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Resum

L’objecte del tre ball és rea lit zar una anà li -

si dels re cur sos ma te rials pro pis de l’àrea

d’educació fí si ca com a de ci sió me to do lo -

gia que in flueix de ma ne ra de ter mi nant en 

el pro cés d’ensenyament/apre nen tat ge.

Per fer-ho, des prés de clas si fi car els ma te -

rials, tant els es pe cí fics com els no es pe cí -

fics, d’educació fí si ca, es mar quen un se -

guit de cri te ris a con si de rar en l’ad quisició 

de ma te rials per ren di bi lit zar-los al

màxim. A con ti nua ció, es re fer ma la im -

portància de l’ús de ma te rials a les clas ses 

d’educació fí si ca de ta llant-ne les fun cions 

que po den apor tar en l’ensenyament. Fi -

nal ment, un re co rre gut per la bi blio gra fia

so bre la uti lit za ció de ma te rials dei xa clar, 

sen se cap mena de dub te, l’enriquiment

d’experiències que pro por cio nen. 

“Als nens i ne nes els agra da in ves ti gar,

ma ni pu lar, trans for mar i crear. Els agra da

trans for mar una cosa en una al tra de di fe -

rent. A la in ver sa, s’avorreixen ràpi da ment

dels ma te rials o jo gui nes que po den és ser

uti lit zats no més d’una for ma” (Terry Orlick, 

1978). 

Introducció

La LOGSE re cull, en tre les de ci sions me -

to dolò gi ques re la ti ves a la for ma d’en -

senyar, di ver sos as pec tes re fe rits a: prin -

ci pis me to dolò gics, agru pa ments, dis tri -

bu ció del temps, dis tri bu ció de l’espai i

dis tri bu ció dels ma te rials. 

Po dem tro bar an te ce dents de la con si de -

ra ció im por tant dels ma te rials en Rous -

seau, en ca ra que el seu trac ta ment sis -

temà tic és obra de De croly i Mon tes so ri,

que en res sal ten la im portància pe dagò gi -

ca en l’educació, ja que par tei xen del prin -

ci pi que des de les no cions ele men tals de

for ma, co lor i mida dels ma te rials es cons -

truei xen re la cions abs trac tes (Con tre ras,

1998). 

Molts i molt va riats han es tat els ins tru -

ments i els ma te rials que tot al llarg de la

hist òria s’han fet ser vir per mi llo rar o de -

sen vo lu par fí si ca ment els in di vi dus, i en

cada èpo ca els més uti lit zats han es tat els

que es tro ba ven més en lí nia amb la fi na li -

tat per se gui da en rea lit zar l’activitat (Do -

mín guez, 1998); d’aquesta ma ne ra, en

les gimnàsti ques tra di cio nals es man té el

carà cter for ma lis ta dels ma te rials que la

in te gren, així com la seva es truc tu ra ció i

or ga nit za ció (Her nán dez, 1990). El pro -

fes sio na lis me i la pu bli ci tat junt amb els

aven ços tec nolò gics i l’aparició i po pu la -

rit za ció de l’esport a la nos tra so cie tat en

els úl tims anys han fet apar èi xer en el

mer cat nous apa rells i ma te rials (Do mín -

guez, 1998). 

A di ferè ncia del que s’esdevé, per exem -

ple, amb les de ci sions re la ti ves a l’espai

ar qui tect ònic, no exis teix cap re gu la ció

le gal so bre els ma te rials en Edu ca ció Fí -

si ca. Tan ma teix, les al·lu sions que hi fa

el MEC són cons tants: “El ma te rial cons -

ti tueix un ins tru ment de pri mer or dre en

el de sen vo lu pa ment de la tas ca edu ca ti -

va, car és uti lit zat pels nens i ne nes per

por tar a ter me la seva ac ti vi tat, els seus

jocs i el seu apre nen tat ge” (Ca jas Ro jas,

MEC, 1992).

Actual ment, exis tei xen dues teo ries o

po si cions an tagò ni ques pel que fa a l’ús

del ma te rial: els de fen sors que tot el ma -

te rial és poc (ma te ria lis me pe dagò gic),

pa rer no com par tit pels qui de fen sen

que el pro cés d’ensenyament-apre nen -

tat ge re que reix molt poc ma te rial i re co -

rren a ar gu ments hist òrics. No en tra rem

en aques ta al ter na ti va, en ca ra que sí

que po dem dir que exis teix prou bi blio -

gra fia que con fir ma l’efecte be ne fi ciós

per al de sen vo lu pa ment fí sic i per cep tiu

mo tor dels nens en un am bient en ri quit

(Ruíz, 1988), per què no hi ha dub te que 
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Abstract

The object of this work is to carry out an

analysis of the material resources belonging to

the physical education area as methodology

decision that influences in a particular fashion

the process of teaching/learning. For this, after

classifying the material as well as the specifics

and no specifics of physical education  a series 

of criteria was laid out to consider in acquiring

material and the maximum use of the same. In

addition, the importance was reaffirmed of the

use of material in physical education classes

detailing the uses that this material can

provide in teaching. Lastly, a run through the

bibliography of the use of material clearly

shows the richness of the experiences so

provided.
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dis po sar de ma te rial abun dant aju da a

la in ter ven ció pe dagò gi ca i la fa més rica 

i va ria da (Her nán dez, 1990). En aquest

sen tit, és im por tant l’o bra de J. Blán dez

(1995, 2000) el qual, ba sant-se en la

crea ció d’“am bients d’aprenentatge” (en 

Edu ca ció Fí si ca s’anomena am bient

d’apre nentatge un es pai trans for mat,

que con vi di a és ser uti lit zat per a una fi -

na li tat con cre ta) amb la uti lit za ció

d’espais i ma te rials me dia tit za el pro cés

d’ense nyament-aprenentatge. 

Els ma te rials són, doncs, ele ments que

exer cei xen un pa per molt im por tant en el

de sen vo lu pa ment de les clas ses d’Edu -

cació Fí si ca fins al punt que, de ve ga des,

con di cio na la la bor del pro fes sor (Za ba la,

1995). Això fa que quan en un cen tre no

hi ha un ma te rial de ter mi nat o és molt

escàs per al nom bre d’alumnes, es tre ba -

llen més uns con tin guts que d’altres (Cha -

cón, 1998). 

Concepte
de recursos materials

Exis teix for ça ter mi no lo gia re la cio na da

amb els Re cur sos Didà ctics, i això pot

crear un gran con fu sio nis me. Les Ca jas

Ro jas, re fe ri des en el Pro jec te Cu rri cu -

lar per a Primà ria (MEC, 1992) asse -

nyalen que els ma te rials i re cur sos di -

dàctics són un dels fac tors de ter mi -

nants de la pràcti ca edu ca ti va; per això, 

és im por tant fer una se lec ció ade qua da

dels que s’utilitzaran i es ta blir-ne els

cri te ris d’ús en el Pro jec te cu rri cu lar de

cen tre.

Ma te rials didà ctics i re cur sos: és tot el

con junt d’“ele ments”, “es tris” o “es tratè -

gies” que el pro fes sor uti lit za, o pot uti lit -

zar com a su port, com ple ment o aju da en

la tas ca do cent. Aquí s’inclou el ma te rial

es por tiu (con ven cio nal o al ter na tiu), les

ins tal·la cions, el ma te rial per a l’alumne i

el no es por tiu (au dio vi sual, mu si cal, etc.)

(Díaz, 1994). 

Ma te rials cu rri cu lars: són ob jec tes que es 

pro duei xen per tal de do nar-los una uti li -

tat pe dagò gi ca i que acos tu men a ser pro -

duc tes ela bo rats, ve nuts i com prats. Són

tots els ins tru ments i mit jans que pro por -

cio nen a l’educador pau tes i cri te ris per a

la pre sa de de ci sions, tant a ni vell de pla -

ni fi ca ció com en la seva in ter ven ció didàc -

tica (Za ba la, 1995). 

Trac ta rem d’analitzar a con ti nua ció, l’as -

pecte més con cret d’aquest ter me que es

re fe reix als ma te rials es pe cí fics amb què

tre ba lla l’alumne/a a les clas ses d’Edu -

cació Fí si ca i que li ser vei xen com a mitjà

per a rea lit zar tot mena d’accions mo trius, 

des d’habilitats de ti pus ha bi tual a unes

al tres de més com ple xes (des pla çar-se,

en fi lar-se, ma ni pu lar, bo tar, etc.) (Cha -

cón, 1998). 

Els materials curriculars
propis de l’àrea d’educació
física

Se gons la LOGSE, cal dria fer una di fe ren -

cia ció en tre els ma te rials cu rri cu lars per al

pro fes so rat i els que van adre çats als alum -

nes. Els pri mers han de ser vir per orien tar

el pro cés de pla ni fi ca ció de l’ensenyament; 

els se gons es po den di vi dir en ma te rials

im pre sos i re cur sos o ma te rials ne ces sa ris

per a cada àrea, en aquest cas els pro pis

de l’àrea d’Educació Fí si ca. 

Tot se guit, ana lit za rem  els ma te rials pro -

pis de l’àrea d’Educació Fí si ca; en ca ra

que no es pot obli dar l’aparició, cada ve -

ga da més abun dant, de di fe rents ma te -

rials im pre sos (lli bres de text) pro pis de

l’àrea d’Educació Fí si ca, que hau rien de

ser ana lit zats abans d’ésser in clo sos com

a ma te rial per a l’alumnat, te nint en

comp te als cri te ris se güents:

n Com pro var la co rres pondència dels ob -

jec tius edu ca tius que es tro ben sub ja -

cents en els tex tos es men tats amb els

es ta blerts en el cen tre i, con cre ta ment,

amb els del grup/clas se. 

n Ana lit zar els con tin guts que es tre ba llen 

per com pro var si exis teix una co rres -

pondència en tre aquests i els ob jec tius.

Re vi sar la presè ncia dels di fe rents ti pus

de con tin guts així com la dels te mes

trans ver sals.

n Re vi sar les de ci sions de se qüèn cia

d’aprenentatge que es pro po sen per als

di fe rents con tin guts.

n Com pro var l’adequació dels cri te ris

d’avaluació pro po sats amb els que

s’hagin es ta blert en el pro jec te cu rri cu -

lar de l’etapa. 

Clas si fi ca ció dels ma te rials

de l’alumne pro pis de l’àrea

d’Educació Fí si ca

Hem se guit la pro pos ta de Blán dez

(1995) que pre sen ta com a cri te ri de clas -

si fi ca ció dels ma te rials la seva procedèn -

cia (en ca ra que exis tei xen gran va rie tat de 

clas si fi ca cions, Gon zá lez i Gon zá lez,

1996), per què com par tim ple na ment

amb ella la pro mo ció i im pli ca ció per part

del pro fes so rat en l’elaboració i apro fi ta -

ment màxim dels re cur sos ma te rials a les

clas ses d’Educació Fí si ca, cosa que que -

da re flec ti da per fec ta ment en l’estruc -

turació que es de ta lla a con ti nua ció. La

clas si fi ca ció dels ma te rials que da ria de la

ma ne ra se güent:

Ma te rials es pe cí fics

de l’àrea d’Educació Fí si ca

Són ma te rials que tra di cio nal ment s’han

es tat uti lit zant a les clas ses d’Educació Fí -

si ca. Alguns te nen un ori gen mil·le na ri,

d’altres són les res tes o ves ti gis d’ante -

riors eta pes de l’Educació Fí si ca i d’altres

sor geixen de nous en fo ca ments. S’adqui -

reixen en bo ti gues es pe cia lit za des en ma -

te rial es por tiu. 

Hi ha tant de vo lum de ma te rials es pe cí -

fics de l’àrea d’Educació Fí si ca, que es

dis tri buei xen en els apar tats se güents: 

n Els de gimnàs: La ma jor part d’aquests

ma te rials són els apa rells uti lit zats als

exer ci cis gimnàstics de prin ci pis del se -

gle XIX, i al guns d’ells, com el ca vall de

salt, es re mun ten a l’Edat Mit ja na. Quan

la gimnàsti ca, rea lit za da al co men ça -

ment en ple na na tu ra le sa, va pas sar als

camps de gimnàsti ca si tuats en grans

es pla na des o pos te rior ment als “gim na -

sos” in te riors, va sor gir la ne ces si tat

d’imitar de ter mi nats ele ments na tu rals.

De tots aquests apa rells, els que con ti -

nuen sent més co muns als gim na sos es -

co lars són les es pat lle res, els bancs

suecs, el ma talàs, el plint, el tram po lí i el

ca vall de salts. 

n Els de pati d’esbarjo: Són ele ments fi -

xos que tam bé es col·lo quen als parcs

in fan tils. Enca ra que no acos tu men a

ser uti lit zats ni són pro pis de les clas ses 
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d’Educació Fí si ca s’inclouen en aquest

apar tat per què les ex pe rièn cies que pro -

por cio nen als nens/es, es pe cial ment en

l’etapa in fan til, són molt in te res sants i

apro pia des. 

n Els d’esports: Hi ha una gran va rie tat

d’esports, al guns co muns a tots els paï -

sos i d’altres molt es pe cí fics de cada

cul tu ra. 

Als col·le gis, s’acostumen a prac ti car els

es ports més arre lats a Espan ya i so bre tot

aquells que ne ces si ten es pais o ma te rials

que po den adap tar-se amb més fa ci li tat al 

cen tre es co lar. Entre els més co muns po -

dem es men tar, el bàsquet, l’handbol, el

fut bol, el vo lei bol, l’atletisme, al guns as -

pec tes de la gimnàsti ca es por ti va i, de ve -

ga des, el bàdmin ton, l’hoquei, el beis bol i

el rug bi. 

n Els de psi co mo tri ci tat: És tan ta la quan -

ti tat de ma te rials que exis tei xen al mer -

cat en aquest apar tat que es po den clas -

si fi car en grups en fun ció de l’objectiu

que per se guei xen amb el seu ús. 

L’origen d’alguns d’aquests ma te rials es

re mun ta a mi lers d’anys, com per exem -

ple la pi lo ta o el cèrcol, tan ma teix d’altres

són molt més mo derns, com el freesby.

Una de les ca rac te rís ti ques del mo ment

ac tual és que con tí nua ment van apa rei -

xent nous ma te rials per al de sen vo lu pa -

ment de les clas ses d’Educació Fí si ca. A

més a més, el ma te rial amb què es fa bri -

quen tam bé ha evo lu cio nat en el temps;

ara com ara els plàstics o go mes en són la

prin ci pal matè ria pri ma, cosa que els dota 

de gran va rie tat de co lors i els fa més

atrac tius i du ra dors.

Una pos si ble clas si fi ca ció d’aquests ma -

te rials és la se güent: 

n Els es pe cí fics so bre el co nei xe ment del

pro pi cos: les si lue tes de fus ta ar ti cu la -

des, els jocs de com po si ció cor po ral, els 

di fe rents puz les so bre l’esquema cor po -

ral, els mi ralls, etc.

n Els es pe cí fics dels sen tits: els tau lers

d’olors, dòmi no de tac te i co lor, etc.

n Els es pe cí fics so bre cons truc cions: exis -

teix una gran gam ma de bos ses, cap ses

o tam bors plens de pe ces de fus ta o de

plàstic per a cons truir ca ses, ciu tats,

es truc tu res grans, etc.

n Els es pe cí fics per a la coor di na ció dinà -

mi ca ge ne ral: els pa ti nets, les bi ci cle -

tes, els pa tins, les xan ques, les cor des o 

els sal ta dors, els mòduls de goma es cu -

ma, el tú nel de mar xa a qua tre gra pes,

etcètera.

n Els es pe cí fics per a la coor di na ció ocu -

lo ma nual: les pi lo tes, les ba les, els

cèrcols, les pi ques, els bit lles de fus ta,

els freesbys, les ra que tes, els pa ra cai -

gu des, les bal du fes, els lla ços, etc.

n Els es pe cí fics de rit me: els pan de ros,

les pan de re tes, les claus, les ma ra ques, 

els trian gles, etc.

Ma te rials no es pe cí fics de l’àrea

d’Educació Fí si ca

Són ma te rials que no es tro ben a les bo ti -

gues de ma te rial es por tiu, però que po den 

ser uti lit zats a les clas ses d’Educació Fí si -

ca i que afa vo rei xen l’adquisició dels ob -

jec tius de l’àrea. Aquests ma te rials, co ne -

guts com a ma te rials al ter na tius, es de fi -

nei xen se guint Jar di i Rius (1994) “tot

aquell que no es tro ba sub jec te als cir cuits 

tra di cio nals de fa bri ca ció i ven da per al

camp de les ac ti vi tats fí si ques, es por ti ves

o re crea ti ves, o, en cas que sí que ho es ti -

gui, rep una uti lit za ció di fe rent d’aquella

per a la qual ha es tat dis sen yat”. 

Pa la cios i Toja (1994) de fi nei xen els ma -

te rials al ter na tius com a “qual se vol ob jec -

te, fàcil d’aconseguir i d’escàs o nul cost

econò mic, que no ha vent es tat dis sen yat

per a l’aplicació di rec ta en l’Educació Fí si -

ca, pot ser vir, mo di fi cat o no, per fa ci li tar

el pro cés d’ensenyament-aprenentatge”.

La seva pro cedè ncia és molt va ria da, J.

Blán dez (1995) els di vi deix en qua tre

apar tats (Tau la 1):

1. Els na tu rals, que són els que es tro -

ben a la ma tei xa na tu ra, ge ne rats per

aques ta.

2. Els re ci clats o de re buig, són ma te -

rials que des prés d’ésser uti lit zats amb la

fi na li tat per a la qual es van crear nor mal -

ment es llen cen. Ve láz quez (1996) els de -

fi neix com a “tots els pro duc tes con si de -

rats per l’home com a in ser vi bles”. Tan -

ma teix, aquest ti pus de ma te rial pot ser

d’utilitat per a les clas ses d’Educació Fí si -

ca,  bé si gui tor nant-lo a uti lit zar tal com

po dem tro bar-lo, o bé si gui trans for -

mant-lo en al tres pro duc tes, mit jan çant

pro ces sos de fa bri ca ció, la prin ci pal ca -

rac te rís ti ca dels quals en si gui la simpli -

citat. 

La uti lit za ció d’aquest ti pus de ma te rial

de re buig no re que reix, com afir men Cas -

ta ñer i Ca me ri no (1996), una gran in ver -

sió, atès que la fa bri ca ció és ca so la na o

poc cos to sa. Aquests au tors con ti nuen

ex po sant que des del punt de vis ta edu -

ca tiu, aquests ma te rials són molt in te res -

sants, per què fa ci li ten l’engranatge de

con tin guts con cep tuals, pro ce di men tals i 

de les ac ti tuds, tot fo men tant el de sen vo -

lu pa ment de la crea ti vi tat, la ima gi na ció, 

la sim bo lit za ció i en ri quint l’experiència

mo triu. 
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ELS NATURALS. Es tro ben a la ma tei xa na -

tu ra le sa

Bran ques, pe dres, pin yes, fu lles, cas tan yes.

ELS RECICLATS o DE REBUIG D’origen domè stic: pa pers, llau nes, am po -

lles de plàstic, en va sos te tra bric, tei xits i

roba ve lla, tubs de car tró, etc.

D’origen in dus trial: co ber tes de pneumà -

tic, sacs, cap ses de car tró, blocs de fus ta,

etc ète ra.

ELS DE FABRICACIÓ PRÒPIA Pi lo tes de ma la bars, pi lo tes es tels (in dia ca),

ma ra ques, xan ques, etc.

ELS COMERCIALS Go mes elà sti ques, cin ta aï llant, pa ra cai gu -

des, cor des, etc.

n TAULA 1.
Clas si fi ca ció dels ma te rials no es pe cí fics de l’àrea d’educació fí si ca. Ma te ria ls al ter na ti us.



Un al tre dels avan tat ges és que s’in -

volucra l’alumne i la fa mí lia en la re co lli -

da del ma te rial, amb la con se qüent

cons cien cia ció so bre la so cie tat de con -

sum i els pro duc tes de re buig que aques -

ta ge ne ra. 

D’altra ban da, l’educació primà ria ha d’a -

judar i con tri buir a mi llo rar l’educació am -

bien tal dels nos tres alum nes, com mar ca

el tema trans ver sal d’“edu ca ció am bien -

tal” de di cat a aquest im por tant as pec te

del nos tre en torn. La uti lit za ció de ma te -

rial de re buig a les clas ses d’Educació Fí -

si ca farà que els alum nes va gin ad qui rint

l’hàbit de se lec cio nar les dei xa lles per al

pos te rior re ci clat ge i uti lit za ció (Gi mé nez i 

Sáenz-López, 1999). 

Un al tre as pec te des ta ca ble de la cons -

truc ció de ma te rial didà ctic és la re la ció

in ter dis ci plinà ria que po dem de sen vo lu -

par, el va lor edu ca tiu de la qual és in dis -

cu ti ble.

Fi nal ment, cal as sen ya lar que, en ca ra que 

en un prin ci pi la in clu sió de ma te rials re ci -

clats a les clas ses d’Educació Fí si ca pot -

ser es va pro duir a cau sa del baix o nul

pres su post, avui s’ha de mos trat que al -

guns d’aquests ma te rials re ci clats te nen

unes ca rac te rís ti ques molt pe cu liars, que

no es tro ben ni als es pe cí fics de l’àrea, de

for ma que fer-ne ús per met un ma jor en ri -

qui ment de la mo tri ci tat de l’alumnat.

Entre els de sa van tat ges d’aquest ti pus de

ma te rials po dem dir que re que rei xen

temps i tre ball. En pri mer lloc, cal bus car

apli ca cions a ob jec tes que es llen cen i que 

abans pas sa ven com ple ta ment de sa per -

ce buts. Des prés, re co llir-los de casa, bo ti -

gues, in dús tries, etc. De ve ga des, cal ne -

te jar-los abans de tras lla dar-los a l’escola. 

I fi nal ment, em ma gat ze mar-los a poc a

poc i clas si fi car-los.

3. Els de fa bri ca ció pròpia, són ob jec tes 

fa bri cats pel pro fes so rat o per l’alumnat,

uti lit zant ma te rials de baix cost o tam bé

de re buig. Nor mal ment, la idea d’aquests

ma te rials sor geix de l’observació i imi ta ció 

de de ter mi nats ma te rials es pe cí fics de

l’àrea d’Educació Fí si ca, i re sul ten molt

més ba rats que els que ens ofe rei xen les

bo ti gues d’esports. Com a d’exemple es

po den es men tar: 

4. Els co mer cials, que són els que s’ad -

quireixen a qual se vol bo ti ga que no si gui

d’esports i ser vei xen per acon se guir al gun

dels ob jec tius plan te jats a les clas ses

d’Educació Fí si ca. 

La seva uti lit za ció ha sor git fo na men tal -

ment per dos mo tius: per sub sti tuir al tres

ma te rials es pe cí fics d’Educació Fí si ca que 

te nen un ele vat cost o per bus car no ves

ex pe rièn cies. 

Criteris per a l’elecció
de materials a les classes
d’educació física en l’etapa
primària

Els re cur sos exis tents en un cen tre, po den

pro ve nir de di fe rents fonts; la prin ci pal

acos tu ma a ser les do ta cions rea lit za des

des de l’administració o la com pra di rec ta

del cen tre (Cha cón, 1998). 

Per això, és im por tant te nir en comp te un

se guit de cri te ris a l’hora de se lec cio nar

els ma te rials que vo lem ad qui rir per al

nos tre cen tre, que ens in for min so bre la

seva pos si ble ade qua ció a les nos tres con -

di cions es pe cí fi ques de docè ncia. Alguns

d’ells que den es ta blerts din tre de les

orien ta cions didà cti ques ge ne rals del Dis -

seny Cu rri cu lar Base, on s’especifica la

ne ces si tat d’adequació dels mèto des i re -

cur sos a les pe cu lia ri tats dels/les alum nes 

i la uti lit za ció dels mit jans ne ces sa ris per

in cor po rar no ves pro pos tes de tre ball en

els apre nen tat ges.

Entre els cri te ris de se lec ció po dem des ta -

car els se güents (Blan co, 1994; Ta ber ne -

ro i Már quez, 1995; Cha cón, 1998):

n Ade qua ció dels ma te rials a les ne ces si -

tats cu rri cu lars del Cen tre: ma te rials

que pu guin ser uti lit zats per més d’una

àrea en el cen tre da vant dels ex clu sius

d’una d’aquestes.

n El ma te rial ha de ser adient al mo ment

evo lu tiu de l’alumne/a: ha de sa tis fer les 

se ves ne ces si tats en tots els plans, de

tal ma ne ra que su po si una font de mo ti -

va ció cons tant per al dis cent.

n El ma te rial ha de res pec tar unes me su -

res de se gu re tat (He rra dor, 2001):

aques tes es tro ba ran re flec ti des, d’una

ban da, en l’accessibilitat al ma te rial

sen se pe rill de pro duir-li danys fí sics

(pes ex ces siu, cai res ta llants, etc.), de

ma ne ra que pu gui ma ni pu lar-lo sen se

risc de le sió. S’han de des car tar de l’e -

lecció els ma te rials que pu guin com por -

tar un risc per al nen/a, atès que el con -

trol de tota la clas se es fa di fí cil. D’altra

ban da, serà fo na men tal ana lit zar la

com po si ció i tex tu ra dels ma te rials, tot

evi tant qual se vol mena d’ele ment tòxic i 

se lec cio nant els més agra da bles per als

sen tits.

n El ma te rial ha de ser una font d’estímuls 

que doni su port a l’activitat del nen i la

po ten ciï, de tal ma ne ra que si gui

atraient, di ver tit i agra da ble per a ell i

que si gui una cons tant font de moti -

vació.

n El ma te rial ha de ser mul ti fun cio nal o

po li va lent, que pos si bi li ti el tre ball de

di fe rents con tin guts.

n El ma te rial ha de ser neu tre, és a dir,

que no afa vo rei xi ac ti tuds se xis tes ni

bel·li cis tes.

n El ma te rial no ha de ser ex ces si va ment

so fis ti cat, ja que això, en la ma jo ria dels 

ca sos, su po sa ria un cost econò mic su -

pe rior i no sem pre un ma jor nom bre de

pos si bi li tats edu ca ti ves.

n El ma te rial ha de ser de fàcil trans port i

mun tat ge. 

n El ma te rial ha d’afavorir l’ús co mu ni ta ri

(en el cas d’ús in di vi dual, caldrà que

n’hi hagi en nom bre su fi cient): és im -

por tant te nir en comp te que nor mal -

ment tre ba llem en grup i amb alum nes

amb di fe rents ca rac te rís ti ques.

n El ma te rial ha de ser ren di ble, és a dir

que l’ús i la du ra bi li tat hau ran d’anar

d’acord amb el preu.

n El ma te rial ha d’adaptar-se als ob jec -

tius, con tin guts i de ci sions me to dolò gi -

ques adop ta des per al de sen vo lu pa -

ment del pro cés d’ensenyament-apre -

nen tat ge.

Finalitats o objectius de l’ús 
de materials a les classes
d’educació física

La uti lit za ció de ma te rials adients i adap -

tats al pro cés d’ensenyament/apre nen tat -

ge re por tarà un se guit de be ne fi cis, en tre

els quals po dem des ta car els se güents:

1. Aug men ten la mo ti va ció cap a l’apre -

nentatge. La mo ti va ció és el fac tor més
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im por tant que in flueix en l’aprenentatge

dels/les alum nes. Un alum ne/a mo ti vat

aprendrà molt més ràpid, s’interessarà

més per la nos tra as sig na tu ra i tindrà una

con duc ta molt més po si ti va. El ma te rial

és un dels ele ments que més con tri bui ran

a mi llo rar la mo ti va ció de l’alumne (Gi mé -

nez i Sáenz-López, 1999). 

2. Te nen fun ció de su port, la qual cosa

aug men ta la ca pa ci tat de se gu re tat,

tran quil·li tat, és com un es cut i un su -

port emo cio nal per a l’aprenent. Aques ta 

con cep ció del ma te rial com a ajut  valuós 

en re la ció amb la de sin hi bi ció cor po ral

ha es tat ex pe ri men ta da i es tu dia da amb

molt de comp te per Bro zas (1995).

Aques ta fun ció que es tem ano me nant de 

su port abas ta en la seva teo ria una di -

men sió tri ple: equi li bra ció, dis trac ció i

pro vo ca ció.

Els ob jec tes equi li bren en la me su ra que

pro por cio nen al cos de l’alumne un su port 

on es cu dar-se, sota el qual de fen sar-se;

és una for ma de do nar con fian ça al cos,

que pot tro bar-se en un es pai des co ne gut.

A més a més, els ob jec tes, per la seva cor -

po ra li tat, te nen la ca pa ci tat de dis treu re (i 

con cen trar al ho ra so bre el ma teix ob jec te) 

aques ta dis trac ció o aten ció cap a l’ob -

jecte fa ci li ta la de sin hi bi ció, dis mi nueix la

ten sió o la ver gon ya que po gués pro vo car

fer un exer ci ci sen se ma te rial. 

La pro vo ca ció s’entén en la me su ra que

l’objecte ac tua com a pre text i jus ti fi ca ció

de l’acció i el mo vi ment.

3. Són una font d’informació, per tal com 

apor ten una im por tant quan ti tat de da des

per cep ti ves i simb òli ques. En pri mer lloc,

pro por cio nen in for ma ció so bre les se ves

pròpies pe cu lia ri tats tèxtils, for mals, so -

no res, de mo vi ment, etc. A més a més,

ens in for men so bre no sal tres ma tei xos a

tra vés de les sen sa cions pro duï des pel

con tac te amb el nos tre cos i per les reac -

cions que ens pro vo quen. Ultra això, al -

guns ob jec tes (pi lo tes, cor des, etc.) po den 

fa ci li tar-nos in for ma ció tem po ral i rít mi ca, 

gràcies als in ter vals de so o con tac te que

es pro duei xen quan es ma ni pu len. Tam bé

ens in for men so bre l’organització es pa cial 

de la si tua ció, aju dant-nos a orien tar-nos i 

a tre ba llar con cep tes bàsics d’orientació

(dins, fora, a dalt, a baix, etc.) (Bro zas,

1995).

Po ten cien i de sen vo lu pen com por ta -

ments so cio mo trius; el ma te rial fa que al -

gu nes ac ti vi tats ha gin de com par tir-se. P.

Stoc koe (1978) des criu els ob jec tes com

a mit jans de des co bri ment de l’altre. Es

po den dis tin gir dues ves sants pel que fa a

la con si de ra ció dels ob jec tes com a mitjà

d’acostament cor po ral pro gres siu: l’objec -

te in ter me dia ri (mit jan çant el qual en tro

en con tac te amb l’altre, per exem ple: mo -

vi ment d’estira i arron sa amb una cor da,

pas sar una pi lo ta pel cos d’un al tre com -

pany, etc.) i l’objecte in ter can via ble (com -

par tir el meu ob jec te per rea lit zar una ac -

ti vi tat co mu na, com per exem ple pas -

sar-nos la pi lo ta).

Aju den a de sen vo lu par la res pon sa bi li tat

mit jan çant el bon ús i la cura dels ma te -

rials.

Aju den o pro por cio nen la trans for ma ció

d’espais i del pro pi cos. La presè ncia d’un

ob jec te pot mo di fi car l’aspecte i les pos si -

bi li tats es pa cials (per exem ple: bancs

suecs que em de li mi tin zo nes de joc) ac -

tuant com a re ferè ncia. Però el ma te rial

tam bé pot ser uti lit zat per mo di fi car el

pro pi cos adre çant-se a can vis di men sio -

nals i fun cio nals -com per exem ple els que 

pro por cio nen les xan ques, in tro duir-se pa -

pers din tre de la ro ba- que aju den i in for -

men so bre no ves ca rac te rís ti ques del cos.

Anàlisi d’experiències
pràctiques basades en l’ús
de material en l’àrea
d’educació física
en primària

Que la uti lit za ció dels re cur sos ma te rials a 

les clas ses d’educació fí si ca pot arri bar a

me dia tit zar el ti pus d’aprenentatges que

rea lit za l’alumne/a és un fet com pro vat en

di ver sos tre balls rea lit zats per Blán dez

(1995 a, b, 1996, 1998, 2000). 

Per això, no ens ha d’estranyar que si guin

tan nom bro ses les pu bli ca cions en didàc -

tica de l’educació fí si ca que se cen tren en

l’ús dels re cur sos ma te rials pro pis de

l’àrea per a la con se cu ció de di ver sos ob -

jec tius i el tre ball de tots els con tin guts. 

Rea lit zant un re co rre gut per di ver ses pro -

pos tes de sen vo lu pa des en l’àmbit es co lar, 

de primà ria i se cund ària, des ta quem la

va rie tat de ma te rials ex plo rats i ad me sos

com a vàlids en la con se cu ció dels ob jec -

tius pro pis de l’àrea d’educació fí si ca.

Així, Mar tín (1985) i Bu ri dan (1992)

mos tren un se guit d’activitats rea lit za des

amb l’ús de pots de io gurt en ca mi na des a

afer mar la la te ra li tat, l’estructuració de

l’esquema cor po ral i es pa cio tem po ral, di -

vi di des en ac ti vi tats de llan çar, de des tre -

sa ma nual, de per cep ció de tra ject òries i

ve lo ci tats i d’imitació; Po vill (1985) que

se cen tra en l’ús de les pi ques com a ma -

te rial fa ci li ta dor del tre ball de qua tre con -

tin guts pro pis de l’àrea d’educació fí si -

ca: cur sa, salt, qua dripè dies i traccions-

 impulsos; la Re vis ta d’Educació Fí si ca

(1987) mos tra les pos si bi li tats edu ca ti ves 

de l’ús de sacs a tra vés d’ exer ci cis de ca -

mi nar, có rrer, salts, llan ça ments, ini cia ció 

a l’acrobàcia i jocs; Espe jo (1987) pro po -

sa el tre ball de di ver ses ha bi li tats bàsi -

ques de mar xa, cur sa, salts, qua dripè -

dies, rep ta cions, trans ports i arros se ga -

ments i la qua li tat fí si ca bàsi ca de la for -

ça, uti lit zant com a ma te rial de su port ca -

di res; Antón i Saiz (1987) sug ge rei xen al -

guns exem ples pràctics di ri gits al de sen -

vo lu pa ment d’habilitats es pe cí fi ques, exe -

cu ta des in di vi dual ment, o en equip a par -

tir de l’ús de ma te rial pro pi de l’alumne,

en aquest cas de bi ci cle tes; Can ta ve lla i

Bel tran (1990) pro po sen la uti lit za ció de

pa pers de dia ri com a re cur sos me to dolò -

gics per tre ba llar els di fe rents ob jec tius i

blocs de con tin gut de l’àrea d’Educació Fí -

si ca en l’etapa primà ria; Pa la cios i cols.

(1997) ana lit zen la fun ció de su port que

les llau nes te nen per al tre ball dels des -

pla ça ments, equi li bris, trans ports, llan ça -

ments i re cep cions, de sen vo lu pa ment de

con cep tes (lle tres i co lors) i cons truc -

cions; Bra vo (1999) pre sen ta els glo bus

com un ma te rial fàcil de con tro lar pels

nens/es, útil, ba rat i amb grans pos si bi li -

tats edu ca ti ves; Be ren gué (1999) de sen -

vo lu pa una pro pos ta de tre ball per a les

clas ses d’educació fí si ca amb l’ús de cor -

des; l’ús d’am po lles de plàstic és l’al -

ternativa que Gu tié rrez (2001) pre sen ta

per tre ba llar al guns dels te mes trans ver -

sals en l’àrea d’educació fí si ca. 

Altres pro pos tes més ge ne rals són les

 presentades per: Gi mé nez i Sáenz-López

(1999), els quals, de for ma genè ri ca, ana -

lit zen pos si bi li tats edu ca ti ves de di ver sos
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ma te rials re ci clats (am po lles de plàstic,

pe riò dics, pneumà tics, etc.), Jar di i Rius

(1994) i Ve láz quez (1996) pre sen ten lli -

bres d’exercicis ba sats en la uti lit za ció de

ma te rials al ter na tius, tot de ta llant els ob -

jec tius, edat a què van adre çats, du ra da,

etc. Lu que (1995 a, b, c, d; 1997 a, b)

mos tra di ver sos exer ci cis rea lit zats amb

ma te rials com ara pi lo tes, bancs suecs, pi -

ques, etc.
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