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Introducció
La inclusió de la salut en el currículum, i el seu 

tractament dins de l’àmbit de l’Educació física (EF), 
resulta ser una actitud de gran coherència. De fet, la 
idoneïtat dels centres educatius, i l’impacte que po-
den suposar els programes d’EF, sobre la promoció 
de l’activitat física i la salut és una qüestió àmplia-
ment reconeguda (Cale, 2000; Johnson i Desh pande, 
2000).

Tanmateix, en l’actualitat, més que intervencions 
concretes en l’àmbit de l’EF orientada a la salut, el que 
es demana és saber com avaluar els continguts de sa-
lut en EF perquè, ara com ara, continua sent una de les 
grans llacunes en aquest àrea.

De fet, no és d’estranyar que l’EF amb prou fei-
nes tingui significat en l’àmbit acadèmic quan, com 

subratlla Fernández Balboa (1999), sovint les notes 
s’han basat en la participació, i no en l’aprenentat-
ge, o quan s’avalua més el que s’és i no tant el que 
s’aprèn, sense qüestionar el sentit educatiu que té tot 
plegat (López Pastor, 2000). En aquest sentit, López 
Pastor i cols. (2003, pàg. 23) reconeixen l’existència 
d’una:

greu incoherència entre les activitats que es desenvolu-
pen habitualment a les classes d’EF i la forma, mètodes i 
criteris amb què es (de)valua (qualifica) l’assignatura, és 
un reflex més de les múltiples incoherències educatives que 
durant dècades ha mostrat la nostra àrea, i que en justifi-
quen el baix estatus educatiu. 

Aquesta circumstància es confirma amb diversos 
estudis, com ara el presentat per Rivera (2001), on en 
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un alt índex s’anteposava la idea d’una àrea fonamen-
talment “recreativa” per sobre de plantejaments educa-
tius i formatius, o el de García Galian i Pagán (1996). 
En aquest últim s’exposava que el professorat valorava 
en un alt percentatge l’assistència (83,04 %) com a as-
pecte de l’avaluació de l’alumnat, per la qual cosa no 
pot sorprendre que aquests acabin “passant” de la gim-
nàstica. 

L’avaluació no pot ser més que una conseqüència 
del treball que es vagi realitzant durant el desenvolu-
pament de qualsevol intervenció docent, és a dir, no 
pot esdevenir una cosa aïllada, sense connexió real 
amb allò que s’hi ha realitzat prèviament. En aquest 
sentit, resulta molt positiu que l’avaluació es plantegi 
com una activitat on es requereixi l’esforç individual 
i col·lectiu per a la consecució d’un objectiu comú, 
a tall de repte o desafiament. Aquest enfocament es 
fonamenta en les paraules de Peiró (1995, pàg. 413),el 
qual destaca que:

El fet que els nens/es s’impliquin en la realitza-
ció d’una tasca o activitat, li dediquin temps i esforç o 
mostrin interès per millorar-la, anirà vinculat al fet que 
l’esmentada tasca o activitat presenta un seguit de reptes a 
aconseguir o on arribar.

La satisfacció i el gaudi han de ser un dels aspec-
tes principals a promoure en l’avaluació, al costat de 
la consolidació dels diferents aprenentatges adquirits 
pels alumnes tot al llarg de la intervenció. Si es fa així, 
augmentaran enormement les possibilitats que aquesta 
sigui veritablement constructiva, i generi aprenentatges 
significatius en l’alumnat, en no ser considerada com a 
una cosa “violenta”, on se’ls jutjarà, sinó com a part 
integrant de la mateixa dinàmica de la intervenció es-
mentada. De la mateixa manera que els jocs i les acti-
vitats lúdiques són un gran aliat per apropar molts dels 
continguts a l’alumnat, també ho són per donar lloc a 
la seva avaluació. Sempre que aconsegueixin compagi-
nar la satisfacció en els alumnes amb la pertinent valo-
ració, en aquest cas concret, dels diferents continguts 
treballats. 

La reflexió anterior és avalada, a més a més, per 
les repercussions que un alumne motivat, com assenya-
la Ruiz Pérez (2000), té de cara al propi aprenentatge 
com, per exemple: que gaudeix de la realització de les 
activitats, li agrada i accepta els reptes que el professor 
li proposa, es responsabilitza del propi aprenentatge o li 
agrada saber quins són els seus èxits.

Un aspecte més de cara a aconseguir una major pre-

disposició i implicació de l’alumnat en l’avaluació serà 
el plantejament d’entorns competitius, com manifesten 
Roberts i Treasure (1995). Encara que, això sí, posant 
l’èmfasi en la importància del professor de cara a acon-
seguir, amb les activitats esmentades, una orientació cap 
a la tasca, i no cap a l’ego. La creació d’aquest tipus 
d’entorns ja ha estat posada en pràctica en ocasions ante-
riors (Pérez López i Delgado, 2004).

Per tal de donar resposta a les demandes expo-
sades fins al moment, respecte a la necessitat d’una 
avaluació amb un caire més positiu, que motivi 
l’alumnat a realitzar-la i, a més a més, que alhora 
que possibiliti la valoració del propi aprenentatge 
permeti també gaudir a qui la desenvolupa, en aquest 
treball es presenta una alternativa per a l’avaluació 
dels continguts (conceptuals, procedimentals i actitu-
dinals) del bloc de salut en EF, a través del joc “El 
Trèvol de la Salut”, que es du a terme amb els alum-
nes de segon cicle d’ESO. 

“El trèvol de la salut”
Abans d’iniciar aquest joc d’avaluació cada grup 

(compost per 6 integrants) haurà de confeccionar una fit-
xa, que serà la que vagi marcant el seu progrés per cada 
una de les caselles del tauler (figura 1). A més a més, 
cada component del grup haurà d’”especialitzar-se” en 
un dels següents apartats: embenats, equilibri, precisió, 
cordam, ritme i malabars. 

5
Figura 1 
Tauler de joc.
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Objectiu del joc
La finalitat principal d’aquest joc, per als diferents 

grups participants, serà la d’obtenir la màxima distin-
ció com a grup realment saludable. Per fer-ho, un grup 
haurà de contestar la pregunta, o realitzar correctament 
la tasca, d’una casella amb el símbol d’“El Trèvol de 
la Salut” en quatre ocasions o, al contrari, aconseguir 
100 punts. I per al professor: comprovar el grau d’as-
similació dels continguts (conceptuals, procedimentals 
i actitudinals) relacionats amb l’EF orientada a la salut 
desenvolupats prèviament durant la intervenció.

Dinàmica de joc
Un representant de cada grup llançarà el dau, i el 

que aconsegueixi la puntuació més alta inicia el joc. Si 
dos o més grups empaten, es tornarà a tirar.

El grup que surt en primer lloc tira novament el dau, 
començant des de qualsevol dels quatre trèvols que hi ha 
a les cantonades, i mourà la seva fitxa el nombre de ca-
selles indicada per la tirada en la direcció que prefereixi.

Quan una fitxa arriba a la casella d’una prova, o a un 
trèvol, el grup esmentat haurà de desenvolupar l’acció 
pròpia de la casella en qüestió. Cap grup no podrà re-
alitzar dues tirades consecutives, sinó que els torns res-
pectaran sempre l’ordre establert a l’inici del joc. 

En cada tirada de daus es podrà moure la fitxa en la 
direcció que es desitgi, però no es permetrà, mentre es 
mou la fitxa, canviar-ne el sentit, per exemple, si el meu 
grup treu un 6 no podré avançar dues caselles i retroce-
dir-ne quatre. En una mateixa casella hi pot haver més 
d’una fitxa.

La dinàmica de les diferents caselles (taula 1) que 
componen el tauler variarà en funció del personatge que 
representin.

(1) El desenvolupament d’aquesta casella serà el se-
güent: sobre una taula (a una distància de quatre o cinc 
metres, aproximadament) es col·locaran una sèrie de 
targetes amb una paraula clau i tres paraules prohibides 
(per exemple, paraula clau: “Freqüència cardíaca”, i 
paraules prohibides: “pulsacions, cor i intensitat”). Al-
ternativament hauran d’anar sortint tots els integrants 
del grup cap a la taula: agafar una carta, intentar ver-
balment que els seus companys descobreixin de quina 
paraula es tracta (sense esmentar les paraules prohibi-
des) i tornar ràpidament al lloc que ocupava per do-
nar-li el relleu a un altre component del grup, i així 
successivament.

5
Taula 1 
Tipologia de caselles i joc corresponent.

caSiLLa JueGO

Guerrera 

”Paraules 
prohibides” 

(1)

Bard 

“Gests que  
parlen” 

(2)

Arquera 

“Atac directe” 
(3)

Clergue

“Passapregunta”
(4)

Exploradora

“La resposta
alternativa” 

(5)

Mag

“La paraula 
enmascarada”

(6)

Trèvol

“El qui no corre
vola”  (7)
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El temps de què es disposa és de 30 segons. Cada 
paraula encertada tindrà un valor de 15 punts, mentre 
que la que no aconsegueixin desxifrar restarà 5.

(2) En aquesta ocasió, el grup en qüestió haurà d’ele-
gir un altre grup amb el qual enfrontar-se. L’enfronta-
ment esmentat consistirà que un integrant de cada grup 
haurà d’aconseguir que els seus companys endevinin 
la paraula, o el concepte (com, per exemple: “escalfa-
ment” o “resistència aeròbica”), que aquest tractarà de 
transmetre’ls únicament mitjançant gests (a través de mí-
mica). 

El valor d’aquesta prova és de 15 punts per al grup 
que aconsegueixi fer-la abans, i –10 per a l’altre grup. 
En cas que el grup guanyador sigui el “grup mare”, és a 
dir, el que al principi va caure a la casella, incrementarà 
el valor d’aquesta prova en +5. 

(3) El grup que arribi a aquesta casella obtindrà la 
possibilitat de restar 15 punts a qualsevol dels altres 
grups fent-li la pregunta que considerin més oportuna, o 
demanant-li la realització d’alguna acció concreta (sobre 
els continguts d’Educació per a la salut). Si aquest grup 
aconsegueix respondre adequadament la pregunta o pro-
posta sumarà 10 punts.

(4) En arribar a aquesta casella, el grup haurà de 
contestar el major nombre de preguntes possible, sobre 
els continguts treballats anteriorment (com, per exem-
ple: “A quina intensitat hauré de realitzar activitat física 
per obtenir els majors beneficis per al meu organisme 
des d’un punt de vista saludable?”), en un temps màxim 
de 30 segons (a través d’un portaveu). Cada resposta 
correcta es bonificarà amb 5 punts, mentre que per cada 
pregunta no contestada o no encertada se’ls restarà tam-
bé 5 punts. 

(5) En aquesta prova jugaran tots els grups alhora. 
El professor assenyalarà una habilitat determinada a 
desenvolupar, o un petit repte saludable (per exemple: 
“córrer durant un temps determinat i ser capaç d’obte-
nir unes pulsacions entre el 60 i el 85% de la freqüèn-
cia cardíaca màxima”), i tots els membres de cada grup 
hauran de realitzar l’activitat proposada, fins que un 
d’ells cometi un error (la qual cosa restarà 15 punts al 
seu grup).

(6) Novament ens trobem en una prova de partici-
pació simultània. En aquesta, es tractarà d’esbrinar la 
paraula (o concepte) emmascarat mitjançant les pistes 
(5 per paraula) que el professor anirà donant (per exem-
ple: 1. Té 6 lletres, 2. A molts nois els agrada vacil·lar-
ne, 3. Quan bec aigua en un got l’utilitzo, 4. És un mús-
cul, 5. Es troba al costat de l’húmer. Solució: Bíceps). 

El grup que consideri, després d’una pista, que sap de 
quina paraula es tracta haurà d’escriure-la en una quarti-
lla i dipositar-la dins del cèrcol que estarà situat al costat 
del tauler de joc. Cada grup tindrà dues possibilitats de 
resposta. Si les esgota abans que el professor finalitzi 
amb les 5 pistes perdrà l’oportunitat de continuar inten-
tant-ho.

El grup que aconsegueixi desxifrar abans la paraula 
emmascarada obtindrà 10 punts (o el doble en el cas de 
ser el “grup mare”), mentre que la resta de grups redui-
ran els seus punts en –5. 

(7) Finalment, les caselles que portin l’indicatiu 
d’aquesta prova donaran la possibilitat de participar-hi, 
una vegada més, tots els grups. En aquesta ocasió es po-
saran a prova tots els jugadors d’una mateixa “especia-
litat” (elegida pel grup que ha arribat a aquesta casella). 
Es tractarà de comprovar quin d’aquests participants re-
alitza en menys temps, i més correctament, l’acció re-
querida (com, per exemple: un embenat de genoll, equi-
libri d’una pica amb un sol dit, malabars amb 3 pilotes, 
etc.).

Igual com en proves anteriors, si el jugador que ho 
aconsegueix pertany al “grup mare” la puntuació gua-
nyada serà doble, en aquest cas serà de 20 punts, o 10 si 
ho aconsegueix qualsevol dels altres jugadors. La resta 
de grups veuran minvats els seus punts en –5.

A tall de conclusió
En aquest últim apartat es presentarà la valoració que 

va rebre l’activitat (en el curs 2005-2006) a través de 
l’anàlisi de l’entrevista i les valoracions personals que 
van realitzar els alumnes al final de la intervenció, i al-
hora amb els diaris que també van dur a terme durant 
aquesta. El paquet informàtic utilitzat per a l’elaboració 
de l’informe ha estat el programa Nudist Vivo 2.0.

El primer que crida especialment l’atenció és la va-
loració “molt positiva”, 100 % de l’alumnat, sobre el 
grau de satisfacció amb el joc “El Trèvol de la Salut” 
(pregunta inclosa als diaris, i que els alumnes havien de 
valorar a través d’una escala de resposta tipus Likert que 
va d’1 a 5, on l’1 representa la valoració “molt en desa-
cord”, el codi 2: “en  desacord”, el 3: “indiferent”, el 4: 
“d’acord” i el 5 “molt d’acord”).

Si les fredes xifres es transformen en paraules seria 
una cosa així: “Aquesta jornada es mereix més d’un 5 
perquè ha estat la millor, ens ho hem passat molt bé i 
ens ha fet una mica de pena que fos el final i que no du-
rés més”. (Diari de Mònica, 357) o “Una de les millors 
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jornades, no sé si va ser perquè va ser l’última, però per 
al meu gust va ser espectacular. El joc em va semblar 
molt enginyós i m’ho vaig passar molt bé realitzant-lo, 
les proves van estar molt bé i penso que tots ens vam 
divertir molt” (Diari de Sergi, 152). 

Tots els qui encara no siguin capaços de trobar una 
fórmula per valorar l’aprenentatge dels alumnes que no 
sigui el típic examen, pot ser que considerin com a alter-
nativa aquest joc després de la lectura de la narració de 
l’alumne següent:

Última jornada, el gran joc final. Tot el meu equip 
s’havia llegit les instruccions i fins i tot havíem fet una re-
copilació de tota la informació que havíem vist a les jorna-
des. Perquè a les diferents caselles del joc es feien pregun-
tes o calia expressar amb mímica i coses així, conceptes o 
paraules sobre l’EF, així que vam fer un repàs intensiu i la 
veritat és que vam assimilar força els conceptes (Diari de 
Sergi, 143).

Els beneficis de desenvolupar una avaluació d’aquest 
tipus es corroboren, a més a més, amb treballs anteriors, 
com els de Castillo, Rodríguez i Guerrero (2001), Gon-
zález Arévalo (2002) o Díaz Jiménez i López (1999), on 
amb jocs de característiques similars al que s’ha presen-
tat aquí, acaben cridant l’atenció sobre la destacada utili-
tat que tenen per al desenvolupament dels continguts del 
bloc de salut. És més, la capacitat per estimular l’apre-
nentatge en els alumnes que va generar aquesta activitat 
(igual com en el cas de Castillo i cols., 2001 i González 
Arévalo, 2002) s’evidencia després de la lectura de la 
totalitat de les valoracions globals, on la idea que van 
expressar unànimement, a tall de conclusió, va ser que 
han après divertint-se: “M’he divertit amb el joc perquè 
ho tenia tot per poder aprendre i passar-ho bé” (Valora-
cions globals, 139).

El valor dels comentaris anteriors és encara més gran 
si es té en compte que, com reconeix Gutiérrez Sanmar-
tín (2000, pàg. 5), “hi ha nombroses ocasions en què 
sentim parlar a la gent de les seves experiències en edu-
cació física quan estudiaven a col·legi o a l’institut com 
una cosa avorrida, pesada i mancada de significat”. 
És a dir, desafortunadament no és habitual viure expe-
riències amb un resultat tan positiu i significatiu per a 
l’alumnat i, menys encara, durant la fase d’avaluació. 

Circumstància que hauria de provocar, de forma imme-
diata, una revisió crítica de les nostres planificacions i 
actuacions.
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