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Apre nen ta tge de fets i con cep tes
en edu ca ció fí si ca. Una pro pos ta me to dolò gi ca

Resum

Un dels prin ci pals ele ments de preo cu -

pa ció de la ma jo ria d’especialistes en

Edu ca ció Fí si ca és com arri bar a trans -

me tre d’una for ma sig ni fi ca ti va els con -

tin guts teò rics als seus alum nes. Aquest

ob jec tiu no sem pre s’aconsegueix, per -

què hi ha molts pro ble mes a l’hora de

trans me tre’ls. Les in ves ti ga cions en la

matè ria mos tren que un dels grans pro -

ble mes és el des co nei xe ment que te nen

molts pro fes sors de com por tar els co -

nei xe ments teò rics a les clas ses d’Edu -

cació Fí si ca, ex pres sats en fets, con cep -

tes i sis te mes con cep tuals. Insu fi cièn cia 

que es tro ba as so cia da al ma teix pro cés

de for ma ció ini cial i per ma nent pel que

fa a què, com i quan en sen yar i ava luar

fets i con cep tes en Edu ca ció Fí si ca. Així

doncs, l’objectiu de l’article se güent

con sis teix a do nar res pos tes a aquests

in te rro gants cien tí fics i mos trar una pro -

pos ta pràcti ca mit jan çant un en fo ca -

ment in te gral fí si coe du ca tiu en les clas -

ses d’Educació Fí si ca.

Introducció

L’Educació Fí si ca con tem porà nia ha su -

pe rat l’enfocament tra di cio nal d’exercici

fí sic i sa lut per adre çar la seva ac ció a la

for ma ció in te gral de la per so na en un pro -

cés on l’alumne1 és sub jec te ac tiu, cons -

truc tor del seu apre nen tat ge i on el pro fes -

sor, a més a més de ser un “fa ci li ta dor”,

as su meix un rol d’investigador, de crea dor 

en el pro cés es men tat (Gi me no Sa cris tán i 

Pé rez Gó mez, 1983; Sten hou se, 1984;

Frai le, 1990, 1994; Her nán dez Álva rez,

1994; Con tre ras, 1998a).

La ma te ria lit za ció d’un en fo ca ment in te -

gral fí si coe du ca tiu (Ló pez i Mo re no,

2000) exer cit a tra vés del mo vi ment, va

di ri git a la uni tat i to ta li tat de la per so na i

es con cep com un mitjà de for ma ció cul -

tu ral i de su pe ra ció per ma nent de l’home

da vant un món can viant que exi geix ca pa -

ci tat d’adaptació i crea ti vi tat.

Din tre d’aquesta pers pec ti va, l’Educació

Fí si ca es di ri geix a exer cir una in fluèn cia

en di ver sos àmbits: cog ni tiu, so cioa fec tiu, 

mo triu; con ce buts en es tre ta in te rre la ció,
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Abstract
One of the main ele ments of

con cern of the ma jo rity of

spe cia lists in Physi cal Edu ca tion is

how to pass on in a sig ni fi cant way

theo re ti cal know led ge to their

stu dents. This ob jec ti ve is not

al ways rea ched, as many pro blems

crop up when it’s time to trans mit

this know led ge. Re search into the

ma te rial show that one of the

big gest pro blems is the lack of

know led ge of many tea chers on

how to pass on the theo re ti cal ideas 

in Physi cal Edu ca tion clas ses

ex pres sed in facts, con cepts and

con cep tual systems. A lack which is 

as so cia ted to the ini tial and

per ma nent lear ning pro cess, of

when and how to teach and

eva lua te facts and ideas in Physi cal 
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Therefore, the objective of the

following article consists in finding

answers to these scientific

questions and demonstrate a

practical proposal through a focus

physical-educational in Physical
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no se pa ra bles en la pràcti ca, i on l’apre -

nentatge de fets i con cep tes en aques ta

àrea ad qui reix una re llevà ncia sin gu lar.

Tan ma teix, en el camp de l’Educació Fí si -

ca és comú tro bar ta xo no mies i me to do lo -

gies as so cia des a les ha bi li tats mo trius

que es de ri ven de mo dels “efi cien tis tes”

tra di cio nals (Moss ton, 1982; Sán chez

Ba ñue los, 1984; Pie ron, 1988), no així

de fets i con cep tes que es con si de ra ven

ales ho res com a ob jec te d’altres matè ries

es co lars.

Des de la seva in tro duc ció en el Dis seny

Cu rri cu lar en l’Educació Fí si ca (Mi nis te ri

d’Educació, 1987), com a part del Per -

fec cio na ment Con ti nuat dels Plans d’Est -

udi i Pro gra mes (MEC, 1989), en el Dis -

seny Cu rri cu lar Base per a la Re for ma de

l’Ensenyament, els fets i con cep tes són

in cor po rats al con tin gut de l’assig natura,

entès aquest com a “[...] el con junt de

for mes cul tu rals i de sa bers se lec cio -

nats per for mar part de l’àrea d’acord

amb els ob jec tius ge ne rals [...]” (Díaz,

1995).

Men tre, els pro fes sors d’Educació Fí si ca,

que no ha vien tin gut prou pre pa ra ció en

la seva for ma ció ini cial o de pre grau per

al trac ta ment teò ric i me to dolò gic de fets

i con cep tes en l’aprenentatge de les se -

ves clas ses, van ha ver d’enfrontar el

 repte so bre la mar xa. Això, des del nos -

tre punt de vis ta, va ge ne rar di ver ses

tendències: una di ri gi da a man te nir una

me to do lo gia tra di cio nal a les clas ses,

“[...] re ti cents da vant del que pot su po -

sar una pseu doin tel·lec tua lit za ció de la

matè ria” (Bláz quez, 1992). Una al tra

que veu es sen cial ment l’aprenentatge de

fets i con cep tes com a trans mis sió d’in -

for mació cen tra da en clas ses teò ri ques i

ava lua cions es cri tes. I una ter ce ra, que

se sos té en la fei na ex tra clas se, re col za da 

per tex tos i qua derns de tre ball per als

alum nes, ela bo rats per grups de do cents

i pu bli cats per edi to rials.

Els es tu dis rea lit zats per Ló pez (1993) i

Val dés (1999) re ve len que la cau sa es -

sen cial és el des co nei xe ment que te nen

molts pro fes sors de com por tar els co nei -

xe ments teò rics a les clas ses d’Educació

Fí si ca ex pres sats en fets, con cep tes i sis -

te mes con cep tuals. Insu fi cièn cia que,

com ja hem dit, es tro ba as so cia da al ma -

teix pro cés de for ma ció ini cial i per ma -

nent pel que fa a què, com i quan ense -

nyar i ava luar fets i con cep tes en Edu ca -

ció Fí si ca.

L’objectiu d’aquest ar ti cle, doncs, va

adre çat a trac tar de do nar res pos tes a

aquests in te rro gants cien tí fics i fer una

apor ta ció a la no ble cau sa d’aconseguir

un en fo ca ment in te gral fí si coe du ca tiu en

les nos tres clas ses i en la for ma ció pro fes -

sio nal.

Fets, conceptes i sistemes
conceptuals

La clas si fi ca ció de fets, con cep tes i sis te -

mes con cep tuals que abor da rem a con ti -

nua ció és una cons truc ció dels au tors que

té com a base la tesi doc to ral de Ló pez

(1993). La clas si fi ca ció es men ta da es fo -

na men ta en dos prin ci pis es sen cials:

n La vin cu la ció de la teo ria amb la pràcti -

ca (la clas se d’Educació Fí si ca). “El mo -

ment més sig ni fi ca tiu en el curs del

crei xe ment in tel·lec tual –que dóna ori -

gen a les for mes hu ma nes més pu res

de la in tel·ligè ncia abs trac ta i pràcti -

ca– s’esdevé quan el dis curs i l’ac -

tivitat pràcti ca –dues lí nies de de sen -

vo lu pa ment com ple ta ment in de pen -

dents– con ver gei xen” (Vygotsky,

1982).

n I en el fet que, tot nou co nei xe ment ge -

ne ra lit zat es de vé con cep te mit jan çant

la se qüèn cia per cep ció-re pre sen ta ció-

con cep te. “El mo vi ment que por ta de la 

per cep ció al con cep te equi val al

trànsit des d’allò que és con cret i sen -

so rial fins al que és abs trac te i ima gi -

na ble” (Davy dov, 1982).

En aquest pri mer epí graf in ten tem d’es -

clarir l’interrogant: què en sen yar.

Fets

Els fets són es de ve ni ments, si tua cions

reals que es pro duei xen cons tant ment en

tota la vida dels és sers hu mans. Així, cada 

dia surt el sol i arri ba l’hora del cre pus cle,

se sa tis fan les ne ces si tats d’alimentació i

son, la fa mí lia se’n va al tre ball i a

l’escola, etc.

En Edu ca ció Fí si ca aquests fets es re la cio -

nen amb la pràcti ca d’activitats fí si coes -

por ti ves i re crea ti ves i es ma ni fes ten a tra -

vés de pràcti ca es men ta da en for ma

d’accions, de vivè ncies i ex pe rièn cies in di -

vi duals i col·lec ti ves.

Els fets, pel seu carà cter ob jec tiu, vi ven -

cial, són la base per a un apre nen tat ge

sig ni fi ca tiu i cons truc tiu dels co nei xe -

ments. Des de la vivè ncia del fet sor geix

l’interès per apro fun dir en els ne xes cau -

sals. És aquí on els con cep tes brin den la

in for ma ció ne cess ària per afer mar els co -

nei xe ments.

La sig ni fi can ça de l’aprenentatge es re fe -

reix a “...es ta blir vin cles en tre el que cal

apren dre –el nou con tin gut– i el que ja se

sap, és a dir, el que es tro ba a l’estruc tura

cog nos ci ti va de la per so na que aprèn...”

(Coll i Solé, 1989), els seus co nei xe ments

pre vis o an te ce dents. L’apre nentatge sig ni -

fi ca tiu es tro ba ales ho res en re la ció di rec ta

amb la quan ti tat i qua li tat dels apre nen tat -

ges rea lit zats i els vin cles que s’estableixen 

en tre ells i el nou con tin gut.

D’altra ban da, el que s’aprèn sig ni fi ca ti va -

ment és me mo rit zat de ma ne ra sig ni fi ca ti va 

i té poc a veu re amb la memò ria mecà ni ca.

L’aprenentatge sig ni fi ca tiu (Au su bel, 1968, 

ci tat per Coll i Solé, 1989), és pre ci sa ment

l’oposat a l’aprenentatge re pe ti tiu. Una con -

di ció im por tant, per què això suc ceei xi,

és que l’alumne ha d’estar prou mo ti vat,

cosa que s’associa amb els me ca nis mes

que ha d’adoptar la in ter ven ció pe dagò gi ca

per fa ci li tar i orien tar al màxim la rea lit za ció 

d’a questa mena d’aprenentatge.

Els fets, en Edu ca ció Fí si ca, els clas si fi -

quem en tres grups: quo ti dians, fí si co mo -

trius i hist òri co so cials.

n Quo ti dians. En els quo ti dians s’agrupen 

un con junt de fets de la vida dià ria que

guar den una re la ció amb l’activitat fí si -

ca de les per so nes (a l’escola, a la co -

mu ni tat, a la fei na, a la llar, etc.) i que

ser vei xen d’exemples per mo ti var

l’aprenentatge de con cep tes i prin ci pis,

en la me su ra en què com por ten una en -

sen yan ça.

n Fí si co mo trius. S’hi agru pen tots aquells 

fets que s’associen a l’Educació Fí si ca

com a dis ci pli na i la seva pràcti ca re -

gular.



n Hist òri co so cials. S’hi tro ben tots els es -

de ve ni ments fí si coes por tius i re crea tius

que es de sen vo lu pen a ni vell lo cal i

mun dial i que te nen una gran sig ni fi ca -

ció per als nens i jo ves.

Con cep tes

Els con cep tes cons ti tuei xen la for ma fo na -

men tal amb què ope ra el pen sa ment i re -

flec tei xen l’essència dels fenò mens i els

pro ces sos, ge ne ra lit zant-ne les pro pie tats

i els in di cis. Els con cep tes són la base es -

truc tu ral del co nei xe ment ra cio nal, amb

l’ajuda dels quals es co nei xen els ob jec tes 

i fenò mens, en ge ne ra lit zar i abs treu re els

seus trets més sig ni fi ca tius. El con cep te

“tau la”, per exem ple, fa al·lu sió a un mo -

ble de la llar al vol tant del qual es reu neix

la fa mí lia per pren dre els ali ments i con -

ver sar. El con cep te “tau la” és una ge ne ra -

lit za ció que in clou tots els ti pus, mo dels i

es tils de tau les que han exis tit o exis tei xen 

en el món.

El de sen vo lu pa ment dels con cep tes és

el re sul tat, pri mer de tot, de l’activitat

pràcti ca de les per so nes, adre ça da a

trans for mar el món cir cum dant i a pro -

fun dit zar en els co nei xe ments so bre

aquest. Tota cièn cia té, en la seva base,

un sis te ma de con cep tes hist òri ca ment

for mats.

El con cep te ac tua com a uni tat didà cti ca

es truc tu ral din tre del sis te ma de co nei xe -

ments, prin ci pal ment a cau sa del carà cter 

ob jec tiu del seu con tin gut.

En el llen guat ge, el sen tit de les pa rau les 

es tro ba de ter mi nat pels con cep tes, ja

que re ve len l’essència de de ter mi nats

ob jec tes i les se ves re la cions in te riors i

ex te riors ne cess àries. Pa ral·le la ment,

aquests es ma ni fes ten tam bé en fets o

es de ve ni ments de la vida quo ti dia na i en 

prin ci pis i lleis que te nen un fo na ment

cien tí fic.

Qual se vol nou co nei xe ment ge ne ra lit zat

es de vé con cep te mit jan çant la se qüèn cia

per cep ció-re pre sen ta ció-con cep te. Se gons 

Cas ta ñer i Ca me ri no (1993), “...tot mo vi -

ment és un sis te ma de pro ces sa ment cog -

ni tiu en què par ti ci pen di fe rents ni vells

d’aprenentatge del sub jec te, gràcies a un

de sen vo lu pa ment in tel·li gent d’elaboració

sen so rial que va de la per cep ció a la con -

cep tua lit za ció”.

En Edu ca ció Fí si ca, els con cep tes s’es -

truc turen en tres grups fo na men tals: con -

cep tes ele men tals fí si coes por tius (ni vell

ver bal, gràfic i ges tual), con cep tes teò rics

(fí si coes por tius i de cièn cies afins) i con -

cep tes de Cul tu ra Fí si ca.

Els con cep tes ele men tals

fi si coes por tius

Cons ti tuei xen ti pus par ti cu lars de con cep -

tes es tre ta ment vin cu lats a les ac cions

mo trius. En el cas dels con cep tes ele men -

tals, més que el ni vell d’abstracció inclòs

en el con cep te, la cosa fo na men tal és tot

allò que té re la ció amb fets i pro ce di ments 

as so ciats a l’execució de les ac cions mo -

trius di ri gi des al de sen vo lu pa ment d’ha -

bilitats i des tre ses. S’estructuren en tres

ni vells: ver bal, gràfic i ges tual.

Ni vell ver bal. Té al gu na cosa a veu re

amb un con junt de vo ca bles-ter mes re -

la cio nats amb di fe rents ac cions mo trius

re fe rits a:

n Co nei xe ments so bre la de no mi na ció i

l’execució de les ac cions mo trius.

n Co nei xe ments so bre els ele ments que

con di cio nen l’execució de les ac cions

mo trius (re gles de joc, es pai, temps,

mit jans).

n Co nei xe ments so bre els ele ments tec ni -

cotà ctics en els es ports.

n No cions d’arbitratge i ano ta ció es por -

ti va.

Per això es van clas si fi car com a con cep tes 

ele men tals tots aquells que es de ri ven dels

jocs, l’expressió cor po ral, la gim nàstica i

els es ports, en tre d’altres, que con for men

el con tin gut de les uni tats didà cti ques.

Aquests són: cur ses; salts; llan ça ments;

grim pa da; es ca la da; qua drupè dia; des pla -

ça ments; im pul sió; tirs; cur ses de re lleu;
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Fi gu ra 1.

Re pre sen ta ció gràfi ca mit jan çant el di buix.

Fi gu ra 2.

Re pre sen ta ció gràfi ca mit jan çant la sim bo lo gia.



pa ra des; dri blat ge; re cep ció; atra pa da; pi -

vo tar; pas sa da; fin ta; en gany; es co me sa;

es ca po lir-se; con duc ció; xut; por ter; sa ca -

da; vo lea-passi; re cep ció; re ma ta da; blo -

queig; de fen sa del camp; en tre molts al -

tres.

Ni vell gràfic. Abas ta des de les re pre sen -

ta cions so bre ac ti vi tats lú di ques ex pres sa -

des pels nens mit jan çant el di buix, com a

pas pre vi a la for ma ció de con cep tes (fi -

gu ra 1), fins al co nei xe ment de la sim bo -

lo gia que s’utilitza en les ac ti vi tats fí si -

ques i es por ti ves per il·lus trar de ter mi na -

des ac cions tec ni cotà cti ques dels ju ga -

dors (fi gu ra 2).

En ca das cun d’aquestes re pre sen ta cions i 

sím bols es tro ben pre sents els con cep tes.

Ni vell ges tual. Comprèn el co nei xe ment

del codi de co mu ni ca ció ges tual que uti lit -

zen els àrbi tres per sen ya lit zar de ter mi na -

da vio la ció o fal ta i que ex pres sa con cep -

tes (fi gu ra 3), així com la co mu ni ca ció

pràxi ca que per con ve ni es ta blei xen els

alum nes din tre d’un equip per evi tar que

el con tra ri an ti ci pi les se ves ac cions tàcti -

ques, en tre d’altres.

Aquests tres ni vells cons ti tuei xen les vies

per a l’aprenentatge de con cep tes ele -

men tals.

Els con cep tes teò rics

Els con cep tes teò rics cons ti tuei xen “una

ge ne ra lit za ció teò ri ca ade qua da al ni -

vell del pen sa ment cien tí fic” (Davy dov,

1982). Entre ells tro bem els con cep tes fi si -

coes por tius i els de cièn cies afins.

Con cep tes fi si coes por tius. Agru pen els

con cep tes teò rics que re ve len els pos tu -

lats més im por tants que cons ti tuei xen la

base cien tí fi ca i teò ri ca de l’assignatura.

Aquests són: exer ci ci fí sic; Edu ca ció Fí si -

ca; ini cia ció es por ti va; re crea ció fí si ca;

con di ció fí si ca; es que ma cor po ral;

expres sió cor po ral; jocs mo tors; gimnàsti ca;

es ports; qua li tats o ca pa ci tats fí si ques;

for ça; ra pi de sa; re sistència; agi li tat; mo -

bi li tat; ac ció mo triu; ha bi li tat mo triu es -

por ti va; tècni ca es por ti va; tàcti ca es por ti -

va; ac cions de fen si ves i ac cions ofen si ves, 

en tre d’altres.

Con cep tes de cièn cies afins. Agru pen

aquells ele ments del co nei xe ment que

co rres po nen a al tres cièn cies i que es

vin cu len amb el con tin gut de l’assig -

natura.

Aquests con cep tes són els que per me tran

a l’alumne apro fun dir en les re la cions

cau sa-efec te en l’activitat fi si coes por ti va i

rea lit zar una ade qua da re la ció in ter matè -

ria so bre la base de la lògi ca in ter na (in -

tra matè ria) de l’assignatura.

Així es clas si fi quen com a con cep tes teò -

rics de cièn cies afins, els se güents:

n Tra ject òria; des pla ça ment; ve lo ci tat; for -

ça; cen tre de gra ve tat; equi li bri; parà bo -

la; pèndol, etc.

n Pols; pres sió ar te rial; po si ció cor po ral;

fa ti ga; ins pi ra ció-es pi ra ció; ar ti cu la -

cions; mús culs; tre ball car díac; càrre ga

fí si ca; càrre ga biolò gi ca, etc.

n Cli ma; tem pe ra tu ra; càlcul de distàn -

cies; fi gu res geomè tri ques; etc.

n Sen sa ció, per cep ció, memò ria, pen sa -

ment, etc.

Estre ta ment vin cu lats als con cep tes teò rics 

es tro ben els prin ci pis, com és el cas, per

exem ple, dels prin ci pis de l’entrena ment,

tal i com es pot veu re en el Dis seny Cu rri -

cu lar Base en l’àrea d’Educació Fí si ca en

l’Educació Se cund ària Obli gatò ria, Bloc de

con tin gut ano me nat “Con di ció Fí si ca”.

Con cep tes de la Cul tu ra Fí si ca

Els con cep tes de la Cul tu ra Fí si ca abas ten

dos grups de con cep tes es tre ta ment vin cu -

lats a la for ma ció de va lors. Aquests són:

els so ciohist òrics, que ofe rei xen in for ma ció 

cul tu ral i hist òri ca so bre les ac ti vi tats fí si -

ques i es por ti ves (Olim pis me, fi gu res re lle -

vants de l’esport, Ma ra tó, etc.); els d’ac -

titud, que ex pres sen de ma ne ra di rec ta les

po ten cia li tats edu ca ti ves de l’esport (joc

net, coo pe ra ció, amis tat, etc.).

Aquests tres grups de con cep tes en el seu

con junt (ele men tals, teò rics i de la Cul tu ra 

Fí si ca) ex pres sen el con tin gut con cep tual

pro po sat en aquest mo del. És pre ci sa -

ment so bre la base d’aquests on s’imposa

la ne ces si tat d’aconseguir la ‘sis te ma ti ci -

tat’ dels co nei xe ments, és a dir, acon se -
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Falta personal sense
llançament

Rotació amb els punys

Driblatge il·legal Infracció regla
tres segons

Dits de costat
Batre alternativament
els braços

Fi gu ra 3.

Re pre sen ta ció de gests dels àrbi tres en els seus es ports res pec tius.



guir la seva in te rre la ció, la suc ces sió i la

coherè ncia de la seva re ve la ció i uti lit za -

ció en l’activitat pràcti ca, i això es ma ni -

fes ta en for ma de sis te mes con cep tuals.

Sis te mes con cep tuals

Els sis te mes con cep tuals cons ti tuei xen

una in te gra ció es truc tu ral i lògi ca de fets i

con cep tes al vol tant d’una temà ti ca de ter -

mi na da. En els sis te mes con cep tuals, els

fets i els con cep tes ele men tals són la base 

so bre la qual s’inicia la for ma ció de con -

cep tes. Aquests per me ten la in tro duc ció

gra dual i l’aplicació dels con cep tes teò -

rics fi si coes por tius. D’altra ban da, els

con cep tes de cièn cies afins ofe rei xen la

fo na men ta ció cien tí fi ca i teò ri ca neces -

sària per ex pli car els ne xes cau sals i els de 

la Cul tu ra Fí si ca, els ele ments sociohis -

tòrics i d’actitud, re la cio nats amb les ac ti -

vi tats fí si ques i es por ti ves.

A l’exemple se güent (fi gu ra 4) mos trem

un sis te ma con cep tual re la cio nat amb la

temà ti ca “cur sa de re sistència”.

Fet quo ti dià. Nens del sec tor ru ral que re -

co rren quilò me tres dià ria ment per as sis tir

a les es co les.

Proposta metodològica

La pro pos ta me to dolò gi ca que pre sen tem

a con ti nua ció trac ta de do nar res pos ta a

al tres in te rro gants es sen cials: “com, quan 

i amb quins mit jans en sen yar i ava luar”,

per acon se guir un apre nen tat ge sig ni fi ca -

tiu de fets i con cep tes i de l’Educació Fí si -

ca, en ge ne ral, és a dir, un “sa ber com en

sen tit fort” se gons Arnold (1991) o “Edu -

ca ció al vol tant del mo vi ment” com as -

sen ya la Mo re no (1999, 2001), cen trat en 

la com pres sió i en l’atenció a la di ver si tat

de l’alumnat i allun yat de tot apre nen tat ge 

me mo rit za dor re pro duc tiu.

Les ha bi li tats in tel·lec tuals

i pràcti ques ope ra cio nals

Les ha bi li tats són ele ments es sen cials

per abor dar me to dolò gi ca ment l’apre -

nen tatge de fets i con cep tes. Aques tes

són ac cions de carà cter in tel·lec tual amb

les quals ope ra el pen sa ment, o pro ce di -

ments pràctics ope ra cio nals que te nen un

sen tit uti li ta ri en l’activitat fí si ca.

Les ha bi li tats in tel·lec tuals són de ca -

ràcter ge ne ral i co mu nes a to tes les as sig -

na tu res. Aque lles per me tran a l’alumne,

ope rar amb els con cep tes i apro piar-se

dels co nei xe ments, en la me su ra en què

do mi nen l’estructura, l’algorisme, de l’ac -

ció men tal, per exem ple: ob ser var, des -

criu re, com pa rar, ar gu men tar, ex pli car,

re fle xio nar, en tre d’altres.

Les ha bi li tats pràcti ques ope ra cio nals són

les que afa vo rei xen una ma jor indepen -

dència cog nos ci ti va per a l’estudiant en la

me su ra en què li per me ten d’exercir

l’autocontrol i ser un ele ment ac tiu i au to re -

gu la dor din tre del seu pro pi pro cés d’a -

prenentatge; com per exem ple: la pre sa del

pols, la lo ca lit za ció i el càlcul dels seus pro -

pis re sul tats en el test de con di ció fí si ca, el

ma neig de cronò me tres, el me su ra ment de

distàncies per di fe rents mèto des, or ga nit za -

ció i de sen vo lu pa ment de jocs mo tors, ar bi -

trat ge, ano ta ció es por ti va bàsi ca, etc.

L’alumne, per exem ple, en ob ser var sis -

temà ti ca ment fets mo trius (reals o a tra -

vés de mit jans au dio vi suals) amb l’ajuda

del pro fes sor i d’altres com panys, arri ba a

és ser ca paç d’extreure i se pa rar els trets

es sen cials dels no es sen cials i, en trac -

tar de des criu re’ls, acon se gueix “di bui xar

amb les pa rau les”, allò que ha pas sat. Les 

ha bi li tats pràcti ques ope ra cio nals com

ara la pre sa del pols, junt amb el co nei xe -

ment ad qui rit so bre els prin ci pis de

l’entrenament i el sis te ma car dio vas cu lar,

li per me ten d’argumentar (do nar raons

cien tí fi ques) i ex pli car (ex po sar el per què

de for ma cla ra i com pren si ble) de qui na

ma ne ra de ter mi na des re la cions cau -

sa-efec te s’estan pro duint en el seu or ga -

nis me o en el d’un com pany.

De fi ni ció del con tin gut con cep tual

El pro fes sor d’Educació Fí si ca, en el pro -

cés de pro gra mar les clas ses pot re col -

zar-se en els ma pes con cep tuals i en el

mèto de de ma trius per de fi nir amb cla re -

dat el con tin gut teò ric que serà ob jec te

d’ensenyança a les se ves clas ses.

Ma pes con cep tuals

Els ma pes con cep tuals re sul ten ideals per 

re flec tir en sis te mes con cep tuals el con -

junt de fets, con cep tes i fins i tot prin ci pis

as so ciats a cada temà ti ca de l’àrea es pe -

cí fi ca del cu rrí cu lum. A la fi gu ra 5 pre sen -

tem un exem ple de mapa con cep tual.

Mèto de de ma trius

De la ma tei xa ma ne ra, el “mèto de de ma -

trius” per met de vi sua lit zar i de fi nir amb

cla re dat les in te rre la cions en tre els ele -

ments del co nei xe ment de cada temà ti ca

del cu rrí cu lum i les ha bi li tats in tel·lec -

tuals a tra vés de les quals els alum nes

s’apropiaran del co nei xe ment. A la tau la 1 

es pre sen ta un exem ple de ma triu.
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CONCEPTES
ELEMENTALS

Marxa
Cursa

Arrancada

CONCEPTES
TEÒRICS FÍSIC-ESPORTIUS

Capacitat física resistència
Tipus de Resistència

Principis de l’entrenament

CONCEPTES
TEÒRICS DE CIÈNCIES AFINS

Cansament
Respiració

Pols

CURSA DE RESISTÈNCIA

CONCEPTES
DE LA CULTURA FÍSICA

Socis històrics
Marató

D’actitud
Perseverància

FET QUOTIDIÀ
Nens del sector rural

que caminen quilòmetres diàriament
per assistir a les escoles

FET FÍSIC ESPORTIU
Participació en esdeveniments de resistència

d’atletes nacionals a Jocs Olímpics
i Paralímpics

Fi gu ra 4.

Sis te ma con cep tual so bre la cur sa de re sistència.



Els ob jec tius didà ctics

Una ve ga da ela bo ra des les ma trius de

con cep tes és molt fàcil de ter mi nar i for -

mu lar els ob jec tius didà ctics per a un

con junt de clas ses. Pren guem l’e xem ple

de la ma triu del con cep te “jocs me nors”,

en te sa com a “...una se qüèn cia d’ac -

cions ani ma des i ale gres que par teix

d’u na idea de ter mi na da de joc o d’u na

tas ca ca paç de de sen vo lu par i exer ci tar

les for ces fí si ques i es pi ri tuals d’u na

ma ne ra es ti mu lant i ame na” (Döbler i

Döbler, 1988).

Objec tius didà ctics:

n Re con èi xer el ti pus i el nom de di fe rents 

jocs prac ti cats a clas se.

n Des criu re el nom bre de ju ga dors, els

ma te rials i l’espai de joc i pro po sar-ne

mo di fi ca cions.

n Expli car l’organització, de sen vo lu pa ment

i la re gla men ta ció de di fe rents jocs.

En aquests ob jec tius es ma ni fes ten els

con cep tes, així com les ha bi li tats in -

tel·lec tuals que per me ten a l’alumne ope -

rar i apro piar-se d’aquest co nei xe ment.

Ve gem d’altres exem ples d’objectius as so -

ciats al con tin gut teò ric de l’Educació Fí si -

ca, on s’aprecia la in te gra ció con cep tual

junt amb el de sen vo lu pa ment de les ha bi -

li tats:

n Des criu re i com pa rar la tècni ca d’exe -

cució de l’arrencada bai xa i l’arrencada

alta.

n Argu men tar qui va ser “Jean Pie rre de

Cou ber tin” com a fun da dor dels jocs

olím pics mo derns.

En el pri mer exem ple es tro ba pre sent el

trac ta ment de con cep tes ele men tals i, en

el se gon, de con cep tes de la Cul tu ra Fí si -

ca, en re la ció amb els jocs olím pics.

Els se güents ob jec tius re flec tei xen la re la -

ció in ter matè ria i el de sen vo lu pa ment

d’habilitats pràcti ques ope ra cio nals, com

s’esdevé en els dos exem ples se güents:

n Sa ber au to re gu lar el rit me de la cur sa

de re sistència de llar ga du ra da mit jan -

çant la pre sa del pols.

n Iden ti fi car l’àrea geogr àfi ca que abas ten 

els paï sos que par ti ci pen a les Olim pía -

des, als Jocs Pa na me ri cans i als Jocs

del Me di te rra ni, i tam bé con èi xer el

nom bre d’anys que trans co rren en tre la

ce le bra ció d’aquests jocs.

Com es pot apre ciar, en de ter mi nar els

ob jec tius didà ctics de les uni tats,

s’aconsegueix la de ri va ció i la for mu la ció

en propò sits con crets que els alum nes

han d’aconseguir en es tre ta re la ció amb

l’activitat pràcti ca que rea lit zen.

D’altres exem ples d’objectius per a

l’aprenentatge de con tin guts con cep -

tuals que po drien for mar part de les

 unitats d’estudi, po drien ser els se -

güents:

n Iden ti fi car el con cep te “efi cièn cia fí si ca”

amb les pro ves de ca pa ci tats fí si ques i

amb ele vats re sul tats pro duc tius i en la

vida so cial.

n Lo ca lit zar a la tau la d’eficiència fí si ca

els re sul tats, ex pres sats en mar ques i

temps, i cal cu lar-ne la pun tua ció cor -

responent.

n Sa ber me su rar el temps amb un cronò -

me tre, i tam bé distàncies cur tes mit jan -

çant for mes ru di ment àries: roda de la

bi ci cle ta, vara de fus ta i cor da amb nu -

sos.

n Con èi xer el sig ni fi cat de les ane lles olím -

pi ques i del lema: Ci tius, Altius, For tius

(més ràpid, més alt, més fort), etc.
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Ti pus Nom Objec tiu
Nombre de

jugadors
Ma te ria ls

Espa i

de joc

Orga nit-

za ció

De sen vo-

lupament
Re gla mentació

Re con èi xer • •
Expli car • • • •
Des criu re • • •
Mo di fi car • • • •
Exe cu tar • •
Va lo rar •
Pro po sar • • • • • • • • •

Ta ula 1.

Ma triu amb la temà ti ca de jocs mo tors.

ESCALFAMENT

FETS

De la cultura física

L’escalfament
en diferents esports

Físic esportius

Mobilitat articular
Estirament
Dinàmics
Estàtics

Temperatura corporal
Aparell locomotor

Flexibilitat
Elasticitat

De ciències afins

Progressió de les cargues
Normes d’autoentrenament

Quotidians

Esforços inadequats
sense preparació prèvia

Lesions per no
fer escalfament

Físic-esportius

PRINCIPISCONCEPTES

Elementals

Tipus d’exercicis per a: braços, tronc,
cames, combinats, etc.

Teòrics

Fi gu ra 5.

Mapa con cep tual de l’escalfament.



Com in tro duir l’aprenentatge

de fets i con cep tes a les ses sions

Se gons el que hem ex po sat, cal pro gra mar 

els sis te mes con cep tuals en co rres -

pondència amb els ob jec tius i con tin guts

de les uni tats didà cti ques com a pas pre vi

al de sen vo lu pa ment de la seva apli ca ció

en l’ensenyament.

A par tir d’aquest punt, el pro fes sor ha

d’elaborar el “sis te ma de fei nes cog ni ti vo -

mo trius”. Aquest sis te ma té la pe cu lia ri tat 

d’integrar els sis te mes con cep tuals i les

ha bi li tats in tel·lec tuals i pràcti ques ope ra -

cio nals.

Per ex pli car aquest sis te ma de fei nes uti -

lit za rem com a exem ple “l’” per con si de -

rar-lo de fàcil com pren sió, fins i tot per a

per so nes no en te ses en la matè ria (tau -

la 2).

A la clas se d’Educació Fí si ca els fets i els

con cep tes po dran ser abor dats en qual se -

vol de les parts en què aques ta es di vi deix, 

bus cant sem pre el mi llor mo ment, per ga -

ran tir la ne cess ària vin cu la ció dels co nei -

xe ments amb l’activitat pràcti ca. En els

pri mers 3-5 mi nuts de la part ini cial, din -

tre del de sen vo lu pa ment de la part prin ci -

pal i en els mi nuts fi nals de la clas se, el

pro fes sor tro ba, per re gla ge ne ral, mo -

ments pro pi cis per mo ti var i in tro duir,

exer ci tar i con so li dar de ter mi nats co nei xe -

ments, al ho ra que orien ta cap als ob jec -

tius de la clas se.

L’exemple se güent, ex tret dels pro to cols

d’observació de les clas ses del grup ex pe -

ri men tal, en la in ves ti ga ció de Ló pez

(1994) il·lus tra el que s’acaba d’ex -

pres sar.

Com a re sul tat d’aquest tre ball, els alum nes 

van ser ca pa ços de sot me tre a un au to con -

trol du rant tot el curs els seus pro gres sos en

la pre pa ra ció fí si ca, i es van es for çar cons -

tant ment, d’una ma ne ra ac ti va i cons cient,

per mi llo rar-los.

Junt amb el sis te ma de fei nes, l’ús de

mit jans d’ensenyament com ara làmi -

nes, di bui xos (Zo me ño i Mo re no, 2001), 

fo to gra fies, pe ti tes in for ma cions im pre -

ses, pas sa temps (Mo re no i Fal gas,

2001), etc., con tri bueix a con so li dar l’a -

pre nentatge.

En una ex pe rièn cia pe dagò gi ca de sen vo -

lu pa da per Ló pez (1993), la uti lit za ció

d’una pe ti ta làmi na, per exem ple, on hi

ha via di bui xa des les cinc ane lles olím pi -

ques amb els seus co lors co rres po nents,

va ser vir de mo ti va ció per a l’aprenentatge 

del sig ni fi cat d’aquests, en re la ció amb els 

con ti nents i els co lors de les ban de res de

tots els paï sos del món.

Un al tre exem ple sig ni fi ca tiu, din tre de

l’ex pe rièn cia es men ta da, va ser el d’u -

na làmi na el con tin gut de la qual ex -

pres sa va: Bàsquet 1891. Aques ta

làmi na va ser col·lo ca da molt a prop de

l’àrea ha bi tual de reu nió del grup per

ini ciar les se ves ses sions de clas ses

d’Edu ca ció Fí si ca. En arri bar els alum -

nes, va mo ti var que una nena ex pres -

sés: “pro fes sor, vostè s’ha equi vo cat,

d’això fa 100 anys” (l’expe riència es va

rea lit zar en el curs es co lar 1991-1992, 

la qual cosa ex pli ca l’ex pressió de la

nena). Això va per me tre al pro fes sor ar -

gu men tar que no es trac ta va d’un error,

sinó que l’es port del bàsquet que ells

prac ti ca ven, feia 100 anys que ha via

es tat des co bert i des d’a quest fet sig ni -

fi ca tiu es van de sen ca de nar ex pli ca -

cions i re cer ques in de pen dents d’in-

forma ció pels alum nes so bre un es de ve -

ni ment hist òric tan im por tant vin cu lat

amb l’Edu cació Fí si ca i l’Esport.

Tas ques in de pen dents

fora de la ses sió de clas ses

Les pro pos tes de fei nes in de pen dents fora 

de la ses sió de clas ses cons ti tuei xen un

com ple ment im por tant en l’aprenentatge

de fets i con cep tes en Edu ca ció Fí si ca,

tant les ela bo ra des per edi to rials com les

que pu guin ela bo rar els ma tei xos edu ca -

dors per als seus alum nes.

Aques tes pro pos tes de fei nes s’han de

ba sar en as pec tes sig ni fi ca tius per als

alum nes, i han de ser for mu la des en

for ma de pro ble mes i es truc tu ra des per 

pas sos o “pe ti tes do sis” que po ten ciïn

el pro cés de cons truc ció del co nei xe -

ment i l’es pe rit in ves ti ga dor, a més a

més, han de ser es cri tes en un llen -

guat ge clar, pla ner i en un to de col·lo -

quial i que mo ti vi.

Un al tre ele ment im por tant a l’hora de

con ce bre cada pro pos ta és que s’hi ofe rei -

xin vies per a la re fle xió, l’autocontrol i

l’autoregulació. Alho ra, ha d’animar-los a

col·la bo rar amb el pro fes sor i amb al tres

com panys a la re cer ca de la so lu ció al pro -

ble ma plan te jat.

L’exemple 2 que pre sen ta rem a con ti nua -

ció té com a propò sit il·lus trar de for ma

pràcti ca aques tes idees.
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SISTEMA DE FEINES L’ESCALFAMENT COM A EXEMPLE

D’observació i re gis tre Els alum nes han d’observar l’escalfament que rea lit zen d’altres 

grups d’Educació Fí si ca o en la pràcti ca es por ti va i ano tar cada

pas i cada exer ci ci.

De re fle xió Per què se’n diu es cal fa ment?

De com pa ra ció L’escalfament rea lit zat per al tres grups i pel grup pro pi. Sem -

blan ces i di ferè ncies.

D’informació Re cer ca in de pen dent d’informació so bre exer ci cis de mo bi li tat

ar ti cu lar, exer ci cis d’estirament, exer ci cis que ele vin les pul sa -

cions.

D’elaboració Ela bo rar en equips un es cal fa ment en base a for mes ju ga des i

amb uti lit za ció del ma te rial.

D’execució Di ri gir l’escalfament per sub grups i de for ma ro ta ti va cada

dia.

D’avaluació Coa va lua ció en tre pa re lles i sub grups.

Taula 2.

Sis te ma de fei nes cog ni ti vo mo trius. Objec tiu: rea lit zar de ma ne ra autò no ma ac ti vi tats d’escalfament pre pa -

rant l’organisme per a ac ti vi tats més in ten ses i/o com ple xes, ge ne rals i es pe cí fi ques (Objec tiu ter mi nal per a

ESO, ci tat per Bláz quez i Se bas tia ni, 1998).
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Uni tat. Gimnàsti ca Bàsi ca.

Objec tiu. Lo ca lit zar a la tau la d’eficiència fí si ca la pun tua ció ob tin gu da

en co rres pondència amb els re sul tats as so lits en les pro ves i efec -

tuar-ne el càlcul co rres po nent.

Pri me ra clas se. Part ini cial.

n El pro fes sor va pre gun tar als alum nes en què con sis tien les pro ves

d’eficiència fí si ca i els alum nes van enu me rar les pro ves que com po -

nen la ba te ria i van des criu re breu ment la tècni ca d’execució de dos

d’elles.

n El pro fes sor va de mos trar el tre ball amb la tau la d’eficiència fí si ca

per a la lo ca lit za ció dels re sul tats i la pun tua ció ob tin gu da.

n Di ver sos alum nes van rea lit zar la lo ca lit za ció com a exem ple.

n Temps de la part ini cial uti lit zat: 4 mi nuts i 20 se gons.

Se go na clas se. Part ini cial i fi nal.

n El pro fes sor va con ti nuar exer ci tant als seus alum nes en la lo ca lit za -

ció de re sul tats en pro ves es pe cí fi ques (ab do mi nals, re sistència) i

va as sig nar tas ques per a casa.

n Temps uti lit zat: 5 mi nuts.

Ter ce ra clas se. Part ini cial.

n El pro fes sor lliu ra a di ver sos alum nes, en pe ti tes tar ge tes, els re sul -

tats reals de la pro va diagnòstic. Els alum nes, amb l’ajuda de la tau la

de re sul tats si tua da en un fa ris tol, exer ci ten la lo ca lit za ció i el càlcul

de la pun tua ció ob tin gu da en les 5 pro ves, cosa que ser veix

d’exemple a la res ta.

n Temps de la part ini cial uti lit zat: 6 mi nuts.

Quar ta clas se. Parts prin ci pal i fi nal.

n Els alum nes si tuats en un cir cuit rea lit zen exer ci cis per al de sen vo lu -

pa ment de la for ça. Al cos tat de l’àrea on es rea lit za el salt ho rit zon tal

sen se im puls, es tro ba col·lo cat el fa ris tol amb la tau la de re sul tats de

l’eficiència fí si ca.

n Els alum nes, de ma ne ra in de pen dent, des prés de rea lit zar di ver sos

salts, van a la tau la i lo ca lit zen in di vi dual ment el mi llor dels salts rea -

lit zats i els ano ten en una tar ge te ta.

n A la part fi nal, des prés de la re cu pe ra ció, es va fer una re vi sió col·lec -

ti va dels punts ano tats per cada alum ne, tot in ter can viant les tar ge tes 

i amb l’ajuda de la tau la si tua da al fa ris tol.

n Temps de la part prin ci pal i fi nal uti lit zat: 3 mi nuts i 34 se gons.

Exem ple 1

Com pots crear els teus pro pis jocs mo tors?

Esti mat alum ne:

Si es tu dies amb de te ni ment els as pec tes que et pre sen ta ré a con ti nua -

ció, acon se guei xes de com pren dre’ls i t’engresques en l’acte crea tiu

de con ce bre un nou joc, ben se gur que ho acon se guiràs i això serà mo -

tiu d’admiració dels teus amics i del teu pro fes sor d’Educació Fí si ca.

Si in ven tes un joc nou el podràs mos trar a tot hom i pro po sar-lo al teu pro -

fes sor per prac ti car-lo a les clas ses d’Educació Fí si ca o en el teu temps

lliu re amb els teus amics.

Bé, doncs, si estàs a punt, co men cem.

L’estructura dels jocs mo tors va ria amb co rres pondència amb els se -

güents 4 ele ments. Així els jocs po den:

n Pel que fa al nom bre de ju ga dors, re que rir una ac ti vi tat in di vi dual, de

dos amb dos o trios, i en pe tits o grans grups.

n Pel que fa a l’espai de joc, exi gir un es pai li mi tat o un es pai

obert.

n Pel que fa als es tris, po den ser amb es tris sim ples, va riats o sen se

cap es tri.

n Pel que fa al re gla ment, aquest pot ser sim ple o amb po ques re gles o

un re gla ment més com plex.

Tot ple gat sig ni fi ca que, per crear un joc nou, cal rea lit zar va ria cions en 

un as pec te d’aquests o en més d’un.

Bé, ara et plan te ja ré un pro ble ma per què trac tis de re sol dre’l.

Pro ble ma 

Pots crear un joc nou que no re que rei xi cap es tri i on tots els ju ga dors

s’estiguin mo vent?

Quin nom li po sa ries?

Des criu les ca rac te rís ti ques del joc (in clou els 4 ele ments bàsics ja

ana lit zats):

Nota: D’aquesta for ma el pro fes sor els anirà plan te jant di fe rents pro ble mes fins

que els alum nes es ti guin en con di cions de rea lit zar la tas ca fi nal.

Per aca bar, una tas ca fi nal:

ELABORA EL TEU PROPI PROBLEMA

Pro ble ma plan te jat per l’alumne:

Nom  del joc:

Des crip ció del joc (in clou els 4 ele ments bàsics ja ana lit zats):

Exem ple 2



L’avaluació

del con tin gut con cep tual

“En el camp de l’Educació Fí si ca [...] s’ha 

anat po sant l’èmfasi en el pa per dels

 coneixements teò rics amb l’objecte de

do tar els alum nes d’una cul tu ra bàsi ca

re fe rent a l’activitat fí si ca”. Da vant d’a -

questa nova rea li tat, “...l’alumne es veu

sotmès a exigè ncies d’ordre cog ni tiu que, 

per tant, han de ser ava lua des” (Bláz -

quez, 1992).

Se gons la nos tra ex pe rièn cia, l’avaluació

del con tin gut con cep tual ha de sos te nir-se 

en els pre cep tes bàsics se güents:

n L’avaluació ha de te nir un carà cter emi -

nent ment diagnòstic i for ma tiu.

n Ha d’avaluar-se de ma ne ra in te gra da

amb les al tres es fe res del com por ta -

ment mo triu, en co rres pondència amb

els ob jec tius didà ctics i ter mi nals.

n Ava luar la com pren sió del fet o fe no men 

acon se gui da per l’alumne i no la sim ple

re pro duc ció mecà ni ca del co nei xe ment.

n L’avaluació del con tin gut con cep tual ha 

de ser es sen cial ment in te rac ti va, de tal

ma ne ra que els alum nes, a tra vés del

dià leg, les pre gun tes orals, el plan te ja -

ment de si tua cions probl èmi ques,

l’exercici de di fe rents rols i l’observació

sis temà ti ca, mos trin els seus co nei xe -

ments en es tret vin cle amb l’activitat

pràcti ca.

D’aquesta for ma, es pre ser va l’Educació

Fí si ca de tendències in tel·lec tua lis tes que

po drien trac tar d’establir exà mens es crits

i exigè ncies si mi lars a al tres cièn cies. Això 

no sig ni fi ca que no pu guin em prar-se pro -

ce di ments d’investigació com ara en ques -

tes, com po si cions, “test”, ma pes con cep -

tuals, etc., per cons ta tar els pro gres sos

ob tin guts pels alum nes en tre els seus ni -

vells reals i po ten cials d’aprenentatge i

de sen vo lu pa ment.

Reflexió final

Els fets, con cep tes i sis te mes con cep -

tuals, com a con tin gut de les ses sions

d’Educació Fí si ca, re que rei xen d’una pro -

gra ma ció ade qua da. El trac ta ment d’a -

quests te mes en l’ensenyament, com ha

que dat ben palès, no pot ser ca sual o es -

pon ta ni.

Què, com i quan en sen yar i ava luar són

els in te rro gants que, des del punt de vis ta

me to dolò gic, hem trac tat d’aclarir en pre -

sen tar amb de tall la ti po lo gia dels fets i

con cep tes, el seu es tret vin cle amb les ha -

bi li tats in tel·lec tuals i pràcti ques ope ra -

cio nals en el pro cés en sen ya ment-apre -

nen tat ge, igual com di fe rents pro pos tes i

idees re la cio na des amb la pro gra ma ció,

l’ús de tas ques i mit jans d’ensenyament i

l’avaluació.

Do nar a l’Educació Fí si ca un en fo ca ment

in te gral fi si coe du ca tiu no és pos si ble sen -

se un trac ta ment ade quat de l’àmbit cog -

ni tiu, en el qual l’aprenentatge de fets i

con cep tes pels es co lars té un pa per es -

sen cial. És per això que, amb aquest ar ti -

cle, hem trac tat de trans me tre els nos tres

co nei xe ments i ex pe rièn cies so bre el tema 

per fer una mo des ta apor ta ció a una tas ca 

tan im por tant.
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