
OPINIÓ

Reflexions sobre les prioritats actuals
de l’Educació Física

§ EMILIO J. MARTÍNEZ LÓPEZ
Doc tor en Edu ca ció Fí si ca. 
Màster en Psi co lo gia de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port.
Pro fes sor d’Edu ca ció Se cund ària

Enca ra que l’Edu ca ció Fí si ca s’ha con so -

li dat com a àrea din tre del sis te ma edu -

ca tiu, so cial ment no ha va riat gai re i en -

ca ra ha d’a rri bar el mo ment en què se’n

re co ne gui la ve ri ta ble im portància.

Pa ra do xal ment, tot i que la re la ció ac ti vi -

tat fí si ca-sa lut està de mos tra da cien tí fi -

ca ment, i que molt so vint s’o fe rei xen re -

sul tats es ta dís tics so bre la in cidè ncia

que té en la qua li tat de vida, tant en l’a -

do lescència com en les eta pes de ma du -

re sa i ve lle sa, i mal grat que en els es pais

dels mèdia es re ve la la ne ces si tat d’u na

pràcti ca cons tant en qual se vol de les se -

ves for mes (es port, ac ti vi tats en la na tu -

ra, gimnàsti ca, aerò bic, etc.), no més un

pe tit per cen tat ge de la po bla ció l’ha ad -

qui rit com a hàbit pro pi.

En con ver ses col·lo quials en tre mes tres i 

pro fes sors d’e du ca ció fí si ca es co men ta,

ha bi tual ment, que l’es port que no es cul -

ti va de pe tit no s’aprèn mai co rrec ta -

ment, i pas sa el ma teix amb l’ad qui si ció

d’hàbits hi giè nics i d’ac ti vi tat fí si ca.

Cal dria pre gun tar-se si el plan te ja ment

ge ne ral ac tual de l’e du ca ció fí si ca co -

breix, ve ri ta ble ment, les ne ces si tats i ex -

pec ta ti ves ne cess àries. Ve ri ta ble ment

no. Passem a raonar- ho.

Des prés de la lec tu ra de tin gu da dels

con tin guts i ob jec tius que es pro po sen a

l’àrea d’e du ca ció fí si ca, tant a la LOGSE

com a les pro pos tes de l’ac tual Llei or -

gànica de qua li tat de l’e du ca ció (10/

2002 i Reials de crets 3473 i 3474/

2000, pels quals s’es ta blei xen els en -

sen ya ments mí nims co rres po nents a

l’Edu ca ció Se cund ària Obli gatò ria i al

Bat xi lle rat res pec ti va ment), no apa reix

un as pec te que es con si de ra es sen cial

per ob te nir la ve ri ta ble con so li da ció

d’allò que hom ha après. És l’ad herè ncia 

a la pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca i es por ti va

el que ve ri ta ble ment in te res sa d’a con se -

guir en l’a lum nat i, doncs, hau ria de pre -

va ler com a propò sit fi nal de cada eta pa.

Aquest ter me, uti lit zat en la psi co lo gia

es por ti va, que coad ju va el co nei xe ment

de va ria bles in vo lu cra des, com ara la

mo ti va ció, l’a ten ció, l’estrès, l’au to con -

fian ça, etc., és un autè ntic des co ne gut

en els pro gra mes didà ctics de l’e du ca ció

fí si ca; i la seva con se cu ció ne ces si ta

d’un gran període d’aprenentatge i ma -

duració.

Per a Bu ce ta (1999), la com bi na ció

apro pia da de mo ti va ció bàsi ca (mo ti va -

ció es ta ble per pe tits èxits per so nals o

com pe ti tius), la mo ti va ció més es pe cí fi -

ca cen tra da en el gau di i els in cen tius

que fa cin atrac ti va i gra ti fi cant l’ac ti vi tat

fí si ca dià ria; així com l’a ten ció a l’estrès i 

al re for ça ment de l’au to con fian ça del

sub jec te, acon se gui ran a curt ter mi ni

una dis mi nu ció de l’ab sen tis me en les

ses sions de tre ball i un mi llor apro fi ta -

ment de les ses sions de clas se, cosa que

re fer marà els va lors es sen cials que han

de per du rar en el fu tur.

No més si acon se guim això ens ga ran tim

una au to no mia del sub jec te que per me ti

no des vin cu lar-se dels bons cos tums que 

in cor po rarà a la seva vida quo ti dia na i

que es fa ran més ne ces sa ris a me su ra

que avan ci la seva edat; al ho ra, s’in -

clourà en les con ver ses quo ti dia nes com

un ele ment d’ac tua li tat i re per cu tirà

tran si ti va ment en la preo cu pa ció, per -

què els seus cong ène res ob tin guin

aques ta tan va luo sa ad herè ncia.

El ca len da ri set ma nal de clas ses d’e du -

ca ció fí si ca i l’es cas sa aten ció dels pa res

són els dos ene mics di rec tes que di fi cul -

ten la cul mi na ció del nos tre plan te ja -

ment an te rior, i tots dos es tan in te rre la -

cio nats.

L’ad mi nis tra ció edu ca ti va in cen ti va l’en -

sen ya ment d’al tres àrees de con tin gut i

dei xa, des de fa dèca des, 2 ho res per a

l’a pre nen tat ge de l’e du ca ció fí si ca. Qual -

se vol per so na amb co nei xe ments bàsics

d’a ques ta àmplia dis ci pli na sap que és

im pos si ble d’a con se guir un apre nen tat -

ge es por tiu i, en un es pai de temps tan

breu, ob te nir la su per com pen sa ció ne -

cess ària per a l’a dap ta ció fi siolò gi ca i,
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na tu ral ment, la de sit ja da d’ad herè ncia.

Enca ra que es re co ma na com pen sar-ho

amb pràcti ques ex traes co lars, que quan

es pro duei xen, pa ra do xal ment les rea lit -

zen els alum nes que menys les neces -

siten. 

D’al tra ban da, es plan te ja un do ble ves -

sant, la des preo cu pa ció dels pa res en -

vers una as sig na tu ra que la ma tei xa ad -

mi nis tra ció sub es ti ma; de fet, en ca ra

són molt po ques les oca sions en les

quals els pa res ma ni fes ten al pro fes sor o 

tu tor la seva preo cu pa ció per l’a pre nen -

tat ge del seu fill en l’e du ca ció fí si ca, en

re la ció a al tres àrees con si de ra des fo na -

men tals, com ara llen gua, cièn cies so -

cials, ma temà ti ques, etc. O dit al tra -

ment, quants pa res de ci dei xen d’in cor -

po rar el seu fill/a a clas ses par ti cu lars

(es ports, gimnàsti ca, etc.), sen se ha -

ver-ho de ma nat els fills, si l’a venç d’a -

quell és ina de quat?

De la ma tei xa ma ne ra, aquests com por -

ta ments pa terns fan ina mo vi ble el plan -

te ja ment de l’ad mi nis tra ció, atès que

aques ta no hi veu de man da ni risc de

cris pa ció so cial.

Re cent ment s’han rea lit zat ajusts en el

ca len da ri set ma nal edu ca tiu, tot afa vo -

rint les hu ma ni tats, els clàssics i la re -

cu pe ra ció de la fi lo so fia com un com -

po nent, se gons que sem bla im pres cin -

di ble, per a la con so li da ció edu ca ti va

dels in di vi dus. No en po sem en dub te

la im portància, però el que real ment

sorprèn és que, en aquest de li cat de bat 

de mul tia cadè mics en el qual, no hi ha

dub te, exis teix un con flic te d’in te res -

sos afe gits, no se sen tin veus ar gu men -

ta des que jus ti fi quin, com a im pe ra tiu

de ra bio sa ac tua li tat, els re sul tats de

l’es ta dís ti ca so cial pos to bli gatò ria. I el

fet és que, sen se ànim de sub es ti mar

cap àrea de co nei xe ment, no més els

be ne fi cis apre sos ob tin guts mit jan çant

l’e du ca ció fí si ca ro man dran in va ria ble -

ment ne ces sa ris en tots els in di vi dus,

in de pen dent ment de l’e lec ció de la mo -

da li tat de bat xi lle rat sol·li ci tat, dels es -

tu dis d’es pe cia lit za ció pro fes sio nal o

de l’ac cés im me diat a la vida la bo ral, i

en tots ells els acom pan yarà la res ta de 

la seva vida.

No és una cri da a de fen sar els in te res sos 

dels pro fes sors d’e du ca ció fí si ca, cosa

que fora le gí ti ma, ni tan sols a de fen sar

l’àrea com un com po nent més de l’en tra -

mat edu ca tiu. És quel com més, quel com 

que l’úl ti ma dèca da –en cer ca de la tan

preua da qua li tat de vida– s’ha en ca rre -

gat de con ver tir, amb pas de ge gant, en

l’eix de l’a venç de la so cie tat. És la so cie -

tat del be nes tar i la sa lut man tin gu da du -

rant el màxim temps pos si ble, i que es

tro ba a un pas d’es de ve nir un mi rat ge,

per què ine xo ra ble ment, qual se vol que

si gui el ni vell dels con cep tes, pro ce di -

ments i/o ac ti tuds de les àrees bàsi ques

con so li da des tra di cio nal ment, ad qui rits

pel nou ado les cent, no han acon se guit

de re bai xar l’es ta dís ti ca d’hàbits ne ga -

tius com el con sum d’al cohol, ta bac,

etc., igual com el pos te rior sedenta -

risme.

Ja el 1932, Cla pa re de, pro fes sor de la

uni ver si tat de Gi ne bra, par la va de les de -

fi cièn cies edu ca ti ves dels seus es tu -

diants. Ell atri bu ïa bona part del de sin -

terès a la man ca de ne ces si tat d’a pren -

dre. Aques ta teo ria pot es tar vi gent, en -

ca ra amb més for ça, a ho res d’a ra, i no -

més si les au to ri tats edu ca ti ves ho en te -

nen co rrec ta ment, i ho tra duei xen en

l’aug ment de ca len da ri set ma nal d’e du -

ca ció fí si ca, es po dran re pel·lir els hàbits 

ne ga tius tan arre lats en les eta pes d’a do -

lescència i con si de rats com a irre meia -

bles en les eta pes de ma du re sa pos te -

riors. 

De l’a ten ció pro gra ma da a aques ta llei

de la ne ces si tat d’en sen yar l’e du ca ció fí -

si ca, es de duei xen les enor mes pos si bi li -

tats de po ten cia ció de la de man da sol·li -

ci ta da pels es tu diants. L’a do les cent ne -

ces si ta més ho res d’ac ti vi tat fí si ca set -

ma nal, i amb els es tí muls ne ces sa ris i un 

tre ball con ti nuat, du rant les eta pes de ci -

si ves, per què es pu gui arri bar a la tan

po si ti va ad herè ncia.
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