mo tor d’explosió) per tan yen al

nos tre en torn so cio cul tu ral i tec nolò gic. El nen, molt fa mi lia -

rit zat amb aquests ar te fac tes mecà nics d’avui, ha d’apro -

ximar-se de for ma gra dual a les màqui nes, des de la més

sen zi lla i ne ces si ta da d’esforç a la més com ple xa i pro pul sa -

da, amb ob jec te de con èi xer-les, ma ni pu lar-les, con duir-les, 

res pec tar-les i gau dir-ne. Sug ge rim un am pli tre ball amb les

màqui nes d’energia au to ge ne ra da: tre balls d’habilitat i des -

tre sa, des pla ça ments per di fe rents su per fí cies, cur ses, jocs

i equi li bris di ver sos. Pos te rior ment, caldrà pro pi ciar al gu -

nes ex pe rièn cies amb vehi cles de mo tor autò noms i poc pe ri -

llo sos: karts i d’altres va rie tats si mi lars. En la nos tra èpo ca,

con duir vehi cles no és un luxe sinó una ne ces si tat; la ma jo -

ria dels nos tres alum nes s’introduiran de for ma pri me ren ca
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en els vehi cles de mo tor con ven cio nals. La for ma ció re bu da

en aquest àmbit pot ser de gran va lor.

Dels jocs eqües tres als es ports hí pics

D’entre els ani mals domè stics, el ca vall (es te pes de Sibè ria,

vers l’any 3000 aC) ha es tat sens dub te, per a l’home, el més 

im por tant pel seu carà cter po li va lent: ser veis de trans port,

fei nes agrí co les, uti li tat en con flic tes bèl·lics, en el temps

de lleu re, etc. En al gu nes cul tu res, so bre tot de l’àmbit asià -

tic, va ser un ele ment clau i el fo na ment pri mer de la seva

ma tei xa existència com a grups nòma des or ga nit zats; els hi -

ti tes van de sen vo lu par una sor pre nent teo ria al vol tant del

ca vall i el seu en tre na ment per a les cur ses, teo ria que tro -

bem re co lli da al text de Kik ku li (vers l’any 1360 aC). Fent un

ras treig et nolò gic pels di fe rents po bles i ci vi lit za cions que

han co ne gut i uti lit zat el ca vall, fo na men tal ment en les ci vi -

lit za cions asià ti ques i eu ro pees, tro bem una enor me va rie tat 

d’activitats hí pi ques de carà cter re crea tiu, com pe ti tiu i fes -

tiu: cur ses amb mul ti tud de va riants, jocs hí pics (de des tre -

sa, de llui ta), acrobà cies hí pi ques o jocs col·lec tius a ca vall

(polo, kou ra, buz kas hi). L’hipòdrom com a ins tal·la ció es pe -

cí fi ca es cons trueix, es ge ne ra lit za i s’institucionalitza des

de di ver sos se gles abans de Crist i re pre sen ta el gran ni vell

d’acceptació so cial de to tes les ac ti vi tats hí pi ques de caràc -

ter re crea tiu, que vin dria a re su mir l’estatus que te nia el ca -

vall en tre aques tes cul tu res.

A ho res d’ara, el ca vall ha per dut el pro ta go nis me d’antany, ja

que les màqui nes amb mo tors d’explosió han vin gut a subs -

tituir les fun cions de l’equí, i en con se qüèn cia el seu pa per ha

que dat re duït a l’àmbit re crea tiu i com pe ti tiu. Els es ports hí -

pics re pre sen ten aquest seg ment a l’univers es por tiu.

Pro po sem als nos tres alum nes les ex pe rièn cies amb ca valls

per tal de con èi xer unes ac ti vi tats que van ser de gran im -

portància en el pas sat. Aques tes su po sen la re cu pe ra ció de

la in te rac ció en tre l’home i l’animal a la re cer ca d’una bona

adap ta ció i coor di na ció ge net-ca vall, que ens per me ti

d’aconseguir els ob jec tius pro po sats, el gau di i el re co nei xe -

ment del medi am bient i el co nei xe ment, res pec te i con si de -

ra ció d’un dels ani mals més no bles, pro pers i útils al lli nat -

ge humà.

Dels mit jans uti li ta ris de des pla ça ment

als es ports de llis ca ment

De bon co men ça ment l’home i la na tu ra han coe xis tit de

for ma qua si per ma nent; so la ment en l’època con tem -

porà nia, amb el pro cés urbà i in dus trial i la seva crei xent

tec ni fi ca ció, l’home ha vis cut par cial ment d’esquena a la 

na tu ra. La re la ció que el lli nat ge humà ha man tin gut tra -

di cio nal ment amb al guns ele ments na tu rals (neu, gel,

rius, ba rrancs o mars) l’ha con duït a la crea ció d’un se -

guit de ginys amb fins uti li ta ris: les posts d’esquí, els pa -

tins so bre gel, les plan xes de surf, etc. Actual ment, els

es ports llis cants, he reus d’aquesta mena de pràcti ques

en l’àmbit re crea tiu, s’han de sen vo lu pat molt i re pre sen -

ten una ofer ta for ça ac ces si ble per al nen, en ca ra que si -

gui de carà cter es ta cio nal.

Les pri mi ti ves pràcti ques uti lità ries de des pla ça ment te -

nen un con junt de ca rac te rís ti ques co mu nes, són ac ti vi -

tats d’equilibri so bre ins tru ments llis cants en un medi

na tu ral, en les quals s’aprofiten les ener gies lliu res de la

na tu ra le sa per po der des pla çar-se amb la màxi ma eficà -

cia i el mí nim cost. Creiem que aques ta mena d’activitats 

ofe rei xen un am pli ven tall d’experiències en el medi na -

tu ral que cal ca pi ta lit zar en una edu ca ció es por ti va. Pro -

po sem tres fa ses d’activitats: 1. Des pla ça ments i llis ca -

ments di ver sos so bre neu, gel, so rra (du nes) i ai gua amb

el pro pi cos, bus cant les mi llors su per fí cies cor po rals de

llis ca ment per sen sa cions i efi cièn cia en el des pla ça -

ment. 2. Acti vi tats de des pla ça ment i llis ca ment en els

di fe rents me dis na tu rals, uti lit zant tota mena d’objec -

tes, per tal d’obtenir l’artefacte més llis cant. 3. Pràcti ca

dels es ports llis cants ac tuals en els di fe rents me dis na -

tu rals: neu, gel, mar i riu.

De les ac ti vi tats fí si ques en el medi na tu ral

(els sis te mes na tu rals) als es ports d’aventura

La na tu ra sem pre ha ofert a l’home un en torn vi tal per rea lit -

zar ac ti vi tats fí si ques de sub sistència, lú di ques i edu ca ti -

ves. La na tu ra ho era tot per als nos tres avant pas sats més

pri mi tius: hi nai xien, se n’alimentaven, s’hi ai xo plu ga ven,

s’hi es bar gien, la te mien, la ido la tra ven i hi mo rien; però fins 

fa ben poc, el medi na tu ral con ti nua va om ni pre sent, al ber -

gant vida i es cons ti tu ïa com una enor me i rica es co la per als 

hu mans pre sents. Les ac ti vi tats fí si ques edu ca ti ves i re crea -

ti ves que l’home ha de sen vo lu pat en gran part de la hist òria

de la hu ma ni tat han tin gut lloc en con tac te di rec te amb

l’entorn na tu ral, però al ma teix temps que l’individu ha anat

re so lent el di le ma cul tu ra-na tu ra le sa a fa vor de la pri me ra,

s’ha de di cat a trans for mar de mica en mica la na tu ra le sa i

se n’ha allun yat. L’esport sor geix a l’època con tem porà nia

en un con text urbà i in dus trial molt de ter mi nat, com una

pràcti ca lú di ca de ren di ment ra cio na lit za da que tren ca de fi -

ni ti va ment amb les pràcti ques fí si ques de sen vo lu pa des en

un en torn na tu ral, in cert i poc es truc tu rat. Els em pi ris tes an -

gle sos del se gle XVII i l’influent filò sof i pe da gog de la Il·lus -

tra ció, Jean Jac ques Rous seau, pro mouen una edu ca ció cor -

po ral en con tac te di rec te amb la na tu ra que pro dueix un

 notable ressò en el camp de l’educació cor po ral: el mo vi -

ment fi lantròpic de J. Ba se dow (pre cur sor de les Esco les

Gimnàsti ques del se gle XIX), el Sis te ma Na tu ral de G. Hé bert

(pri mer terç del se gle XX), el mo vi ment Scout de Ba den Po -

well i la Gimnàsti ca Na tu ral Aus tría ca. En la dèca da dels

anys vui tan ta, a cau sa del pa ra dig ma ecolò gic, sor geix un

re no ve llat in terès per la na tu ra i, per reac ció a l’estil de vida

ur ba na, s’ofereix la pos si bi li tat de gau dir-ne i po der-s’hi es -

mun yir uti lit zant la tec no lo gia per ti nent. Així nei xen pràcti -

ques de te rra, ai gua i aire on es bus quen emo cions i sen sa -

cions de risc i aven tu ra en ple na na tu ra le sa.

Des del punt de vis ta pe dagò gic, el medi na tu ral re pre sen ta

la mi llor pis ta pos si ble per a una ses sió d’educació cor po -

ral, autè nti ca al ter na ti va de les pràcti ques es por ti ves ur ba -

nes i pre vi si bles. Ens ofe reix un en torn ple d’incertesa, ric de 

pos si bi li tats mo trius no pre vis tes que fa ci li ten la in te rac ció

de l’individu amb la na tu ra le sa, uti lit zant to tes les se ves ca -

pa ci tats mo trius, el co nei xe ment dels re cur sos i ca rac te rís -

ti ques dels seus di ver sos sis te mes, la va rie tat d’acció,

l’assumpció d’una edu ca ció me diam bien tal i el plaer de

gau dir de l’entorn na tu ral.

Pro po sem la con fec ció d’un pro gra ma com plet de pràcti ques 

fí si ques en el medi na tu ral que abas ti tota la for ma ció es co -

lar, en el qual es de sen vo lu pin un con junt d’expe riències

crei xents en di fi cul tat i com ple xi tat, adap ta des a les pro -

gres si ves ne ces si tats i in te res sos del nen/a. En una pri me ra

eta pa, sug ge rim un pro cés que vagi des de les ac ti vi tats que

per me tin de de sen vo lu par les ca pa ci tats fi lo genè ti ques en

el medi na tu ral (Sis te ma Na tu ral d’Hébert) fins als jocs de

com ple xi tat crei xent es pe cial ment ajus tats al medi na tu ral

(des ta quem els re co rre guts i cur ses d’orientació), pas sant

per ex pe rièn cies de so jorn i acam pa da a la na tu ra. A con ti -

nua ció, pro po sem un pro gra ma de pràcti ques re la cio na des

amb els es ports d’aventura les se ves mo da li tats de te rra

(tresc, ci clo tu ris me), ai gua (ràfting, hi dro tri neu, des -

cens de ba rrancs) i aire (salt de pont, pa ra pent). En una ter -

ce ra eta pa, sug ge rim la in tro duc ció dels alum nes més ago -

sa rats en els es ports de mar i mun tan ya més tècnics i arris -

cats (sub ma ri nis me, es ca la da, es pe leo lo gia). Fi nal ment, per 

als més pre pa rats i amb de ci dit es pe rit de risc, els pro po sem 

les mul ti com pe ti cions, des del biat ló i el triat ló fins als

raids d’aventura (Rai verd, Red Gau loi ses...) en els quals 

s’han de rea lit zar du rant di ver sos dies, per equips, un con -

junt de pro ves molt exi gents per tan yents al camp dels es -

ports d’aventura.

Si l’esport es pec ta cle de ri va d’alguns ri tus d’iniciació i de

certs jocs fes tius ins ti tu cio na lit zats de di fe rents po bles i ci -

vi lit za cions que ens han pre ce dit arreu del món: els Jocs

Pan hel·lènics a l’antiga Grècia, els es pec ta cles ro mans al

Circ i a l’Amfiteatre, els pri mi tius Jocs Cel tes a les Illes

Brità ni ques, les cur ses eqües tres a l’hipòdrom de Bi zan ci,

les jus tes i tor neigs me die vals, el joc de pi lo ta pre co lom bí,

el cal cio flo ren tí, el polo per sa i hin dú, el kou ra mu sulmà,

les arts luc tatò ries ja po ne ses, les com pe ti cions ri tuals

d’ini ciació afri ca nes o les pro ves aquà ti ques dels po bles de

la Po linè sia... l’esport pra xi, del qual pro ce deix l’esport re -

crea tiu i l’esport edu ca tiu, en fon sa les se ves arrels en la cul -

tu ra ma te rial de tots els po bles de la hu ma ni tat i les se ves

ac ti vi tats co rres po nen a pràcti ques de la vida quo ti dia na

dels nos tres avant pas sats que for men part del pa tri mo ni

cul tu ral de la hu ma ni tat.

L’esport, pel seu ba gat ge cul tu ral pas sat i per la seva pree -

minè ncia ac tual, ha de par ti ci par en el pro cés edu ca tiu dels

nos tres nens i ne nes com a rea li tat pe dagò gi ca autò no ma de 

l’esport es pec ta cle.
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