
L’escola, l’institut, la raó i la passió
Un món es co lar ob jec ti vat pel nen,
la nena i l’adolescent d’avui, al vol tant
de la clas se d’Educació Fí si ca. Un pro cés de for ma ció 
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Re sum
L’es co la for ma part de la so cia lit za ció del

nen, la nena i l’a do les cent d’a vui com

a sub jec tes de drets1 i no so la ment com a

és sers de res pon sa bi li tats i deu res; aques -

ta (l’es co la), no no més és un fac tor im por -

tant en l’a pre nen tat ge de co nei xe ments

que l’ha bi li ten per es pa vi lar-se mi llor en

l’e ra (ona) del co nei xe ment i la in for ma -

ció, sinó que tam bé for ma part del seu

apre nen tat ge so cial i cul tu ral. 

Enmig de l’am bient es co lar, el sub jec te

de l’e du ca ció crea i re crea cul tu ra en do -

nar sen tit i sig ni fi cat a les se ves vivè ncies 

i ob jec ti va cions es co lars, al ho ra que for -

ma un tei xit de re la cions sub stan cials

amb tota la co mu ni tat edu ca ti va (es tu -

diants, pa res de fa mí lia, pro fes sors i di -

rec tius en tre d’al tres); per tant, l’es co la

és més que la re la ció pro fes sor-es tu -

diant, és món de la vida en què es dóna

sen tit a tot el que s’hi viu. 

La formació

Una mi ra da des dels opo sats 

“ ... Ni se sap a què ha de do nar-se pre -

ferè ncia, si a l’e du ca ció de la in tel·ligèn -

cia o a la del cor. No se sap ni poc ni

molt,si l’e du ca ció ha d’a dre çar-se ex clu -

si va ment a les co ses d’u ti li tat real, o si se 

n’ha de fer una es co la de vir tut, o si ha de 

con te nir tam bé les co ses del pur en tre te -

ni ment” (Arist òtil, La po lí ti ca, Ci tat per

Ca jio, 1996, p. 70).

El dia i la nit, el blanc i el ne gre, el dur i el

tou, l’a le gria i la tris tor; l’a mor i el de sa -

mor, la sa lut i la ma lal tia, el fred i la ca lor, 

l’ànim i la des ga na; el fo na men ta lis me i el 

re la ti vis me, el teò ric i el pràctic, la con -

cen tra ció i la dis trac ció, la raó i la pas sió.

Ter mes que es tro ben de ve ga des opo sats, 

de ve ga des en fron tats, d’al tres ve ga des

can viats, so vint són on no hi han de ser;

però sem pre es tan mo guts per l’ho me i la

dona, que cons truei xen hist òria des de les

se ves vivè ncies i ob jec ti va cions (com una

em prem ta) que es truc tu ren la seva for ma

d’ac tuar res pec te a ells ma tei xos i als al -

tres. L’és ser hist òric im pli ca que l’in di vi du 

dóna un sen tit i un sig ni fi cat a les per so -

nes i a les co ses, mo gut es pe cial ment per

l’a fec te que aquest sen ti en vers aque lles;

els seus gus tos i els seus dis gus tos són

cons tant ment ex pres sats a par tir de la in -

te rac ció. 

Enmig d’a ques ta sig ni fi can ça que se li

ator ga al mi, a l’al tre i a allò al tre, es diu

i es pre di ca el que per re gla ge ne ral no

s’a pli ca; se sap què és el bé, però ens

sen tim atrets pel mal i, és clar, mol tes

ve ga des hi caiem; es tem ena mo rats, i no 

sa bem ni quan ni com va arri bar aquest

amor; de fet, no sa bem ni quan el vaig

dei xar d’es ti mar o la vaig dei xar d’es -

timar. 

Se sap que el nos tre tre ball cal fer-lo bé,

que hem d’a rri bar a l’ho ra in di ca da, què

és el que su po sa da ment cal fer, i tan ma -

teix, hem de ren dir amb un in for me el

que hem fet; és més, ens vi gi len per -

què pu guem fer allò que ens han en co -

ma nat.

Diem que es ti mem la nos tra pro fes sió, i

en oca sions en de ni grem; sa bem que l’e -

du ca ció és la que pot treu re de l’os tra cis -

me una na ció, i en oca sions som mals

edu ca dors. Estem con ven çuts que el co -

nei xe ment ens acos ta a la sa vie sa, i no ho

en sen yem tot als nos tres es tu diants. En
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Abstract

School plays its part in the so cia li sa tion of

boys, girls and ado les cents of to day as

sub jects of rights and not only as beings of

res pon si bi li ties and du ties: the school is not

only an im por tant fac tor in the lear ning of

know led ge, which ena bles them to act bet ter

in the era of know led ge and in for ma tion, but

also plays a part in their so cial and cul tu ral

lear ning.

In the school atmosphere, the subject of

education creates and recreates culture

giving sense and sensibility to his

experiences and school objects, as well as

forming a web of substantial relationships

with all the educative community

(students, parents, teachers and directors) 

so, the school is more that the

student-teacher relationship, it is the

world of life itself which give sense to

everything that happens in it.
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po ques pa rau les, vi vim en un món de con -

tra dic cions que ens con fon cada ve ga -

da més.

L’o po sat es tor na de ve ga des del ma teix

cos tat; això depèn, és clar, si el dis curs o

l’ac ció són de la nos tra con ve nièn cia o no. 

En con se qüèn cia, els nos tres ac tes, so -

vint, con tra diuen la nos tra ma ne ra de

pen sar i ac tuar, i contrària ment, el nos -

tre ac tuar, no és con se qüent amb el nos tre 

pen sar. 

Entre els opo sats, es tro ben els punts in -

ter me dis; en tre el blanc i el ne gre exis tei -

xen ma ti sos gri sos que al ho ra po den ser

clars o fos cos, im per cep ti bles o ro tunds;

allò que és fosc tam bé s’es va neix. De dia

o de nit, la llu na i el sol s’e na mo ren i for -

men un idil·li ano me nat eclip si; en tre el

que és fred i el que és ca lent es tro ba allò

que és tebi. Enca ra sort que els opo sats es 

fle xi bi lit zen, en cas con tra ri, els dog -

màtics i els ab so lu tis tes es ta rien reg nant

tirà ni ca ment en un món fo na men ta lis ta o

re la ti vis ta, però uni for me. 

En l’àmbit edu ca tiu, par ti cu lar ment, els

dis cur sos opo sats i tènues s’al bi ren amb

més in ten si tat, en per ce bre’s un brou o

cul tiu de re la cions que im preg na tota la

co mu ni tat edu ca ti va. Els con tin guts cu rri -

cu lars pro pis de l’es co la i l’ins ti tut, no són

el cen tre del pro cés edu ca tiu, sinó que

són un mitjà per què el sub jec te tro bi els

pris mes aco lo rits de la vida i no sim ple -

ment l’o po sat de cada co lor. A l’es co la i

l’ins ti tut, l’es tu diant FORMA tam bé la seva

vida èti ca, po lí ti ca i lú di ca en tre d’al tres;

són es fe res que for men part del de sen vo -

lu pa ment humà. Però: què és for mar? què 

és for ma ció? Què sig ni fi ca for mar per a la

vida i no so la ment per al co nei xe ment

d’ha bi li tats tècni ques? 

Doncs bé, com a res pos ta a la raó il·lus -

tra da i po si ti va del se gle XVII i XVIII (ca rac -

te rit za da pel que fa a for ma ció per l’ex -

per te sa, el de sen vo lu pa ment de ta lents i

el fet de te nir una cer ta edat per po der re -

sol dre pro ble mes del món adult), sor gei -

xen les cièn cies de l’es pe rit (amb au tors

com Her der, Dilt hey i Sle cheir ma cher, i

més en da vant Hein deg ger i Ga da mer),

amb un nou con cep te d’hu ma ni tat i for -

ma ció. For mar-se no més en la raó pràcti -

ca, herè ncia kan tia na i re col za da des prés 

per Her der, vo lia dir “les obli ga cions que

té el sub jec te amb ell ma teix de no dei xar

ro ve llar els ta lents pro pis” (Ga da mer

1993, p. 38). 

Aquest con cep te kan tià de for ma ció, s’a -

llun ya va de la vida i de la vivè ncia, que se -

gons Ga da mer, són les que te nen en

comp te l’ex pe rièn cia del sub jec te for ma da 

a par tir de la in te rac ció. En aquest sen tit,

Hum boldt, ci tat pel ma teix au tor, dóna un 

sen tit al mot for ma ció que di fe ren cia la

cul tu ra (que for ma per a la tècni ca i el ta -

lent) de la for ma ció de l’és ser. “Quan en la 

nos tra llen gua diem for ma ció, ens re fe rim

a una cosa més ele va da i més in te rior, a la 

for ma de per ce bre que pro ce deix del co -

nei xe ment i del sen ti ment de tota la vida

es pi ri tual i èti ca, i es ves sa har mo nio sa -

ment so bre la sen si bi li tat i el carà cter”.

(Ibí dem).

Ga da mer con si de ra (pre nent com a base

allò que ex po sa Hum boldt) que for ma ció

no vol dir de sen vo lu pa ment de ta lents o

ca pa ci tats, sinó la for ma ció de l’ho me

que es tro ba en re la ció amb la seva vida

in te rior. For ma ció que no no més té pre -

sents les ca pa ci tats de ri va des de la raó,

sinó tam bé les de ter mi na cions del cor,

del sen ti ment, d’u na vida va lo ra da a par -

tir d’u na èti ca no im po sa da, sinó for ma -

da en una re fle xió amb un ma teix, amb

l’al tre, i amb el món. És una for ma ció

con tí nua tot al llarg del temps, on no so -

la ment la raó, sinó tam bé la sen si bi li tat i

el sen ti ment, són cada ve ga da més la -

tents. 

En el sec tor edu ca tiu, (lloc on su po sa da -

ment es tro ba més com pro me sa la for ma -

ció) crei xen i de crei xen re la cions; les ex -

pec ta ti ves de l’és ser i el de sig de ser aug -

men ten o al con tra ri min ven; el sen tit de

la vida i d’allò que és humà es tei xei xen

no per les as sig na tu res re bu des, sinó per

l’ac ti tud que s’as su mei xi da vant d’a que -

lles. Si no és així, la vida a l’es co la es

pan si ria, per què no més se ria font de da -

des i in for ma ció, al ho ra que es ta ria far ci -

da de va lo ra cions ins tru men tals re gi des

per la ver ti ca li tat del fet que un co nei xe -

ment de pen dria d’al gú su po sa da ment

com pe tent. L’es co la no no més és font de

co nei xe ment i de tècni ques ra cio nals,

sinó tam bé de re la cions so cials que no

ne cess ària ment te nen res a veu re amb la

raó, sinó tam bé amb la no raó.2 En

aquest sen tit, es ne ces si ta “una ins ti tu ció 

es co lar que for mi per so nes i ciu ta dans i

no ‘ex perts’; és a dir, que de sen vo lu pi

com petè ncies i co nei xe ments trans dis ci -

pli na ris i no dis ci pli nes i es que mes abs -

trac tes i co nei xe ments que no més te nen

va lor per a la pròpia ins ti tu ció” (Ten ti

Fan fa ni, 2000, p. 72). 

Com a in gre dients que as sao nen o li do -

nen gust al món es co lar (es co la-ins ti tut);

hi ha el joc i l’es port com a fac tors im por -

tants d’a pre nen tat ges tècnics, però so bre -

tot so cials. L’e du ca ció fí si ca, com a

pràcti ca pe dagò gi ca, es tro ba més re la cio -

na da amb aquests fac tors, al ho ra que

ocu pa un lloc pri vi le giat en la vida del

nen, la nena i l’a do les cent, des de la con -

so li da ció del seu pro jec te de vida. Aques -

ta as sig na tu ra, so vint és com pa ra da amb

les al tres, o bé per re con èi xer-la com una

àrea que aju da a la for ma ció del sub jec te

(en ca ra que no si gui con se qüent amb els

ac tes), o bé per res tar-li im portància da -

vant de l’ex per te sa i el co nei xe ment acu -

mu lats de les al tres as sig na tu res que for -

men part del pen sum. 

Kant con si de ra va que “la teo ria sen se la

pràcti ca és cega”; però “la pràcti ca sen se

la teo ria és bui da”. L’u na ne ces si ta l’al tra, 

són mú tua ment de pen dents en tre elles;

l’u na no es com ple men ta sen se l’al tra.

Ernst Von Gla sers feld, per la seva ban da,

tam bé con si de ra que la pràcti ca cen tra da

en el fet d’o brar, ha d’a nar ba rre ja da amb

el fet de pen sar, per tal de po der tro bar un

equi li bri en la com pren sió d’un sa ber es -

pe cí fic.

“Hum ber to R. Ma tu ra na diu: ‘Sa ber con -

sis teix a po der obrar ade qua da ment’. Jo li 

afe gei xo la fra se com ple ment ària: ‘Sa ber

vol dir po der com pren dre¹, per què de ve -

ga des pen sar és més im por tant per a no -

sal tres que obrar. En tots dos sec tors ens

es for cem ac ti va ment a cons truir, amb

ele ments, una suc ces sió que ens per met

apunts 75 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (39-44)

educació física

40

2 La no raó és una ca te go ria fi losò fi ca que pro po sa Da río Bo te ro Uri be (2000, p. 30) per com pren dre un vast àmbit d’instàncies cul tu rals i de pen sa ment, que no ca ben a la raó

sen se ser irra cio nals. Així es té l’in cons cient, la na tu ra, el mite, l’art, la li bi do, la vo lun tat de po der, etc.



de re cu pe rar l’e qui li bri o de man te nir-lo.

En el pri mer cas, la suc ces sió con sis teix

en ele ments sen so rio mo tors, en el se -

gon en con cep tes (i atès que per re gla ge -

ne ral els con cep tes es tro ben arre lats en

al gun lloc d’allò que és sen so rio mo tor,

gai re bé sem pre ex pe ri men tem els dos

sec tors ba rre jats)” (Ernst Von Gla sers -

feldm, 1995, p. 128). 

Tan ma teix, en edu ca ció fí si ca, de ve ga -

des, és comú te nir en comp te la pràcti ca

sen se la re fle xió; so vint (per a un pú blic en 

ge ne ral), aques ta as sig na tu ra és ca ta lo ga -

da com una àrea de mera ac ció sen se sen -

tit i poc pen sa da; un mo vi ment cons tant

sen se un per què de fi nit, man cat de for -

ma ció. 

La men ta ble ment, al guns pro fes sors en -

carregats de for mar el ciu tadà d’a vui des

de l’e du ca ció fí si ca, es con tra diuen en es -

bom bar els grans be ne fi cis d’a ques ta, i no 

obrar en con se qüèn cia, amb fets reals i

con crets, d’a cord amb allò que se’n pre di -

ca; es sent així, cada ve ga da es fa més

notò ria la fal ta d’in terès de l’es tu diant (es -

pe cial ment a l’ins ti tut) per aques ta àrea,

per què s’ob ser va una di co to mia en tre els

seus ima gi na ris i els con tin guts pro pis de

l’as sig na tu ra. 

Tot se guit, i de for ma una mica pro vo ca ti -

va, vull ex po sar una breu re fle xió al vol -

tant de l’e du ca ció fí si ca im par ti da per al -

guns do cents a l’es co la i l’ins ti tut, al ho ra

que ex po so la pas sió i la raó que es mou al 

vol tant d’a quests es ce na ris des de la seva

part for ma ti va. 

L’escola

El sen yor joc: mo ti va ció cons tant del nen

i la nena; carè ncia de sig ni fi cat per part

del pro fes sor.

“... Hi ha un ele ment que tro ba un lloc per -

ma nent en l’e du ca ció i en el com por ta -

ment ge ne ral i que, com a for ma de de sen -

vo lu par qua li tats útils per a la vida, per tany 

al pa ra ment ori gi nal d’e ner gia dels ho mes i 

els ani mals, en ca ra que és eli mi nat de for -

ma crei xent per la ra cio na lit za ció de la

vida: el joc... ” (Max We ber).

En els pri mers anys de l’es co la (eta pa de

so cia lit za ció se cund ària del nen i la nena

(ve geu Ber ger i Luck man, 1983), el sub -

jec te co men ça a tro bar-se amb l’al tre,

que no ne cess ària ment és un mem bre fa -

mi liar, es ta bleix re la cions, acon se gueix

amics, de fen sa el seu te rri to ri, juga sen se 

sa ber mol tes ve ga des que és a clas se, els 

seus qua derns són ideals no per fer nú -

me ros sinó per rat llar, es quin çar i fer

avions; tant se val si s’em bru ta o si es ti re -

gas sa la ja que ta i l’es quin ça. 

Entre l’en sen ya ment pro pi de la clas se i

les re la cions dels nens i les ne nes, es

tro ba el joc que no té lí mits; les se ves

fron te res són ima ginà ries i acor da des

en tre els ma tei xos nois; les re gles són

les se ves re gles i no les de l’es co la, el

seu món és pro pi i no en tén gai re els rao -

na ments del pro fes sor; tan ma teix, ca len

les re gles del mes tre com a via asimè tri -

ca que res pon al seu ju di ci i la seva lògi -

ca d’a dult. 

En el món es co lar, els nens i les ne nes

pre fe rei xen les as sig na tu res que més s’as -

sem blen als jocs; les pa rets de l’au la es

 dilueixen, es fan in vi si bles, i els lí mits

s’am plien per po der có rrer. Aques ta as sig -

na tu ra s’a no me na Edu ca ció Fí si ca; en

aques ta, el pro fes sor és ad mi rat per què es 

tro ba al pati d’es bar jo, en vol tat de pi lo tes, 

cor des, bas tons i tots els al tres ma te rials

que po den ser les mans i els peus del joc.

Tant per a nens, com per a ne nes, el joc és 

“allò” que els im pul sa a in gres sar en es -

pais d’i ma gi na ció i somieig com a part de

la seva subjectivitat. 

Ga da mer es pre gun ta, res pec te al joc, si

és pos si ble dis tin gir-lo dels sub jec tes que

hi ju guen (ju ga dors), per què for ma part,

com a tal, de tot un se guit de com por ta -

ments de la sub jec ti vi tat. “Es pot dir, per

exem ple, que per al ju ga dor, el joc no és

una cosa se rio sa, i que aques ta és pre ci -

sa ment la raó per la qual juga. Tan ma teix, 

és molt més im por tant el fet que en ju gar

es dóna una mena de se rie tat pròpia, una

se rie tat fins i tot sa gra da” (Ga da mer,

1993, p. 144). 

Joc sa grat per a nens i ne nes que viuen

en mig de fets opo sats; d’u na ban da, la

quie tud d’es tar as se guts com a mí nim

dues ho res en una clas se; de l’al tra, el

mo vi ment des bor dant que pro dueix el joc; 

mol tes ve ga des, el con trol del joc s’es ca pa 

de les mans dels pro fes sors. Joc (que d’a -

ra en da vant ano me na ré el sen yor joc, o hi

faré re ferè ncia com a joc, des de la pers -

pec ti va on tolò gi ca del sub jec te), és el

 protagonista, l’ac tor prin ci pal i el més de -

fen sat per aquests pe tits ac tors so cials

sub jec tes de dret. 

“Igual que en l’art, una obra no és cap ob -

jec te da vant del qual es tro bi un sub jec te

que ho és per a ell ma teix; per con tra, l’o -

bra d’art té el seu ve ri ta ble sen tit en el fet

que es de vé una ex pe rièn cia que mo di fi ca

el qui l’ex pe ri men ta; el que que da és l’o -

bra, no la sub jec ti vi tat de l’ex pe ri men ta -

dor ... Igual pas sa amb el joc, que pos -

seeix una essència pròpia, in de pen dent

de la cons cièn cia dels que hi ju guen. Per
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tant, el ve ri ta ble sub jec te del joc no és la

sub jec ti vi tat de qui rea lit za l’ac te de ju gar; 

el sub jec te és més aviat el joc ma teix”

(Ga da mer, 1993, p. 147).

En ator gar al joc la pre pon derà ncia de

sub jec te so bre els que hi ju guen, s’hi po -

den re con èi xer els seus grans va lors com 

a mitjà de for ma ció, i al ho ra com a fi na -

li tat d’es bar jo i gau di, per part dels qui

ac ce dei xen al bell acte de ju gar. Des de

la seva part for ma ti va, el sen yor joc ha

d’a nar acom pan yat d’un al tre o d’al tres

que es tro ben a prop d’a quest bell es -

pec ta cle (el joc i els ju ga dors) per tal

d’a fe gir-hi el seu toc for ma dor, el qual

no es dóna sen se in te rrup cions sinó

abra çats per ell (el joc).

Nens i ne nes sa ben qui és el sen yor joc,

el co nei xen mi llor que els adults, en par -

len quan diuen: ima gi nem-nos que... ju -

guem a...; però a l’es co la po den ju gar en 

unes cer tes oca sions i en uns certs es -

pais; tan ma teix, el sen yor joc sem pre és

amb ells, es pe cial ment a clas se d’e du -

ca ció fí si ca, en es bar jo o des cans i al

pati es co lar; pels pas sa dis sos, s’es quit -

lla a les au les; en fi, és l’e tern pro ble ma

dels pro fes sors, que no sa ben què

fer-ne, per què per re gla ge ne ral no és

ben vin gut a la clas se. 

Amb el sen yor joc, els nens i les ne nes

co nei xen les me ra ve lles de mou re’s sen -

se lli gams ni re cri mi na cions; des gra cia -

da ment, el que més els agra da (es tar

amb el sen yor joc), és vio len tat amb el

lla pis i el pa per. Han d’es criu re més,

per què es van en da rre rits o flui xos en es -

pan yol, ma temà ti ques o qual se vol al tra

matè ria que no han po gut aca bar; per

tant, no po den sor tir a ju gar. No serà

que ja s’han en da rre rit for ça en edu ca ció 

fí si ca, en es bar jo, és a dir, a clas se amb

el sen yor joc? Qui reem pla ça aques tes

clas ses per du des, qui es va in ven tar

aques ta nor ma de reem pla çar el joc? On

és el pro fes sor d’e du ca ció fí si ca per què

de fen si els seus drets? La res pos ta és

que la lògi ca ra cio nal li diu al pro fes sor

que és més im por tant la raó ba sa da en

la teo ria de la ma temà ti ca i l’es pan yol

(sen se dei xar de ser im por tants) que la

lògi ca de la pas sió, del de sig, del cor que 

ba te ga més de pres sa quan s’a cos ta l’es -

bar jo i la clas se de “fí si ca”, com l’a no -

me nen tant nens com ne nes.

“‘Pro fe’, no vo lem es criu re més. Dei xi’ns

di buix. Jo no vull es criu re més. 

‘Pro fe’, demà més ava lua cions. 

Estic can sa da de tan ta ava lua ció. 

Vostè ens va dir que avui fa ríem Edu ca ció

Fí si ca i se’n va obli dar... 

‘Pro fe’, per què tots els dies ens en sen ya 

so la ment ma temà ti ques i es pan yol?...”

(Frag ment de re lat. Text La pell de l’Àni ma,

Ca jio (1996, p. 25). 

Pa ra do xal ment, la clas se d’e du ca ció fí si -

ca arri ba (un cop o dos per set ma na),

però, de ve ga des, no amb les ga nes d’és -

ser orien ta da pel pro fes sor, sinó per lliu rar 

els ma te rials per què nens i ne nes ju guin

(quin pri vi le gi té el sen yor joc); el do cent

orien ta al gu nes ron des i lliu ra els ma te -

rials per què ini ciïn els par tits,3 la ma jo ria

d’a quests nens ju guen; però, què pas sa

amb els que no vo len ju gar? O si ju guen,

què pas sa amb els que es pe guen, amb

els que fan tram pa, amb els que en vaei -

xen el te rri to ri dels al tres, tots ple gats

abra çats pel sen yor joc? On és el pro fes -

sor? Per re gla ge ne ral, ab sent o en al tres

ac ti vi tats. La meva re fle xió res pec te d’a -

quest tema és que, de ve ga des, el sen yor

joc és uti lit zat pel professor d’educació

física com una excusa per no orientar la

seva classe. 

Quan els nens i les ne nes es tan ju gant, el

pro fes sor d’e du ca ció fí si ca no hi és, o si hi

és, sim ple ment vi gi la, però no for ma; de

ve ga des, està par lant amb al tres do cents

o ha can viat d’ac ti vi tat. Pot ser el ne ces si -

ten per a as sump tes de l’es co la; qui na

llàsti ma, s’ha tor nat a per dre, un cop més, 

com tan tes al tres ve ga des, l’o por tu ni tat

de for mar en con vivè ncia, de for mar per

sa ber guan yar i sa ber per dre, de po sar en

pràcti ca el res pec te i la to lerà ncia; va lors

que es fan rea li tat en la in ter sub jec ti vi tat

dels nens i les ne nes en mig de joc; lògi ca -

ment, això es fa rea li tat, sem pre i quan el

pro fes sor hi pac ti (amb el joc); és a dir,

se’l pren gui se rio sa ment; en cas con tra ri,

tant nens com ne nes, pre fe ri ran es tar a

classe amb el joc que no pas amb el

professor d’educació física, que se’n

desentén. 

El pro fes sor, en no pren dre’s el joc se rio -

sa ment, es li mi ta a dei xar que aques tes

pe ti tes per so nes es tro bin pri va da ment

amb ell, que aquest acom plei xi el seu pa -

per for ma dor en l’es pe ci fi ci tat de l’ac te es -

men tat (del mo ment), i no dóna la for ma -

ció in te rior de l’es pe rit acom pan ya da amb 

la pas sió de ju gar. Essent així, el sen yor

joc, sen se el pro fes sor, ac tua més per

descàrre ga emo cio nal en els pe tits que no

pas per for ma ció, ja que no tre ba lla man -

co mu na da ment amb ell. Aquest (el pro -

fes sor), la men ta ble ment, deixa de vega -

des que el joc faci la classe per ell. 

Per tant, el joc ha es tat, i con ti nua sent a

molts llocs, l’ex cu sa per fec ta del pro fes sor 

d’e du ca ció fí si ca per no orien tar la clas se;

la fun ció del pro fes sor, pel que fa a aquest 

tema, con sis teix a do nar la ma tei xa or dre

cada set ma na: “aneu a ju gar”. És una

clas se que for ma molt poc, és so la ment

vi gilà ncia o absència, ame na ça cons tant

so bre els nens i ne nes de fer-los en trar a

l’au la si es ba ra llen o dis cu tei xen en tre

ells, o de por tar-los davant el rector de

l’escola si no obeeixen. 

En sín te si, el sen yor joc con ti nuarà reg -

nant en les ac ti tuds i ima gi na ris de nens

i ne nes com a font de som nis i emo -

cions; en l’a dult, el joc serà l’a ju dant, la

mai na de ra i l’ex cu sa ideal per no orien -

tar la clas se. La men ta ble ment, per a al -

guns pro fes sors el joc no és sub jec te, per 

tant, no pot ser pres se rio sa ment i aju -

dar, doncs, en la for ma ció de l’in fant es -

co lar. 

Tor nant a les co ses opo sa des de la vida,

com li és de di fí cil a l’ho me, i es pe cí fi ca -

ment al do cent d’a vui, ar ti cu lar la pas sió

del joc amb la raó for ma ti va que l’ex pe -

rièn cia es men ta da pot ori gi nar. Ven tu ro -

sa ment i de for ma una mica ex cep cio nal,

We ber con si de ra el joc com allò que pot

trans cen dir el que l’ho me, a tra vés de la

hist òria, ha se pa rat o con si de rat com a

opo sat. “El joc és una for ma d’‘e du ca ció’

que en la seva ins tin ti vi tat es pont ània i
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3 Quan em re fe rei xo a la pa rau la par tits, ho faig en el sen tit que els nois (es pe cial ment els ho mes) for men equips per ju gar al fut bol en una pis ta pe ti ta; això ho fa un grup dels nens, 

els al tres, sim ple ment, ob ser ven o rea lit zen al tres jocs.



ani mal, trans cen deix qual se vol se pa ra ció

en tre allò que és ‘es pi ri tual’ i allò que és

‘ma te rial’, en tre el ‘cos’ i l’‘àni ma’, no hi fa 

res com es ti gui de convencionalment

sublimada”. Weber (1978) traduït per

Mosquera (2000, p. 92).

L’institut 

Una edu ca ció fí si ca ob jec ti va da per

l’a do les cent com a tova i ge la ti no sa, que

de ve ga des no mo ti va ni for ma

Els drets dels nens i les ne nes re la cio nats

amb el sen yor joc han es tat si len ciats.

Com hem re fe rit abans, la res pon sa bi li tat

que té l’e du ca ció fí si ca com a for ma do ra

de va lors en con vivè ncia, es re dueix a la

re la ció dels in fants amb el joc sen se una

orien ta ció es pe cí fi ca; però, què pas sa

amb aquest nen o nena quan es de vé ado -

les cent? Quan l’he te ro no mia pròpia de l’o -

be dièn cia cega i ab so lu ta co men ça a tor -

nar-se au to no mia, en pos seir més po der

de de ci sió i dir amb menys por el que suc -

ceeix a l’in te rior de l’es co la, ara ins titut?

Els i les ado les cents, a di ferè ncia dels

nens i les ne nes a l’es co la, uti lit zen un

prin ci pi de re ci pro ci tat pel que fa a les re -

la cions so cials que s’es ta blei xen a l’ins -

titut. 

“Men tre que, a l’es co la, con si de ra l’au to ri -

tat i el mes tre com una cosa na tu ral i in dis -

cu ti ble, l’a do les cent per cep que les ins ti -

tu cions (l’ins ti tut, però tam bé la fa mí lia)

cons ti tuei xen mons com ple xos on hi ha

una di ver si tat d’ac tors amb in te res sos i ‘ca -

pa ci tats di fe rents’. L’om ni potè ncia del

mes tre ten deix a és ser sub sti tuï da per la

vi sió, més com ple xa i po lí ti ca, de les re la -

cions i el joc... L’a do les cent ten deix a pen -

sar que el res pec te, per exem ple, ha de ser

una ac ti tud re cí pro ca i no so la ment una

obli ga ció d’ell cap als pro fes sors” (Ten ti

Fan fa ni, 2000, p. 66). 

Des d’a ques ta con cep ció col·le gial per

part de l’a do les cent, es pot in fe rir que el

pro fes sor perd una part de la seva au to ri -

tat i al ho ra de la imat ge i el pres ti gi de què 

pot gau dir a l’es co la; els co men ta ris i les

imi ta cions que fre guen la ri di cu lit za ció, a

cos ta del mes tre, són més fre qüents; els

de sen certs dels seus en sen ya ments es co -

men ten als pas sa dis sos, a la cafeteria i

fins i tot a l’aula mateix.

La clas se d’e du ca ció fí si ca, és clar, no

s’es ca pa de les crí ti ques sen se pie tat dels

i de les ado les cents, abans nens i ne nes;

el pro fes sor de l’es co la pas sa d’és ser ad -

mi rat (per què la ma jor part del temps es

tro ba al pati es co lar i està més a prop del

sen yor joc, més que no pas tre ba llant-hi),

a és ser de sa cre di tat a l’ins ti tut per la seva

es cas sa orien ta ció a la clas se; la seva au -

to ri tat ha de cai gut i fins i tot ha anat a pa -

rar a l’úl tim lloc res pec te a la per cep ció

ge ne ral que es té dels do cents. 

El pro fes sor d’e du ca ció fí si ca no sap tant

com el de quí mi ca, càlcul o fí si ca ma -

temà ti ca; aquest do cent, o bé lliu ra els

ma te rials per què els es tu diants fa cin es -

port (sen se un mo tiu es pe cí fic), o bé

orien ta la clas se de for ma im po si ti va, amb 

un gran des gast energ ètic de ti pus tècnic i

ins tru men tal (mo vi ments ope ra tius), però

no un des gast energ ètic afec tiu (mo vi -

ments tran si tius).4

Des d’a ques ta pers pec ti va, les clas ses

d’e du ca ció fí si ca es tor nen avo rri des i ru -

tinà ries, se’n re pe tei xen mas sa els con tin -

guts, no s’hi en sen ya res de nou, s’a ca ba

la clas se abans d’ho ra amb la jus ti fi ca ció

d’a rri bar més aviat a l’al tra as sig na tu ra o,

sen zi lla ment, perquè ha començat a

ploure. 

Aquest ti pus de pro fes sor es ca rac te rit za

per es tar man cat de dis ci pli na, la seva

prin ci pal ac ti vi tat és l’es port lliu re, (en

primà ria s’a no me na joc). La mena d’es -

port més prac ti cat és ex clu si va ment el

que s’a co mo da a l’es ce na ri (po ques ve ga -

des veuen la pos si bi li tat de rea lit zar clas -

se fora de la ins ti tu ció), però, com hem

 referit abans, és “lliu re”, és a dir, que ca -

das cú juga o fa es port com vol. Els al tres

es ports que són moda, ano me nats

d’“aven tu ra” o a la “na tu ra”, es prac ti quen 

ex traes co lar ment, al ca rrer, als cam pa -

ments de ba rris i als clubs, en tre d’al tres. 

La nor ma de fer clas se d’e du ca ció fí si ca

ha de sa pa re gut, no exis teix l’o bli ga ció

d’es tu diar i me mo rit zar, i això és di fe rent

de les al tres àrees on sí que s’ha de res -

pon dre de les tas ques. Es pas sa d’u na

sub jec ció èti ca ba sa da en el fet de do nar

ex pli ca cions d’allò que hom ha es tu diat,

al lliu re ar bi tri de dei xar fer sen se sen tit;

és a dir, d’un fo na men ta lis me ba sat en la

raó de les al tres as sig na tu res, a un re la ti -

vis me que em peny a l’a bú lia i a la desídia

en percebre una classe poc orientada. 

No va ment, en tren en es ce na les co ses

opo sa des; allò que és fred i allò que és ca -

lent, allò que és tou i allò que és dur tor -

nen a emer gir. De la cosa tova que és l’e -

du ca ció fí si ca a la du re sa de les al tres

matè ries. De la ri gi de sa, del com pli ment,

de la nor ma, de l’e xa men, del si len ci i de

la mi ra da pe ne trant del pro fes sor exi gint

una res pos ta de co nei xe ment (d’al tres as -

sig na tu res), a una educació física del no

control o descontrol. 

A clas se d’e du ca ció fí si ca no es tro ba la

qua drí cu la de l’au la, ni les ca di res or de -

na des, les pa rets han de sa pa re gut, els

es tu diants s’han dis si pat, el pro fes sor

no mira de for ma pe ne trant; és més, de

ve ga des ni tan sols mira, per què els ha

ma nat fer “es port lliu re”. Si això és fre -

qüent, i apa rent ment nor mal en una

clas se tova o ge la ti no sa (edu ca ció fí si -

ca), tam bé és nor mal que l’es tu diant

 utilitzi la ma tei xa clas se per rea lit zar

tas ques o exer ci cis d’al tres matè ries o

as sig na tu res. 

El pro fes sor de les matè ries “du res” (d’al -

tres as sig na tu res) par la i exi geix aten ció,

si len ci, co pia molt a la pis sa rra, per què

els es tu diants es cri guin i no es dis tre guin.

En edu ca ció fí si ca, el pro fes sor par la i tot -

hom “pas sa d’ell”, com diuen els es tu -

diants, mi llor dit, no li pres ten aten ció. De 

què deu par lar? Què és això no atrac tiu

què diu per què nin gú no li pres ti aten ció?

No serà més aviat que els es tu diants es -

tan acos tu mats, a clas se d’e du ca ció fí si -

ca, a no ser mi rats amb el gest for ma dor

del re co nei xe ment i la sor pre sa (hist òria

que ve des que eren nens), és a dir, estan

acostumats que hom no els prengui

seriosament. 
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4 Le Boulch (1997), quan par la de mo vi ments ope ra tius fa re ferè ncia a aquells que són ex te riors a la per so na i de sig ni fi ca ció i fi na li tat adap ta ti va. Aquests mo vi ments tècnics van

adre çats al con trol del medi, dels ob jec tes i ma te rials i a la con fron ta ció amb al tres per so nes. Els mo vi ments tran si tius van adre çats a la per so na in trín se ca ment i no a l’ex te rior,

són de carà cter sub jec tiu, com ara els ges tos i les mí mi ques de na tu ra le sa ex pres si va, que ma ni fes ten la tra duc ció d’allò que hom ha vis cut en for ma afec ti va i emo cio nal.



Han es tat al menys vuit anys d’e du ca ció fí si -

ca on els han ne gat i al ho ra els han dei xat

ju gar al que ells han vol gut, sen se un per -

què de fi nit (que tot i que pot ser im por tant,

no han tin gut en el joc el seu gran po der for -

ma dor); per tant, no és nor mal es col tar la

imat ge d’al gú que exer ceix el pa per de pro -

fes sor d’e du ca ció fí si ca (en ca ra que la per -

so na hagi can viat) com algú que els es col ta

i els aju da en el seu pro cés de for ma ció. 

L’es ta tus i la imat ge que es té d’a quests

pro fes sors és d’al gú que posa les co ses

fàcils, fluix, a qui no val la pena de pres -

tar-hi aten ció; la ma tei xa imat ge (a tra vés

del temps) re flec teix l’a do les cent en veu re

el poc po der de con ven ci ment i de cre di bi -

li tat que aquest ti pus de do cents pos seeix; 

i en aquest cer cle vi ciós, es mou una clas -

se tova i fal ta da de con sistència, d’u na

pràcti ca que pot ser re la ti va (de ve ga des

sí, de ve ga des no), però la pra xi és gai re bé 

nul·la. Hom és cons cient del que s’ha de

pen sar i fer; tan ma teix, el de sig de fer-ho

rea li tat no es pre sen ta; “i així que da ran

en re re els dies de la in fan te sa, dei xant el

re cord am bi gu d’u na fe li ci tat que es va es -

ca par sen se sa ber com i la nostàlgia d’in fi -

ni tat d’ex pec ta ti ves la tents que no van

acon se guir de des xi frar-se, per què no va

haver-hi temps ni lloc per donar curs a la

ima gi na ció” (Ca jio, 1996, p. 32). 

La Raó i la passió 

Una edu ca ció fí si ca ac tual que s’es ca pa

de la raó i la pas sió del nen, la nena,

i l’a do les cent d’a vui

Si la imat ge de l’e du ca ció fí si ca s’ha per -

dut com una de les àrees que més apor ta

a la cons truc ció de fer-se humà, els re sul -

tats no po den ser més que mera fal ta de

mo ti va ció pel que fa al de sig que ge ne ra

ju gar i fer es port, i la pas sió cog ni ti va d’a -

pren dre alguna cosa nova. 

Opo sat al mal, tam bé es tro ba el bé, tot

pol po si tiu té el seu ne ga tiu; si la per cep -

ció que es té de l’e du ca ció fí si ca per part

de la ma jo ria dels es tu diants, és de fa ci li -

tat, de de sí dia i d’in di ferè ncia; és a dir,

allò que és ne ga tiu, està tam bé la ca pa ci -

tat de pro mou re l’a cord i el re co nei xe ment 

de l’altre (l’aspecte positiu). 

El gran avan tat ge de l’e du ca ció fí si ca és la 

seva dinà mi ca, el seu mo vi ment men tal,

es pi ri tual, mo ral, el que no es veu; la pro -

mo ció del cu rrí cu lum ocult, per què no és

no més el mo vi ment fí sic el que es posa en

joc, sinó tam bé la seva part in vi si ble, allò

de què per re gla ge ne ral no es par la. El va -

lor im plí cit pot es tar més en la clas se d’ur -

ba ni tat, de de mocr àcia i cí vi ca, més en

edu ca ció fí si ca; aquests dis cur sos no són

ima gi na ris, són reals, són part del fet d’o -

brar, vet aquí el seu carà cter for ma dor.

Les al tres as sig na tu res, sen se dei xar de

ser im por tants, brin den una com petè ncia

en el co nei xe ment es pe cí fic, però po ques

ve ga des es res pi ra l’èti ca (allò que és mo -

ral) del nen, la nena, i l’a do les cent; són

clas ses mas sa pla nes per do nar es pai a

l’e mo ció i la pas sió, per què la cara ex pres -

si un som riu re, àdhuc per re cla mar a l’al -

tre al gu na cosa in jus ta. La clas se d’e du ca -

ció fí si ca és pro pí cia per a tots aquests

 actes i molts més; la men ta ble ment, en

mol tes oca sions, això no s’es de vé, per què

l’e du ca ció fí si ca es tro ba obli da da pel que

fa a la for ma ció in te rior de la per so na; és

mas sa pràcti ca com per pren dre-la se rio -

sa ment; és part de la in di ferè ncia en la

ma jo ria dels ima gi na ris de l’a dult, en con -

si de rar-la com una as sig na tu ra ac ti vis ta i

man ca da de for ma ció. En aquest sen tit,

està emer gint, de mica en mica, una edu -

ca ció fí si ca que no es de sit ja, que no

motiva, que no invita al gaudi i a l’esperit

lúdic, que no és important per aprendre

coses noves, que no sorprèn. 

Mal grat tot el que aca bem de dir, l’e du ca ció 

fí si ca en ca ra con ti nua viva en la ment i l’i -

ma gi na ri de l’es tu diant d’a vui; es mou per -

què l’em peny al som ni, a la mul ti pli ci tat de

mo vi ments, a la vida que vi bra, i no pas al

si len ci i l’o blit de la mort; és una for ma d’es -

ca par-se de l’au la, de de sem pa lle gar-se de

les al tres matè ries; in vi ta el sub jec te edu ca -

ble a dia lo gar amb l’al tre amb més lli ber tat

(sen se vi gilà ncia), a gau dir del pai sat ge

sen se murs pel mig; el que pas sa des prés,

que da en les mans del pro fes sor, o bé per

fer-ne al gu na cosa sig ni fi ca ti va o bé mera

ac ti vi tat d’e xer ci ci fa ti gant (cul te a la suor),

o sim ple ment, com una for ma de fer es port

lliu re, tra duït, des gra cia da ment, com una

for ma de fer el que es vul gui. 

La pas sió i la raó con ti nuen en joc, però

to tes dues no són pen sa des com a part

unità ria de l’és ser, no es té en comp te la

raó emo cio nal. La raó i la pas sió es di luei -

xen no més en l’ac ció. S’està man cat del

pro fes sor com a for ma dor, i de l’es tu -

diant que, en cul mi nar els seus es tu dis

de primà ria i se cund ària, ESTIMI (amor)

aques ta as sig na tu ra en re con èi xer-la com

a font vi tal en el seu pro jec te de vida. 

Si a l’es co la i l’ins ti tut aques ta si tua ció

per sis teix, amb el temps se ran més els

apà tics que els apas sio nats, se ran més els 

in di fe rents que els amants de pen sar al gu -

na cosa di fe rent de la nos tra be lla pro fes -

sió (edu ca ció fí si ca). Men tres tant, al guns

pro fes sors es con ti nuen tro bant lluny de la 

re fle xió (en ca ra que es ti guin pre sents), i

es per dran la gran opor tu ni tat d’ar ti cu lar

“su po sa da ment” allò que és opo sat, “la

raó i la pas sió”; així “s’a rri barà a la ma du -

re sa amb àni mes sem blants a aquests

cos sos en tre nats col·lec ti va ment per una

cul tu ra com ple xa i abas ta do ra, que en -

sen ya a ma ne jar un llen guat ge cor po ral

del qual mol tes ve ga des, ni tan sols te nim

cons cièn cia”. Ca jio (op.cit., p. 32). 
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