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Atès que són molts els autors que relacionen els
aprenentatges escolars amb la lateralitat i l’esquema
corporal i atès que és en l’assignatura d’educació física on es treballen aquests dos aspectes, es presenta
una nova bateria de proves per valorar la lateralitat
dels nens, pensada per a ser realitzada des de l’àrea
d’educació física. Aquesta bateria es passa a 109 nens
(entre 6 i 10 anys), d’entre els quals en 49 casos es
fa un estudi longitudinal en tres anys consecutius.
Finalment, es compara la lateralitat dels nens de sis
i set anys amb els seus aprenentatges escolars utilit-

zant un qüestionari amb set ítems que contesten els
professors tutors dels nens.
El test de lateralitat que es proposa consta de 12 proves,
una d’orientació espacial i de diferenciació entre dreta i
esquerra, quatre de membre superior (assenyalar zones
corporals, llançar amb punteria, col·locar amb precisió i
llançar amb força), quatre de membre inferior (equilibri
sobre un peu, pujar i baixar un graó de forma alternativa, salt de gambada i llançament amb punteria), dues
d’oculars (tub de cartró i sighting o full foradat) i una de
sentit de gir (dempeus, realitzar 1800 i 3600).

Dintre de les conclusions en destaquen dues: primer, que
el test és fiable i útil, encara que es proposa anul•lar la prova
d’equilibri, perquè els valors difereixen dels de les altres
proves i, segon, que els nens que tenen les valoracions més
altes dels ítems d’aprenentatge són els que tenen lateralitat
homogènia destra, i les valoracions més baixes són per als
pocs casos de l’estudi amb lateralitat homogènia esquerrana, i a més a més, els nens amb encreuament a nivell ocular
i podal són els que tenen majors dificultats dintre de la la
teralitat no homogènia, tant en aprenentatge i comprensió
lectora com en organització i atenció a classe.
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El propòsit principal d’aquesta tesi doctoral és incidir
positivament en la capacitat perceptiva i d’atenció dels nostres alumnes, per tal d’assolir un millor aprenentatge dels
continguts més elementals d’Atletisme, com ara la cursa de
velocitat, el salt de longitud i el llançament de pes, en un
context escolar.
En el marc teòric, hem trobat que nombrosos autors
destaquen la importància d’investigar per centrar l’atenció
de l’alumne en l’aprenentatge. Per això, tot intentant
d’aportar solucions en aquest problema, hem seguit un
procés d’anàlisi, partint de la realitat del Sistema Educatiu
Espanyol; ens hem centrat en l’ESO, i més concretament,
en el primer cicle (alumnes de 1r i 2n curs). S’ha estudiat
a continuació l’Educació Física Escolar i la problemàtica que l’envolta, i hem passat tot seguit directament a
l’aprenentatge de les habilitats motrius (entre les quals
es troba l’Atletisme) i el seu ensenyament, el tractament
de la informació, la comunicació professor alumne i altres
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aspectes importants, fins arribar a l’atenció com a element
clau en el procés ensenyament-aprenentatge, i dintre
d’aquella, a l’atenció selectiva, en l’estudi de la qual hem
tractat d’aprofundir, bo i intentant de conèixer-ne en bona
mesura la naturalesa, la manera d’avaluar-la i com millorar-la i entrenar-la.
Tot plegat ens ha donat prou base per a centrar-nos en la
nostra proposta de les falques informatives, que són l’objecte
del treball present i que ens han dut fins al nostre objectiu
principal.
La metodologia utilitzada ha estat de tipus quasi experimental, amb un mesurament pretest, una intervenció didàctica diferenciada, que inclou el desenvolupament d’una
unitat didàctica i un mesurament posttest. Per fer-ho, hem
comptat amb dos grups d’alumnes (control: 23 i experimental: 23) que han rebut diferent tractament dintre dels
continguts propis del seu nivell educatiu, i que han realitzat
respectivament les proves corresponents (abans i després del

tractament), que en ser comparades i efectuar els estudis estadístics posteriors, ens han donat els resultats que recollim
en aquest treball.
Les variables principals han estat l’atenció selectiva i les
falques informatives (variable independent) i el rendiment
de l’alumne (variable dependent en les diferents proves,
mesurades en segons i dècimes de segon en la prova de velocitat de 60 metres; metres i centímetres en llançament de
pes i en salt de longitud).
Els resultats mostren que s’ha produït una significativitat
estadística (p< 0,05) en dues de les proves (velocitat i salt
de longitud), i que no ha estat suficient en la tercera (llançament de pes).
En resum, el desenvolupament de l’atenció selectiva
a través de falques informatives millora l’aprenentatge
dels continguts d’Educació Física de jocs i esports referits a
l’Atletisme en els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria
en les proves de velocitat i salt de longitud.
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