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La Història ens permet de descobrir i destacar esforçats 

vindicadors del dret a l’educació especial i a l’educació físi·

ca, i els descobridors del poderós efecte de l’exercici físic pro 

desenvolupament psíquic, motriu i afectiu de l’ésser humà 

en la seva evolució natural, i en el seu  desenvolupament 

i participació com a ciutadà. El segle xix, amb Congressos 

i realitzacions pedagògiques individuals inicia la creació 

de disciplines acadèmiques a tota Europa, en institucions 

mèdico/pedagògiques, pedagògico/mèdiques i d’educació 

diferencial: 

Partint dels inicis històrics de l’ús d’exercici com a 

mitjà correctiu, distractiu, educatiu i terapèutic, es des·

taca el possible subjecte d’educació especial i el tracta·

ment sociopedagògic del període investigat. La creació 

d’establiments socioeducatius específics, per a cadascun 

dels cinc col·lectius considerats especials, va permetre 

l’expressió de les necessitats, tot afavorint la creativitat 

metodològica, el desenvolupament enginyós de models 

educatius i la invenció de recursos materials pal·liatius 

de mancances, de deficiències o d’alteracions, a més a 

més de fomentar en la consciència social la necessitat 

d’activitat física com a factor fonamental d’educació, 

de salut, de rendiment corporal i de desenvolupament 

de les grans qualitats/virtuts personals i dels valors 

socials.

Les utopies de les persones amb dificultats es fan re·

alitat en participar esportivament en els esdeveniments 

generals de muntanya i ciclisme, de principi del segle xx, 

tot redescobrint els beneficis del treball motriu i iniciant 

la gran aventura fisicoesportiva dels minusvàlids (avui 

anomenats eufemísticament discapacitats).

Es destaquen els esdeveniments federatius de l’Es·

port de Minusvàlids espanyol i la participació en els Jocs 

Paralímpics fins a Atenes 2004, fets que han desbordat 

socialment les expectatives.

La integració total de l’educació especial i de l’educa·

ció física com a opcions d’especialitat en tots els nivells 

educatius/formatius, està fent realitat, en el segle xxi, els 

esforços i objectius dels pioners.

Evolució històrica de l’educació física especial 
a l’Espanya contemporània

Paraules clau:  Història de l’Educació Especial i de l’Educació Física, Disfuncionalitats, Motricitat, Activitat Física Adaptada Esport Especial o Adaptat, Jocs 
Paralímpics o Paraolimpíades

La base conceptual sobre la qual s’assenta aquesta ex·

periència s’identifica amb les paraules dedicades al docent 

per Day i Pennington (1993) a Moral (1998, pàg. 75), els 

quals “reconeixen que el desenvolupament del coneixe·

ment de la destresa o habilitat professional de professor 

(entrenador) és una cosa que no es transmet d’un sol cop, 

sinó que es desenvolupa en el temps tot al llarg de la car·

rera professional, en un procés perllongat d’aprendre a 

ensenyar a partir de l’experiència. Aquells que advoquen 

per una reflexió en l’acció i sobre l’acció (Schön, 1993), 

estan reconeixent que el coneixement és guanyat a través 

de l’experiència”.

 D’aquesta manera, el problema d’investigació que 

dóna lloc a la investigació, podem descriure’l de la forma 

següent: Com plantejar l’organització i funcionament de 

les categories formatives d’un club de futbol, d’una ma·

nera que permeti el desenvolupament professional dels 

seus entrenadors, i fomenti en aquests una actitud crítica 

i reflexiva en cerca de l’increment de la seva competència 

professional i de la qualitat del seu ensenyament i en·

trenament?

Sobre la base d’aquest problema, l’objectiu o propòsit 

general de la investigació (Marcelo, 1995), es planteja de 

la manera següent: “Identificar formes de treball que fo·

mentin el desenvolupament professional de l’entrenador 

en etapes formatives dintre d’un club de futbol”. 

Per a abordar la formació permanent de l’entrenador 

de futbol, en concret la seva formació en el centre de tre·

ball (formació en l’acció), utilitzem com a procediment 

d’investigació, la investigació en l’acció, en sincronització 

amb altres estratègies de formació, com ara,bàsicament, 

el treball col·laboratiu i la reflexió.

La investigació es va dissenyar en tres fases (contextu·

alització, execució·desenvolupament i avaluació de l’ex·

periència), i els resultats obtinguts van ser manipulats a 

través del programa informàtic Aquad cinc, per realitzar 

posteriorment l’oportuna anàlisi de dades (anàlisi de 

contingut).

Entre les nombroses conclusions a què hem arribat, 

destaquem:

La dinàmica de treball col·laboratiu possibilita que els 

entrenadors aprenguin recíprocament, fruit de l’interès 

mutu per aprendre. Fruit de la participació activa en l’ex·

periència col·laborativa es produeix un increment dels 

recursos i capacitats de l’entrenador, fonamentalment a 

causa de la presa de consciència sobre tot el que es fa, tot 

convertint així l’actitud crítica en un mitjà i/o estratègia 

de millora.

Paraules clau: Futbol base, Entrenament, Treball col·laboratiu, Club amateur.

El desenvolupament professional de l’entrenador de futbol base 
centrat en el treball col·laboratiu en un club amateur

Autora: María inés García Fernández
Facultat d’Educació. 
Centre de Formació del Professorat. 
Universidad Complutense de Madrid

Director:  dr. Francisco canes Garrido
 Universidad Complutense de Madrid

Autor: José antonio Morcillo losa
Universidad de Jaén 

Director:  dr. cipriano romero cerezo
 Universidad de Granada


