
Estu di dels es pais es por tius
per a l’Educació Fí si ca
Pro pos ta de pla ni fi ca ció als cen tres es co lars de la pro vín cia de Lleó

Resum

L’estudi que es pre sen ta a con ti nua ció per met d’analitzar la

rea li tat de les in fraes truc tu res es por ti ves es co lars a Cas te lla i

Lleó i con cre ta ment a la pro vín cia de Lleó. A par tir del

diagnòstic dels cen tres es co lars, hem ela bo rat una pro pos ta de 

pla ni fi ca ció dels es pais per a l’Educació Fí si ca, te nint en

comp te dos cri te ris bàsics: la ne ces si tat d’espai es por tiu co -

bert res pec te als re qui sits que in di ca la nor ma ti va vi gent (Reial 

De cret 1004/1991) i la de man da de l’Educació Fí si ca; aques -

ta és la con tri bu ció me to dolò gi ca d’aquest tre ball. Així, con si -

de rem que la ne ces si tat d’instal·la cions es por ti ves en un cen -

tre es co lar no és sinó la con ver sió de la ne ces si tat de

l’Educació Fí si ca en es pais es por tius co berts, cosa que per met

d’afirmar que un cen tre d’E ducació Primà ria i un al tre

d’Educació Se cund ària, amb el ma teix nom bre d’unitats es co -

lars, te nen di fe rent ne ces si tat d’espai co bert per a l’Educació

Fí si ca, i que són els cen tres d’Educació Primà ria els que re flec -

tei xen una ma jor de man da d’unitats d’espai es por tiu co bert,

mal grat te nir un nom bre in fe rior d’a lum   nes ma tri cu lats.

Els resultats obtinguts en aquesta investigació són desoladors pel 

que fa al compliment dels nivells mínims d’espai cobert

establerts a la normativa vigent i, en conseqüència, hem elaborat

una tipologia d’espais esportius coberts més idonis per a cada

centre escolar d’acord amb les seves unitats, cosa que

constitueix una aportació nova que transcendeix els continguts

de la normativa vigent.

De la ma tei xa ma ne ra, i a cau sa de les ca rac te rís ti ques so cio de -

mogr àfi ques de la pro vín cia lleo ne sa, en els mu ni ci pis de poca po -
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Abstract
The most relevant aspects in this research are the following: 
the assessment of the spaces for the P.E. lessons in different
schools in Castilla y León, the sports space offer in León
province, the methodology carried out for this study and the
planning proposal for each school in the mentioned location.
Firstly we compare the sports space schools offer with the
current regulation (Real Decreto 1004/91) – dealing only with
the space type and surface (m2) – Secondly, the applied
methodology is also relevant since we have used L. Bach´s
(1993, 1994) original formulae on planning school sports
spaces and and put them in practice in a determined territory,
León province.
Subsequently, the assessment of the location of the sports
spaces in Castilla y León should be mentioned as something
unknown up to now, since the analysis of the school space
offer was not carried out in the Census of Sports Facilities and
Spaces in Castilla y León (1992).
Finally, the analysis of the state in León province is very
insufficient according to the formulae. So we have prepared a
planning proposal explaining the kind of sports space for each
Primary and Secondary Education centre in each municipality. 
This proposal is done in terms of the number of units in each
centre, what means the formula application to a specific case.
Due to the sociodemographic characteristics of this province,
in the municipalities with few inhabitants in the rural
environment, it would be advisable to build 20x10m spaces to
facilitate physical, cultural and recreative uses for all the
people out of the school time table. So, the different
contributions are pioneer in Spain. 
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Pa rau les clau
Edu ca ció Fí si ca, es pais es por tius, pla ni fi ca ció, cen tres
es co lars.
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Fa cul tad de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el Deporte. Uni ver si dad de León



bla ció si tuats en el medi ru ral, la do ta ció

d’espais co berts hau ria de ten dir cap a la

cons truc ció de sa les d’unes di men sions

mí ni mes de 20x10m, amb la pos si bi li tat

d’usos fi si co re crea tius i cul tu rals per part

de tots els ciu ta dans, fora de l’horari es -

colar.

Jus ti fi ca ció

La tas ca del pro fes sor d’Educació Fí si ca

en les di fe rents eta pes edu ca ti ves, s’ha

de cen trar en el de sen vo lu pa ment dels

di fe rents pro gra mes; però per po der por -

tar-los a ter me caldrà que les in fraes -

truc tu res es por ti ves dels seus cen tres

es co lars tin guin unes con di cions ade -

qua des.

Els re sul tats de di fe rents es tu dis rea lit zats 

a Espan ya, en la dèca da dels vui tan ta, so -

bre les ins tal·la cions es por ti ves es co lars,

as sen ya la ven la ne ces si tat de do tar

d’aquestes in fraes truc tu res els cen tres es -

co lars exis tents i els de nova crea ció, per

al de sen vo lu pa ment de l’as sig natura d’E -

du cació Fí si ca.

Així, es pot des ta car l’enquesta que va

por tar a ter me l’Administració cen tral al fi -

nal dels vui tan ta, a les di fe rents Co mu ni -

tats Autò no mes que no te nien trans fe ri des 

les com petè ncies en matè ria edu ca ti va,

per tal de de tec tar les man can ces que

exis tien en la do ta ció de mit jans hu mans i

ma te rials per im par tir l’Educació Fí si ca

(S. Ibá ñez 1995). En aques ta en ques ta es 

van al bi rar tres grans pi lars que van ser

els que van mo ti var l’elaboració d’una pla -

ni fi ca ció d’instal·la cions es por ti ves als

cen tres es co lars:

n En pri mer lloc, “el crei xent in terès dels

pa res per què s’impartís l’Educació Fí si -

ca amb dig ni tat”.

n En segon lloc, “la petició de millorar

l’estimació social de la matèria i dels

seus responsables per part de tothom”.

n I fi nal ment “el pa per ac ce le ra dor i men -

ta lit za dor que te nia, per a la so cie tat es -

pan yo la, l’organització dels Jocs Olím -

pics que se ce le bra rien a Bar ce lo na el

1992.” (F. de Andrés, 1997, pàg. 65).

En aquest ma teix sen tit, cal as sen ya lar les 

ex pe rièn cies que hem tin gut com a pro fes -

sors d’Educació Fí si ca, ex pe rièn cies con -

di cio na des so vint per l’espai i les se ves

ca rac te rís ti ques. El pa per de l’Educació

Fí si ca en la so cie tat es pan yo la ha mo ti vat

que aques ta si tua ció si gui ac cep ta da de

for ma in cons cient, és a dir, sen se va lo -

rar-la en la me su ra jus ta. Així, l’arquitecte

i tam bé lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca, J.C.

Ló pez Gon zá lez (1988, pàg. 11) as sen ya -

la que els pro fes sors d’Educació Fí si ca es -

tan tan acos tu mats a im par tir els con tin -

guts en llocs tan di ver sos i dis pars, que no 

acos tu men a atu rar-se a ana lit zar la na tu -

ra le sa i ca rac te rís ti ques de l’espai.

Da vant aques ta pro blemà ti ca, cal pre -

gun tar-se si les do ta cions es por ti ves en

els cen tres es co lars al te rri to ri cas tellà i

lleonès s’adiuen amb les ne ces si tats de

l’Educació Fí si ca o al con tra ri, no s’hi

adiuen; es trac ta, doncs, de dis po sar

dels es pais es por tius mí nims re fe rits a la 

nor ma ti va vi gent, la qual cosa se ria

com pren si ble fins a cert punt, a cau sa

de les for tes in ver sions de les dis tin tes

Admi nis tra cions Pú bli ques al nos tre

país, des de fi nals dels anys se tan ta fins

a l’actualitat, adre ça des a re sol dre el

dèfi cit exis tent en ins tal·la cions es por ti -

ves en ge ne ral i con cre ta ment als cen -

tres es co lars.

A l’hora d’analitzar l’oferta es por ti va es -

co lar hem de sa ber si els es pais s’adiuen

als con tin guts de la nor ma ti va vi gent o

fins i tot a nor ma ti ves an te riors. Ens re fe -

rim, en aquest cas, a la ti po lo gia dels es -

pais es por tius exis tents als cen tres es co -

lars i, na tu ral ment, a aquells es pais que

s’han de cons truir als cen tres de nova

crea ció. A més a més de la mena d’espais 

a cons truir, són fo na men tals les se ves

ca rac te rís ti ques tècni ques, fí si ques i fun -

cio nals.

Aportació metodològica

La me to do lo gia que pro po sem per con èi -

xer qui na és la de man da de l’Educació

Fí si ca en un cen tre edu ca tiu és de fàcil

apli ca ció, i apor ta amb gran cla re dat

uns re sul tats for mu lats en uni tats

d’espai co bert, que és el que con si de -

rem ne ces sa ri per res pon dre a aques ta

de man da.1 A més a més, per met de si -

tuar les do ta cions d’espai co bert d’un

cen tre per da munt o per sota de la ne -

ces si tat nor ma ti va es ta bler ta al Reial

De cret 1004/ 1991.2 En el cas de l’E -

ducació Primà ria, els cen tres han de dis -

po sar d’un es pai co bert amb unes di -

men sions de 200 m2 i a Secun dària de

480 m2; tots dos es pais han de comp tar

amb els es pais au xi liars in clo sos en

aques ta su per fí cie (ves ti dors, ser veis,

ma gat zems, sala pro fes sor o la va bo,

etc.). La nor ma ti va re cull tam bé el pati o 

pis ta po lies por ti va com a es pai es por tiu

des co bert en tots dos ci cles.3

En aques ta in ves ti ga ció, es pot res sal -

tar la nos tra apor ta ció a la pla ni fi ca ció

es por ti va dels cen tres es co lars, en

adap tar i apli car, en un àmbit te rri to rial 

de ter mi nat, la fór mu la ori gi nal de L.

Bach (1993, pàg. 11, 1994, pàg. 64) a 

la de man da de l’Educació Fí si ca i les

se ves ne ces si tats d’espais es por tius;4
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1 D’acord amb J. L. Her nán dez Váz quez i d’altres (1981), J. Ibá ñez i Coma (1988) i F. De Andrés (1997) con si de rem l’espai co bert als cen tres es co lars com a ins tal·la ció bàsi ca i

el des co bert com a ins tal·la ció com ple ment ària. La nor ma ti va vi gent re cull la ne ces si tat que hi hagi els dos ti pus d’espais als cen tres es co lars, però això no sig ni fi ca, en cap cas,

que l’un hagi de sub sti tuir l’altre. Els es pais es por tius de prio ri tat edu ca ti va han de ser con si de rats com a “au les d’Educació Fí si ca”, en te ses com aquells es pais es pe cí fics que

com plei xin els re qui sits tècnics i fun cio nals de for ma que s’hi pu gui de sen vo lu par l’assignatura en unes con di cions ade qua des.
2 S’entén com a “ne ces si tat nor ma ti va” la ne ces si tat que es re fe reix a la llei o a la nor ma ti va vi gent; con cep te ela bo rat per J. Brads haw (1983) en for mu lar una ti po lo gia de les ne -

ces si tats so cials i di fe ren ciar-les en 4 ni vells: ne ces si tat ex pres sa da, ex pe ri men ta da, nor ma ti va i com pa ra ti va. En aquest es tu di la ne ces si tat nor ma ti va (en uni tats d’espai co -

bert) se si tua en els 200 m2 en Edu ca ció Primà ria i els 480 m2 a Se cund ària.
3 En no de fi nir el Reial De cret el ti pus d’espai co bert ni les se ves ca rac te rís ti ques, en re fe rir-se, per exem ple, a la Nor ma ti va NIDE (CSD, 1979), po den sor gir pro ble mes a l’hora de

pro jec tar i dis sen yar els es pais d’ús es por tiu en els cen tres es co lars, atès que no es con cre ten ni la lo ca lit za ció ni d’altres ca rac te rís ti ques fun cio nals pel que fa als ac ces sos, fi nes -

tres, ma gat zems, ves ti dors, ser veis... que con si de rem bàsi ques en un cen tre es co lar.
4 Les fór mu les que hem uti lit zat en aquest es tu di co rres po nen a les pro po sa des a la “Nueva me to do lo gía de pla ni fi ca ción” ela bo ra des pel pro fes sor L. Bach, el 1993, des prés

d’adaptar-les a l’àmbit edu ca tiu.



com vam as sen ya lar an te rior ment, en

aquest cas les pau tes de pla ni fi ca ció no 

s’han de re col zar en l’anàlisi de la de -

man da, com en el cas dels hàbits es por -

tius dels di fe rents grups de po bla ció, ni

tam poc en es tu dis de l’ús de les ins -

tal·la cions, atès que la de man da de

l’Educació Fí si ca es con si de ra fixa en

ve nir el nom bre d’hores es ta blert per la

LOGSE en els di fe rents ni vells edu ca -

tius i l’ús de les ins tal·la cions als cen -

tres ha de que dar res trin git a l’horari es -

co lar del cen tre.

La pla ni fi ca ció de les ins tal·la cions es por ti -

ves als cen tres es co lars par teix, en pri mer

lloc, de la po bla ció es co lar que po ten cial -

ment pot ser prac ti cant. En el cas de

l’Educació Fí si ca, en és ser una matè ria obli -

gatò ria en el Sis te ma Edu ca tiu Espan yol, tot 

es co lar és un prac ti cant de l’Edu cació Fí si ca 

i, pa ral·le la ment, un usua ri en potè ncia

d’aquests es pais es por tius dels cen tres es -

co lars.

Tal com po dem veu re a la tau la 1, la ne -

ces si tat d’instal·la cions es por ti ves d’un

cen tre es co lar és igual a la de man da de

l’Educació Fí si ca del cen tre es men tat, di -

vi dit per la in ten si tat d’ús de la ins tal·la ció 

es por ti va.

Això per met d’afirmar que:

n La ne ces si tat d’instal·la cions es por ti ves 

en un cen tre es co lar no és sinó la con -

ver sió de la ne ces si tat de l’Educació Fí -

si ca en es pais es por tius co berts (M. Ló -

pez Moya, 2001).

En l’exemple que pre sen tem a les tau -

les 2 i 3 fór mu la co men ta da an te rior -

ment:

n A la co lum na de l’esquerra el Mo del A

co rres pon a un cen tre d’Educació

Primà ria i a la co lum na de la dre ta el

Mo del B a un cen tre d’Educació Se -

cund ària; tots dos són cen tres edu ca -

tius amb 24 uni tats es co lars. Tan ma -

teix, la di ferè ncia és que el cen tre de

Primà ria té 600 alum nes ma tri cu lats i

el cen tre de Se cund ària 720 alum nes

ma tri cu lats.

n El càlcul de la de man da de l’Educació

Fí si ca ve de ter mi nat per les tres va ria -

bles in di ca des: uni tats, du ra da i fre -

qüèn cia. Les dues pri me res són iguals

en els dos mo dels, però la ter ce ra, la

fre qüèn cia, és di fe rent; al cen tre de

Primà ria se si tua en 3 cops per set ma na 

i al cen tre de Se cund ària tan sols en 2

cops per set ma na. Per tant, es pot apre -

ciar que la de man da de l’Educació Fí si -

ca és més gran al Mo del A (cen tre de
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Ta ula 1.

Ne ces si tat d’instal·la cions es por ti ves d’un cen tre es -

co lar.

NECESSITAT

D’INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES

DEMANDA DE

L’EDUCACIÓ FÍSICA

INTENSITAT D’ÚS
=

MODEL A

Cen tre d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA amb

24 uni tats es co lars. El nom bre màxim

de ma tri cu lats en aquest cen tre serà

de 600 alum nes.

DEMANDA DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

n Uni tats: 24

n Du ra ció: 1 hora x se ssió

n Fre qüèn cia: 3 ve gades x se rma na

De man da de l’Educació Fí si ca

n 24 x 1 x 3 = 72 uni ta ts x ho res/ 

se tma na

INTENSITAT D’ÚS

n Ho res ober ta: 6h dia x 5 dies  =

30 ho res se tma na

n Den si dat d’ocu pa ció:

25 alum nes = 1 uni tat

n Fac tor de d’aprofitament :

0,8 (= 80%)

Inten si tat d’ús

n 30 x 1 x 0,80 = 24 uni tats x ho res

set ma na i uni tat d’instal·la ció

NECESSITAT D’INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

De man da de l’Edu ca ció Fí si ca/ 

Inten si tat d’ús

n 72/24 = 3 uni ta ts de pa ve lló e spor ti u

de 15 x 27 m

RE SUL TAT

n 3 uni ta ts de 15 x 27 m

n 1 Pa velló (Sala de Ba rri o M4)

45 x 27 m

Ta ula 2.

Mo de l A. (Ela bo ra ció pròpia).

MODEL B

Cen tre d’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

Obli gatò ria amb 24 uni tats 

es co lars, El nom bre màxim 

de ma tri cu lats en aquest cen tre 

serà de 720 alum nes.

DEMANDA DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

n Unitats: 24

n Du ra ció: 1 hora x ses sió

n Fre qüèn cia: 2 vegades x se tma na

De man da de l’Educació Fí si ca

n 24 x 1 x 2 = 48 uni tats x ho res/ 

set ma na

INTENSITAT D’ÚS

n Ho res oberta: 6h dia x 5 dies  =

30 hores se tma na

n Den si tat d’ocupació:

30 alumnes = 1 uni tat

n Fac tor d’aprofitament:

0,8 (= 80%)

Inten si tat d’ús

n 30 x 1 x 0,80 = 24 uni tats x ho res

set ma na i uni tat d’instal·lació

NECESSITAT D’INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

De man da de l’Educació Fí si ca/

Inten si tat d’ús

n 48/24 = 2 uni tats de pa ve lló esportiu

de 15 x 27 m

RESULTAT

n 2 uni tats de 15 x 27 m

n 1 Sala Interm èdia

de 30 x 27 m

Ta ula 3.

Mo de l B. (Ela bo ra ció pròpia).



Primà ria) que no pas al Mo del B (cen tre 

de Se cund ària).

n La in ten si tat d’ús tam bé ve es ta bler ta 

per: les ho res que ro man ober ta una

ins tal·la ció es por ti va, la den si tat

d’ocu pació i el fac tor d’aprofitament.

El fet di fe ren cia dor en els dos mo dels

serà la den si tat d’ocupació (tam bé

ano me na da la ràtio) atès que en Edu -

ca ció Primà ria se si tua en 25 alum -

nes (uni tat o grup clas se) men tre

que a Se cund ària arri ba als 30 alum -

nes.

n Els re sul tats mos tren que la ne ces si tat

d’instal·la ció es por ti va co ber ta per al

Mo del A (cen tre de Primà ria) serà de 3

uni tats d’espai o 1 Sala de Ba rri (Pa ve -

lló) de 45 x 27 m, di vi si ble en tres es -

pais o mòduls di fe ren ciats. D’altra

ban da, la ne ces si tat d’instal·la ció es -

por ti va co ber ta per a un cen tre de Se -

cund ària Obli gatò ria serà de tan sols 2

uni tats d’espai o 1 Sala Interm èdia de

30 x 27 m di vi si ble en dos es pais di fe -

ren ciats.5

A par tir de les da des ob tin gu des com a

re sul tat de l’aplicació de la fór mu la, es

pot afir mar que un cen tre d’Educació

Primà ria i un al tre d’Educació Secun -

dària amb el ma teix nom bre d’unitats

es co lars, te nen una ne ces si tat d’espai

co bert per a l’Educació Fí si ca di fe rent, i 

que són els cen tres d’Educació Primà ria

els que re flec tei xen una ma jor De man -

da d’unitats d’espai es por tiu mal grat te -

nir un nom bre d’alumnes ma tri cu lats

més pe tit.

Comparació dels models
de planificació.
La Necessitat Normativa
del Reial Decret 1004/1991
i la Necessitat Basada
en la Demanda de l’Educació
Física

L’anàlisi rea lit za da ens ha apor tat una

in for ma ció de ta lla da so bre la va lo ra ció

glo bal dels 226 cen tres es co lars de la

pro vín cia de Lleó, dels quals un to tal de

168 im par tei xen docè ncia d’Educació

Primà ria i 125 cen tres d’Educació Se -

cund ària.

Els re sul tats ens ofe rei xen una in for ma -

ció que con si de rem fo na men tal per en -

ten dre els dos mo dels de pla ni fi ca ció.

Par tint d’unes ma tei xes da des (ho res

d’Educació Fí si ca a la set ma na i uni tats

es co lars), apa rei xen va lo ra cions di fe -

rents d’aquesta ma tei xa rea li tat; això

s’observa als cen tres amb un gran nom -

bre d’unitats, en els quals, en ca ra que

es com plei xi l’espai es por tiu mí nim es ta -

blert a la nor ma ti va vi gent (Reial De cret

1004/1991), no s’arriba a sa tis fer la de -

man da d’espai co bert de l’Educació Fí -

sica.

Si tua ció dels cen tres 

que im par tei xen Edu ca ció Primà ria 

a la pro vín cia de Lleó en re la ció 

als re qui sits es ta blerts 

al Reial De cret 1004/1991

A la pro vín cia de Lleó la si tua ció és la se -

güent: al cos tat es que rre de la gràfi ca 1, 

s’observa un to tal de 79 cen tres es co -

lars, (el 47 %) que im par teix Edu ca ció

Primà ria i que no dis po sa de cap mena

d’espai co bert, xi fra que no dei xa de sor -

pren dre te nint en comp te les in ver sions

re cents de l’Administració cen tral amb

mo tiu del Plan de Exten sión de la Edu -

ca ción Fí si ca. Un to tal de 63 cen tres es -

co lars, el 37 % apro xi ma da ment, dis po -

sa d’es pai es por tiu co bert, però amb una 

su per fí cie in fe rior als 200 m2 es ta blerts

a la nor ma ti va vi gent. Fi nal ment, no més 

26 cen tres, una mica més del 14 %, són

els que dis po sen d’una do ta ció su pe rior, 

la qual cosa in di ca la ne ces si tat nor ma -

ti va, és a dir, un es pai co bert su pe rior a

200 m2.

Da des en re la ció a la De man da 

de l’Educació Fí si ca dels cen tres

d’Educació Primà ria

Si pre nem com a re ferè ncia el càlcul ba -

sat en la De man da de l’Educació Fí si ca

(Gràfi ca 2), la si tua ció es pre sen ta fins i

tot més de se qui li bra da, atès que 150

cen tres es co lars, els que es tro ben al
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5 La ter mi no lo gia de Sala Interm èdia de 30x27 m i la Sala de Ba rri de 45x27 m co rres pon a la Nor ma ti va NIDE (CSD, 1979), tots dos es pais di vi si bles en mòduls de 27x15 m.

(Sense sala
coberta) 2Necessitat Normativa en m
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Gràfi ca 1.

Cen tres es co la rs que im par teixen Edu ca ció Prim ària a la pro vin cia de Lleó.



cos tat es que rre de la lí nia ver ti cal a la

Gràfi ca 2, és a dir, fins al 89 % so bre el

to tal, són els que te nen man can ça

d’algun es pai per co brir la de man da de

l’Educació Fí si ca del seu cen tre. La ne -

ces si tat d’espai va ria des dels 24 cen -

tres que ne ces si ten 3 es pais o mòduls

di fe ren ciats, els 74 que en ne ces si ten 2

i fins a un to tal de 52 que en ne ces si ta

1. No més 18 cen tres te nen co ber tes les

ne ces si tats d’espai co bert ba sats en la

De man da de l’Educació Fí si ca, cosa que 

no dei xa de ser al ta ment in su fi cient res -

pec te a l’oferta es co lar pro vin cial.

Aques tes da des po sen de ma ni fest les

in su fi cièn cies de la nor ma ti va en con si -

de rar-se una pla ni fi ca ció “est àti ca”, és a 

dir, sen se pos si bi li tats d’adaptació a les

ca rac te rís ti ques pròpies de cada cen tre

(M. Ló pez Moya, 2001). En al tres pa -

rau les, en ca ra que al guns cen tres dis po -

sin dels es pais que mar ca la nor ma ti va

vi gent, aques tes do ta cions no són su fi -

cients per co brir la de man da de l’Edu -

cació Fí si ca d’aquests cen tres.

Si tua ció dels cen tres que

im par tei xen Edu ca ció Se cund ària

a la pro vín cia de Lleó en re la ció

als re qui sits es ta blerts

en la nor ma ti va vi gent

A l’Educació Se cund ària (Gràfi ca 3)

s’observa una ma jo ria de cen tres que

dis po sen d’un es pai co bert amb unes di -

men sions in fe riors als 480 m2 que in di -

ca el Reial De cret.6 Així, veiem que un

to tal de 35 cen tres es co lars de la pro vín -

cia de Lleó, és a dir el 28 %, comp ta

amb un es pai co bert in fe rior als 80 m2;

un to tal de 60 cen tres d’Educació Se -

cund ària, fins al 48 %, dis po sa d’espais

co berts amb unes di men sions in fe riors

als 280 m2. So la ment 8 cen tres es co -

lars, una mica més del 6 %, comp ten

amb es pai co bert amb unes di men sions

que os cil·len en tre els 280 m2 i els

480 m2. I fi nal ment, tan sols 22 cen tres

d’Educació Se cund ària so bre el to tal

pro vin cial (125) te nen es pais co berts

que su pe ren els 480 m2 es ta blerts al

Reial De cret.7

Si tua ció dels cen tres

d’Educació Se cund ària

en re la ció a la De man da

de l’Educació Fí si ca

Si el càlcul es rea lit za pre nent com a re -

ferè ncia la de man da de l’Educació Fí si ca

(Gràfi ca 4), s’observa que són 78 els cen -

tres es co lars, el 62,4 % so bre el to tal, els

que te nen man can ça d’algun es pai per co -

brir la de man da de l’Educació Fí si ca del

seu cen tre. Les ne ces si tats d’espai os -

cil·len en tre els 4 cen tres que re que rei xen

3 es pais o mòduls di fe ren ciats, els 27 que 

en ne ces si ten 2, fins els 47 que en ne ces -

si ten 1.

Fi nal ment, arri ben a 47 cen tres, és a dir,

el 37 %, els que te nen co ber ta la De man -

da de l’Educació Fí si ca dels seus cen tres.

La si tua ció de l’oferta es co lar en l’Edu -

cació Se cund ària no és tan de fi cità ria com 

s’ha po gut ob ser var en el cas dels cen tres

de Primà ria.

Da vant els re sul tats pre sen tats, cal

pres tar una aten ció es pe cial a la pro pos -

ta de pla ni fi ca ció de la pro vín cia de

Lleó, que mos tra la fal ta de con ne xió i el

dis tan cia ment en tre la ne ces si tat d’es -

pai co bert es ta bler ta al Reial De cret

1004/1991 i la ne ces si tat ba sa da en la

De man da de l’Educació Fí si ca dels cen -

tres es co lars. Ne ces si tat que s’ha de

con cre tar en es pais es por tius di fe ren -

ciats –au les- per al de sen vo lu pa ment de

l’Educació Fí si ca.

Proposta de planificació
per a la província de Lleó
amb la determinació
de les necessitats
dels centres educatius

Aques ta pro pos ta de pla ni fi ca ció ha par tit

de les ca rac te rís ti ques de cada cen tre es -

co lar (nom bre d’unitats), de les ca rac te -
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Centres de primària
amb més unitats
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de les neccesàries

Gràfi ca 2.

Cen tres escolars que im par teixen Edu ca ció Primà ria a la pro vin cia de Lleó.

6 Les di men sions tan re duï des de l’espai co bert po sen de ma ni fest l’absència d’una aula o es pai es pe cí fic per a l’assignatura d’Educació Fí si ca. Aquests es pais que apa rei xen als

cen tres es co lars amb unes di men sions in fe riors als 480 m2 són el re sul tat de les Sa les ano me na des d’Usos Múl ti ples, que te nien una su per fí cie de 150 m2 i apa rei xien a l’orden

mi nis te rial de 1975, pri me ra nor ma ti va a Espan ya d’instal·la cions es por ti ves als cen tres es co lars, su per fí cie ja con si de ra da, en el seu mo ment, com ple ta ment in su fi cient per al

de sen vo lu pa ment de l’assignatura (J. IBÁÑEZ i COMA, 1988).
7 Els re sul tats ob tin guts en aquest es tu di, da vant dels ti pus d’espai i les se ves di men sions que re cull l’actual nor ma ti va de cen tres es co lars de Primà ria i Se cund ària, si més no, cri -

den l’atenció, te nint en comp te els ob jec tius de cons truc ció d’instal·la cions del Plan de Exten sión de la Edu ca ción Fí si ca (MEC/CSD) en te rri to ri “MEC”, du rant el pe río de

1988-1992 i tam bé la data de la nor ma ti va vi gent (1991).



rís ti ques so cio de mogr àfi ques de la pro vín -

cia de Lleó, així com dels re sul tats d’es -

tudis de pros pec ti va de fu tur de la po bla -

ció es co lar. Pel que fa a aques ta qües tió,

cal res sal tar l’estudi de la po bla ció es co lar 

por tat a ter me du rant els cur sos acadè -

mics 1994-1995 i 1999-2000, da des

que mos tren que la po bla ció es co lar de les 

di ver ses zo nes de la pro vín cia lleo ne sa

s’ha vist afec ta da per for tes pèrdues (M.

Ló pez Moya, 2001). Així, du rant el quin -

quen ni 1994-1999, aques ta pro vín cia ha 

per dut un 20,4 % de la po bla ció es co lar,

su pe rant fins i tot les pre dic cions rea lit za -

des en es ti mar que du rant el de cen ni

1991 al 2001 es per dria una po bla ció

jove de l’ordre d’un 12 % en aques ta Co -

mu ni tat.8

Per tant, pel que fa als cen tres es co lars

si tuats al medi ru ral, amb molt pocs

alum nes, se ria con ve nient ten dir a la

cons truc ció de les Sa les Espe cia lit za des,

amb unes di men sions de 20x15 m o de

20x10 m.9 Aquest es pai co bert hau ria

de com plir amb les ca rac te rís ti ques fun -

cio nals dels seus es pais d’ús es por tiu així 

com dels seus es pais au xi liars (CSD,

1979); de carà cter emi nent ment po li va -

lent, po dria arri bar a co brir, ben se gur,

les ne ces si tats de l’Educació Fí si ca en

pri mer ter me, però tam bé po dria aco llir

les ac ti vi tats cul tu rals, fi si coes por ti ves i

re crea ti ves de la po bla ció del mu ni ci pi on 

es tro ba el cen tre es men tat.

Proposta de dotacions
d’espais esportius coberts
als centres escolars

La pro pos ta d’espais es por tius co berts

ela bo ra da per als cen tres es co lars de
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amb necessitat d’unitats
d’espai cobert

Centres de secundària
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del necessari

Gràfi ca 4.

Centres es co la rs que im par teixen Edu ca ció Se cund ària a la pro vin cia de Lleó.
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à

Gràfi ca 3.

Centres es co la rs que im par teixen Edu ca ció Se cund ària a la pro vin cia de Lleó.

8 Estu di ela bo rat per Q ÍNDICE (Ser vicio de Estu dios) (1994): La ju ven tud de los no ven ta. Estu dio so cio ló gi co de la ju ven tud de Cas ti lla y León. Va lla do lid, Jun ta de Cas tilla y

León, Con se je ría de Cul tu ra y Tu ris mo.
9 Les ca rac te rís ti ques de la ma jo ria de mu ni ci pis de poca po bla ció de la Co mu ni tat i de la pro vín cia lleo ne sa si tuats en el medi ru ral són, la dis per sió (en ti tats de po bla ció dis -

tan cia des en tre elles que for men un mu ni ci pi), la po bla ció re gres si va i la bai xa den si tat de po bla ció. D’acord amb els re sul tats del Censo de Instala ciones Depor ti vas de Cas -

tilla y León de 1994, l’oferta es por ti va mu ni ci pal acos tu ma a con cre tar-se en una pis ta po lies por ti va i una era o es pla na da on s’acostuma a ju gar al fut bol o a fer d’altres ac ti -

vi tats. La pro pos ta de cons truc ció d’aquests es pais en cen tres es co lars haurà d’anar acom pan ya da d’un es tu di de l’oferta es por ti va mu ni ci pal a cada mu ni ci pi de la pro vín cia, 

per es bri nar si comp ten amb es pais es por tius co berts on por tar a ter me les ses sions d’Educació Fí si ca. Mal grat aques ta pos si bi li tat, con si de rem ne ces sa ri que cada cen tre, en 

la me su ra en què si gui pos si ble, dis po si del seu pro pi es pai o “aula d’Educació Fí si ca”, i as sen ya lem els pro ble mes, ja co ne guts, a l’hora de des pla çar els alum nes d’un cen tre

a una al tra ins tal·la ció mu ni ci pal per rea lit zar les ses sions d’Educació Fí si ca; pro ble mes tant de res pon sa bi li tat del pro fes so rat com d’horaris per a l’assignatura. Cal in di car,

tam bé, els es for ços per part de l’Administració cen tral (Plan de Exten sió de la Edu ca ción Fí si ca), au tonò mi ca i cen tres es co lars, per què s’arribi a acords o con ve nis per uti lit -

zar i apro fi tar al màxim les ins tal·la cions es por ti ves pú bli ques, i això sem bla molt con ve nient, però no dei xa de ser di fí cil en la pràcti ca, en el cas de l’Educació Fí si ca, per les

raons es gri mi des an te rior ment.
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CENTRE
NOM BRE MÀXIM

D’ALUMNES
UNITATS

DEMANDA

D’EDUCACIÓ FÍSICA

INTENSITAT

D’ÚS

DEMANDA DE LA

INSTAL·LACIÓ

UNITATS

D’ESPAI

ESPAI RECOMANAT

–NIDE–

INFANTIL
75 3 9 24 0,4 1 20  x 10  o 20  x 15 m

–M2–

150 6 18 24 0,8 1 20  x 10  o 20  x 15 m

–M2–

225 9 27 24 1,1 1 20  x 10  o 20  x 15 m

 –M2–

PRIMÀRIA
150 6 18 24 0,8 1 20  x 10  o 20  x 15 m.

–M2–

300 12 36 24 1,5 2 30 x 27

SALA INTERMÈDIA

450 18 54 24 2,3 3 45 x 27

–M4–

INFANTIL +

PRIMÀRIA

225 9 27 24 1,1 1 27 x 15

–M3a–

450 18 54 24 2,3 3 45 x 27

–M4–

675 27 81 24 3,4 4 45 x 27 y 20 x10

–M4 y M2–

Taula 4.

Pro pos ta de do ta cions d’espais es por tius als cen tres es co lars d’Ensenyament Pri ma ri de Lleó.

CENTRE
NOMBRE MÀXIM

D’ALUMNES
UNITATS

DEMANDA

D’EDUCACIÓ FÍSICA

INTENSITAT

D’ÚS

DEMANDA DE LA

INSTAL·LACIÓ

UNITATS

D’ESPAI

ESPAI RECOMANAT

–NIDE–

SECUNDÀRIA

OBLIGATÒRIA

240 8 16 24 0,7 1 27 x 15

–M3a–

360 12 24 24 1,0 1 27 x 15

–M3a–

480 16 32 24 1,3 2 30 x 27

SALA INTERMÈDIA

SECUNDÀRIA

COMPLETA

360 12 24 24 1,0 1 27 x 15

–M3a–

480 16 32 24 1,3 1 27 x 15

–M3a–

660 22 44 24 1,8 2 30 x 27

SALA INTERMÈDIA

780 26 52 24 2,2 2 30 x 27

SALA INTERMÈDIA

Taula 5.

Pro pos ta de do ta cions d’espais es por tius als cen tres es co lars d’Ensenyament Secundari de Lleó.



Lleó (Tau las 4 i 5) és fle xi ble, atès que

s’adapta a les ca rac te rís ti ques dels cen -

tres; això s’aprecia en els cen tres amb

un gran nom bre d’unitats es co lars, cosa

que im pli ca una ma jor de man da de

l’Educació Fí si ca i una ne ces si tat d’es -

pais di fe ren ciats per a ex po sar-la. Per

con tra, però, d’acord amb F. De Andrés

(1997, pàg. 18):

“La dis mi nu ció de la ràtio d’alumnes per

clas se mai no ha de sig ni fi car la re duc ció

d’aquest es pai mí nim per al de sen vo lu pa -

ment de l’assignatura”.

Tal com es pot ob ser var a la tau la an te -

rior, a la co lum na de l’esquerra es re cu llen 

els ti pus de cen tre, di fe ren ciant-los pel

nom bre màxim d’alumnes i les uni tats es -

co lars; s’estableix la de man da de l’Edu -

cació Fí si ca per a cada cen tre i les uni tats

d’espai es por tiu per co brir la de man da es -

men ta da. A la co lum na de la dre ta, re co -

ma nem el ti pus d’espai co bert per a cada

cas, pre nent com a re ferè ncia la ti po lo gia

per a Sa les i Pa ve llons ela bo ra da a les

nor mes NIDE (CSD, 1979).

Com a exem ple, ex pli ca rem dos ca sos;

per a un cen tre d’Educació Primà ria amb

6 uni tats i 150 alum nes cal un es pai si mi -

lar a l’establert al Reial De cret 1004/

1991, tan ma teix, en un cen tre de Primà -

ria amb 18 uni tats i 450 alum nes caldrà

un es pai de 45 x 27 m, di vi si ble en tres

uni tats d’espai per co brir la de man da de

l’Educació Fí si ca.

La pro pos ta de do ta cions per a la pro vín -

cia de Lleó té un carà cter fle xi ble, atès que 

és una pau ta a l’hora de va lo rar la si tua ció 

es pe cí fi ca de cada mu ni ci pi. D’altra ban -

da, hem de res sal tar que s’ha acon se guit

“ope ra ti vit zar” les fór mu les en un àmbit

te rri to rial con cret i que, per tant, es po den 

apli car en al tres àmbits te rri to rials, tot su -

pe rant, com s’ha po gut ob ser var, els con -

tin guts de l’actual nor ma ti va i ofe rint un

ins tru ment de fàcil apli ca ció a la pla ni fi -

ca ció es por ti va.

Conclusions

Aquest es tu di so bre la pro blemà ti ca dels

cen tres es co lars de la pro vín cia lleo ne -

sa fa pa le sa la ne ces si tat d’establir el

diagnòstic de la si tua ció amb una me to do -

lo gia tan ob jec ti va i ra cio nal com si gui

pos si ble.

Con si de rem que la ne ces si tat d’instal·la -

cions es por ti ves en un cen tre es co lar no és 

sinó la con ver sió de la ne ces si tat de

l’Educació Fí si ca en es pais es por tius co -

berts, cosa que per met d’afirmar que un

cen tre d’Educació Primà ria i un al tre de

Se cund ària, amb el ma teix nom bre d’uni -

tats es co lars, te nen di fe rent ne ces si tat

d’espai co bert per a l’Educació Fí si ca, i

que són els cen tres d’Educació Primà ria

els que re flec tei xen una De man da més

gran d’unitats d’espai es por tiu co bert,

mal grat te nir un nom bre d’alumnes ma tri -

cu lats més pe tit.

Els re sul tats ob tin guts en aques ta in ves ti -

ga ció són de so la dors pel que fa al com pli -

ment dels ni vells mí nims d’espai co bert

es ta blerts a la nor ma ti va vi gent. De

l’anàlisi de les da des po dem res sal tar que, 

dels 142 cen tres d’Ensenyament Pri ma ri,

el 84 % no com pleix amb el que es ta bleix

el Reial De cret 1004/1991; el 79 % dels

cen tres man quen d’espai co bert per al de -

sen vo lu pa ment de l’Educació Fí si ca. A

Se cund ària, els re sul tats són igual ment

im pac tants, per què dels 125 cen tres, una 

mica més del 82 % no arri ba als mí nims

es ta blerts a la ne ces si tat nor ma ti va i el

28 % no su pe ra, en el mi llor dels ca sos,

els 80 m2.

Da vant d’aquesta si tua ció, hem ela bo rat

una ti po lo gia d’espais es por tius co berts,

ido nis per a cada cen tre es co lar, en fun ció

de les se ves uni tats es co lars, cosa que

cons ti tueix una apor ta ció nova que trans -

cen deix els con tin guts de la nor ma ti va  vi -

gent (Reial De cret 1004/1991). Així ma teix 

i a cau sa de les ca rac te rís ti ques so cio de -

mogràfiques de la pro vín cia, en els mu ni ci -

pis si tuats al medi ru ral lleonès amb poca

po bla ció, la do ta ció d’espais co berts hau -

ria de ten dir cap a la cons truc ció de sa les

d’unes di men sions mí ni mes de 20x10 m,

amb la pos si bi li tat d’usos fi si co re crea tius i

cul tu rals per part de tots els ciu ta dans fora

de l’horari es co lar.

Amb vis ta a re sol dre aquests dèfi cits,

creiem fer ma ment que qual se vol po lí ti ca

de pla ni fi ca ció es por ti va ha de pas sar, in -

dub ta ble ment, per si tuar en pri mer ter me

les ne ces si tats d’espais per a l’Educació

Fí si ca als cen tres es co lars, per les dues

raons se güents:

En pri mer lloc, per com plir amb els re qui -

sits es ta blerts a la nor ma ti va vi gent (Reial

De cret 1004/1991), i així po der de sen vo -

lu par els pro gra mes que aques ta matè ria

obli gatò ria té de li mi tats a l’actual Sis te ma 

Edu ca tiu.

En se gon lloc, els es pais es por tius són el

lloc ido ni on els alum nes han d’adquirir

els hàbits d’activitat fí si ca es por ti va en un

am bient on es po ten ciïn les re la cions so -

cioa fec ti ves. Més en da vant, aques ta

pràcti ca pot te nir con ti nuï tat, tant en

l’àmbit de la ini cia ció es por ti va, d’activi -

tats es por ti ves es co lars, com pel que fa a

les ac ti vi tats re crea ti ves ex traes co lars.

Per tot ple gat, la in fraes truc tu ra pren una

im portància es pe cial en els cen tres edu -

ca tius. Els es pais es por tius, des de les zo -

nes de joc fins als més re gla men tats, són

els que pos si bi li ten que l’activitat fí si ca

dis co rri uni da al de sen vo lu pa ment de

l’individu.
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