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A la nostra societat comptem amb una gran diversitat de persones, totes amb 

característiques pròpies i diferents. Dins aquest gran col·lectiu també trobem les 

persones amb discapacitat.   

 

Com sabem, el nostre sistema educatiu està estructurat a partir d’un currículum que 

inclou diferents àrees de coneixement, entre elles l’Educació Física. Aquesta assignatura 

moltes de vegades no fomenta la inclusió dels alumnes amb discapacitat, ja que molts 

d’ells es troben amb barreres, ja siguin arquitectòniques, de formació del professorat, 

actitudinals, de recursos humans o curriculars, que els impedeixen la plena participació 

a la matèria.  

 

Paraules clau: educació física, inclusió, discapacitat, metodologia, barreres 

 

 

In our society we have a great diversity of people, all with their own and different 

characteristics. Within this great group we also find people with disabilities.  

 

As we know, our educational system is structured from a curriculum that includes 

different areas of knowledge, including Physical Education. This subject often does not 

encourage the inclusion of students with disabilities, as many of them encounter 

barriers, whether architectural, teacher training, attitudinal, human resources or 

curricular, which prevent them from fully participating in the subject.  

 

Keywords: Physical Education, disability, inclusion, methodology, barriers 
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1.1. Presentació  

El Treball de Fi de Grau s’ha dut a terme durant en darrer quadrimestre del darrer any 

de la carrera del Grau de Pedagogia. En aquest treball he intentat reflectir una part dels 

coneixements que he adquirit durant aquests quatre anys gràcies a tots els docents que 

han aportat els seus coneixements en la meva formació com a estudiant i com a persona 

i que han estat, en gran mesura, referents per convertir-me en una pedagoga.  

 

1.2.  Justificació  

Durant els meus quatre anys de carrera he tingut l’oportunitat de cursar assignatures de 

diferents àmbits com l’educatiu, social i laboral, de les quals unes m’han aportat més 

que unes altres. Malgrat això, totes m’han aportat alguna cosa, per petita que sigui i 

n’hi ha hagut algunes que han acabat sorprenent-me i m’han ofert noves perspectives 

en la meva manera de veure, sobre tot, la diversitat d’alumnat a les escoles. A més, el 

fet d’haver realitzat les meves pràctiques a una escola pública, com orientadora, m’ha 

fet descobrir que el que vull fer a la meva vida és treballar amb infants i poder-los 

ajudar a créixer en una societat que els permeti ser qui són, sense discriminació.  

 

Tenint en compte això, he escollit el tema de l’Educació Inclusiva a l’assignatura 

d’Educació Física perquè considero que l’Educació Inclusiva és essencial, de cada cop 

més, i m’he centrat a l’assignatura d’Educació Física perquè m’agrada molt l’esport i 

perquè considero que hi ha més dificultats a l’hora de preparar una sessió inclusiva 

d’Educació Física, ja que cada cop són més els alumnes amb discapacitat que es van 

incorporant a l’aula ordinària i que, moltes vegades, són exclosos dins les pròpies aules.  

 

A més, és un tema que té una gran rellevància en quant a la formació del professorat, ja 

que aquest s’ha d’anar formant al llarg de la vida per a estar capacitat per a la resolució 

dels problemes que es pugui trobar a la seva classe de la manera més òptima possible.  

 

Finalment, cal destacar que els objectius teòrics del treball són els següents: determinar 

en què consisteix l’educació inclusiva; saber quines són les barreres a la participació i 

1. Introducció 
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aprenentatge a l’Educació Física; conèixer i analitzar la realitat d’alguns centres 

escolars referent a les sessions d’Educació Física; i elaborar una proposta d’unitat 

didàctica que afavoreixi la inclusió de tots els alumnes a les sessions d’Educació Física.  

 

1.3. Descripció dels apartats del treball 

Inicialment, ha estat necessari dur a terme una recerca de fonts d’informació que 

permeti conèixer quines són les investigacions prèvies existents en relació al tema 

escollit per saber quines són les aportacions actuals.  

 

En la primera part d’aquest treball, el marc teòric, s’exposa l’àmplia base de referents 

teòrics a partir dels quals s’ha confeccionat aquesta investigació. A partir de tota la 

informació extreta de l’àmplia recerca bibliogràfica, s’expliquen els principals elements 

que es poden agrupar en tres eixos interrelacionats entre si: l’educació inclusiva, les 

barreres a la participació i aprenentatge i les estratègies facilitadores del procés 

d’inclusió a l’Educació Física.   

 

A la posada en pràctica de la investigació, la metodologia de la investigació, es fa una 

explicació de l’enfocament i el disseny metodològic utilitzat, així com els objectius 

específics. També s’explica la mostra, és a dir, qui són els participants i la justificació 

d’aquesta, els instruments de recollida de dades que s’han utilitzat i el procediment per a 

la recollida d’aquestes dades. 

 

A continuació, tindrà lloc l’anàlisi de dades i resultats que s’ha pogut dur a terme 

gràcies al disseny de la investigació i ha permès conèixer i analitzar les pràctiques 

educatives que es desenvolupen en els diferents centres. 

 

Finalment, s’exposen les conclusions, extretes tant de la recerca bibliogràfica com de 

l’estudi, i es realitza una reflexió critico-constructiva de tota la informació obtinguda al 

llarg del procés d’investigació, així com aportacions de caire personal.  

 

Un cop feta tota la investigació, s’ha elaborat una proposta d’unitat didàctica per a les 

classes d’Educació Física amb l’objectiu que tots els alumnes puguin participar amb 

igualtat d’oportunitats.  
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2.1. Què és la inclusió  

Abans de començar a parlar de l’educació física i de com es du a terme l’educació 

inclusiva en aquest àmbit, començarem parlant de la inclusió, ja que és la base per 

entendre tot el que vindrà a continuació.  

 

La inclusió té l’objectiu d’aconseguir que la diversitat que hi ha en els alumnes d’una 

mateixa classe rebi una educació personalitzada, centrada en les seves característiques i 

que augmenti les possibilitats que es produeixi un aprenentatge per a tots (Stainback i 

Stainback, 1999).  

 

La filosofia de la inclusió defensa una educació per a tots, sustentada en que els centres 

han de satisfer les necessitats de tots els alumnes, malgrat les seves característiques 

personals, amb l’objectiu que l’escola pugui educar amb èxit la diversitat i col·laborar 

en l’erradicació de la desigualtat amb la finalitat d’avançar cap a unes altres formes 

d’actuació pròpies de la inclusió i no de la integració (Arnaiz, 1997).  

 

Els educadors que han treballat i educat a alumnes amb discapacitat defensen que “son 

un regalo para la reforma educativa” (Villa i Thousand, 1995, citats a Arnaiz, 2002; 17), 

ja que, com afirma Arnaiz (2011), permeten rompre amb l’educació tradicional i 

obliguen a canviar les formes d’ensenyança cap a nous mètodes amb l’objectiu que tots 

els alumnes siguin ciutadans de dret en els centres educatius; això vol dir, segons la 

UNESCO (2008), que com la inclusió suposa una visió més àmplia que la integració, ha 

d’oferir una àmplia gama d’estratègies d’aprenentatge que donin resposta a la diversitat 

de l’alumnat.  

 

Per tant, la inclusió fa referència no només als alumnes amb necessitats educatives 

especials, sinó a tots els alumnes, independentment de les seves característiques 

personals, ja que tots tenen els mateixos drets i han de participar no només en els 

centres ordinaris, sinó que també han de participar en la vida escolar i social i és per 

això que la inclusió defensa una convivència i aprenentatge en grup, ja que considera 

que és la millor forma de beneficiar a tots els alumnes per igual (Arnaiz, 2002). Aquesta 

2. Marc teòric 
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inclusió ha d’implicar, segons la UNESCO (2008), “el respeto, la comprensión y la 

atención a la diversidad cultural, social e individual [...]; el acceso en condiciones de 

igualdad a una educación de calidad; y la estrecha coordinación con otras políticas 

sociales” (p. 10). 

 

El pas de la integració a la inclusió ha donat lloc a les escoles inclusives i, segons 

Stainback i Stainback (1999), el fet de que s’hagi arribat a les escoles inclusives té 

diverses avantatges: en primer lloc, tothom es beneficia de les escoles inclusives, ja que 

aquestes es preocupen per a que tots els alumnes puguin ser atesos, independentment de 

les seves característiques; en segon lloc, els recursos humans s’encarreguen d’adaptar 

l’ensenyança i donar suport a tots els alumnes, ja que tots estan a les aules ordinàries 

durant tot el temps; finalment, en tercer lloc, permet proporcionar suports socials i 

docents a tot l’alumnat.  

 

2.2. Diferències entre l’escola inclusiva i l’escola tradicional  

L’escola inclusiva presenta certes diferències en front a l’escola tradicional. A 

continuació, es pot observar un quadre on s’exposen les diferències entre el model 

d’escola tradicional i el model d’escola inclusiva (Figura 1): 

 

ENFOCAMENT TRADICIONAL ENFOCAMENT INCLUSIU  

Se centra en l’alumne Se centra en l’aula  

S’assigna un especialista a l’alumne  Té en compte els factors d’Ensenyança-Aprenentatge 

Es basa en el diagnòstic  Resolució de problemes en col·laboració 

S’elabora un programa individual Estratègies per al professorat 

S’ubica a l’alumne en programes  Suport a l’aula ordinària  

 

Figura 1: Diferència entre els models d’escola. Font: Porter (1997, citat a Ávila i 

Esquivel, 2008; 75) 
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La diferència principal entre ambdós models és que el model tradicional separa als 

alumnes amb discapacitat d’aquells que no en tenen cap; mentre que el model inclusiu 

inclou a tots els alumnes, sense discriminació.  

 

Una altra diferència entre l’escola inclusiva i l’escola tradicional és que la primera 

supera el terme de Necessitats Educatives Especials i el substitueix pel de Barreres 

d’Aprenentatge ja que, segons el punt de vista inclusiu, el terme “Barreres 

d’Aprenentatge” es refereix a la inadequada resposta educativa que ofereixen el centre i 

la seva organització, així com el propi professorat i professionals educatius (Booth, 

Ainscow, Black-Hawkins, 2002), és a dir, es consideren aquells factors externs a la 

persona que obstaculitzen la seva participació i desenvolupament, ja que tenen un 

impacte directe en la realització de les activitats de la vida diària i l’acompliment social 

(Serrano et al., 2013).  

 

Tot això ho analitzarem a l’àmbit de l’educació física, però abans és necessari dir que, 

parlar d’una educació física inclusiva fa referència a que tot l’alumnat comparteix el 

mateix espai, reconsiderant l’ensenyança i la seva organització i mantenint les màximes 

expectatives per al major aprenentatge de totes les persones, per tant, tots els alumnes 

han de realitzar les activitats d’una manera conjunta, de la mateixa manera que a 

qualsevol altra assignatura.  

 

2.3. Barreres a la participació i aprenentatge a l’Educació Física  

 

Referent a les barreres per a la participació i aprenentatge dels alumnes, hi ha una sèrie 

de factors que influeixen a que hi hagi dificultats a l’hora de dur a terme la inclusió de 

l’alumnat amb discapacitat a les sessions d’Educació Física. Aquests factors 

condicionants es poden agrupar en quatre categories que tenen una gran influència sobre 

la persona i sobre el clima de l’aula, ja que, tots aquest, poden crear un clima 

desfavorable.  

 

Aquests quatre condicionants estan, a mode de resum, basats en les idees de Ríos 

(2013), que distribueix aquests condicionants en infraestructurals, socials, dels propis 

alumnes i de la pràctica docent:  
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En primer lloc, trobem els condicionants referents a les infraestructures, on trobem que 

molts de centres no tenen els recursos suficients per atendre a la diversitat i poder cobrir 

les necessitats plantejades, ni tenen unes instal·lacions escolars, com el material per 

utilitzar a la sessió d’Educació Física, adaptades a les necessitats educatives de 

l’alumnat. 

 

En segon lloc, trobem els condicionants socials, on el factor més important és el 

desconeixement de la població amb discapacitat i això provoca conductes de rebuig i 

d’evitació, no només per part dels alumnes, sinó també per part dels pares i, fins i tot, el 

claustre de professors. Referent als alumnes, fins i tot poden aparèixer actituds de rebuig 

inclusor, és a dir, no acceptar les adaptacions que dissenya el professor per a facilitar la 

participació activa dins l’assignatura d’Educació Física.  

 

En tercer lloc, trobem els condicionants dels propis alumnes amb discapacitat, ja que es 

pot donar el cas que hi hagi alumnes que tenen una mala vivència de la seva realitat, fet 

que pot provocar una desmotivació que dificulti el procés de socialització. 

 

Finalment, trobem els condicionants de la pràctica docent on trobem diferents factors 

que la condicionen: per una banda, que el projecte educatiu, quan fa referència a 

l’atenció a la diversitat, hauria de considerar l’àrea de l’Educació Física com una 

matèria amb un plantejament pedagògic i no com una matèria considerada només amb 

l’objectiu de fer esport, ja que sinó no es planteja reforçar les sessions d’Educació Física 

i això provoca que el mestre es quedi sol a les sessions i que la tasca li sigui més difícil; 

per altra banda, trobem la carència de formació del professorat en aquest àmbit, fet que 

provoca que es tingui por a l’hora de treballar amb l’alumnat amb discapacitat a 

l’assignatura d’Educació Física i fet que pot provocar una falsa inclusió.  

 

Si aquest fet es produeix, la interacció entre l’alumne amb discapacitat i la resta serà 

reduïda i la seva participació, passiva com, per exemple, fer només acte de presència, 

tenir rols passius, fer treball teòric i no pràctic o realitzar tasques individuals (Ríos, 

1996); seguint amb aquest punt, també trobem la importància de l’actitud del 

professorat, ja que pot facilitar la implementació de la inclusió o pot constituir-se una 

barrera per a l’aprenentatge i la participació de l’alumnat (Granada, Pomés i Sanhueza, 
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2013). Per tant, per a una bona pràctica inclusiva, l’actitud del professorat és 

fonamental, ja que, l’actitud es refereix a una posició o orientació del pensament i es 

tradueix en una determinada manera de pensar, actuar o reaccionar (Beltrán, 1998). 

 

A més, un altre factor important és també la família, ja que és necessari que adoptin una 

bona comunicació amb els professors per a participar de la presa de decisions que 

afecten als seus fills, ja que disposen de més informació i recursos que poden ser de 

gran utilitat per a que el centre i el professorat pugui arribar a optimitzar l’aprenentatge i 

la participació de l’alumnat (Simón, Giné i Echeita, 2016).  

 

En resum, podem dir que tots aquests condicionants conformen una realitat que dificulta 

la inclusió i, en conseqüència, la participació activa de tot l’alumnat a les sessions 

d’Educació Física; per tant, és necessari adoptar mesures per poder atendre a tot 

l’alumnat ajudant, així, al desenvolupament professional i a la innovació educativa ja 

que, l’assumpció de la diversitat a la sessió d’Educació Física, és una tasca de tots els 

membres de la comunitat escolar (Ríos, 2013).  

 

2.4. Resposta de l’escola davant les barreres  

 

Davant aquestes barreres a la participació i aprenentatge, l’escola hauria de donar una 

resposta. Aquesta es pot donar des del currículum i des de l’organització, la innovació i 

el desenvolupament professional.  

 

2.4.1. Des del currículum  

 

Per una banda, referent a la resposta des del currículum, el que es pretén és tenir un 

currículum eficaç que pugui assolir una educació de qualitat en la qual s’adeqüi la 

resposta educativa a cada un dels alumnes. Així, el que es pretén és un currículum obert 

a la diversitat, participatiu, holístic i constructivista, on el mestre es consideri com a 

facilitador de l’aprenentatge; per tant, el currículum es caracteritza per ser, seguint a 

Guarro (1999), comú i realitzable, això vol dir que l’alumnat desenvolupa el seu 

aprenentatge en el mateix marc curricular de referència que reflexa la pluralitat cultural 

de la societat; cooperatiu, és a dir, pretén fomentar més la cooperació que la 
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competitivitat; pràctic, útil i reflexiu, fa referència a que els aprenentatges seran 

rellevants i duradors i la selecció de continguts es basarà en la realitat, amb l’objectiu de 

trobar el màxim apropament amb el coneixement que s’ensenya; moral, un currículum 

on els continguts estaran relacionats amb plantejaments ètics; i coherent i planificat que 

garantirà que tots els alumnes tinguin les mateixes possibilitats de desenvolupament.  

 

Tenint en compte això, Ford, Davern i Schnorr (2007) presenten cinc estratègies que 

poden fer que el professor pugui fer una planificació per a tots els seus alumnes: 

 

En primer lloc, trobem el tenir present els objectius de l’educació, això fa referència a 

tenir present els objectius generals de l’educació, orientats a l’adquisició de continguts 

instrumentals, tenint en compte que les característiques dels alumnes són diferents i que 

cadascun d’ells assolirà els objectius en diferent grau.  

 

En segon lloc, trobem el crear un marc curricular comú, és a dir, es proposa un marc 

comú per a tots l’alumnat en el qual poder desenvolupar les adaptacions curriculars 

sense la necessitat d’haver de separar uns alumnes d’uns altres.   

 

En tercer lloc, trobem l’oferir un currículum significatiu, és a dir, que les experiències 

educatives de l’alumnat han de tenir un sentit prop de la realitat que els envolta, on la 

interdisciplinarietat i la transversalitat juguin un paper important.  

 

En quart lloc, trobem l’avaluar els resultats basant-se en el rendiment individual, és a 

dir, avaluar als alumnes de manera individual a partir de l’observació del professorat de 

les habilitats adquirides per l’alumne, en vers de les qualificacions obtingudes en les 

proves; això porta l’haver d’adequar l’exigència a cada alumne, en funció de les seves 

característiques personals.  

 

Finalment, trobem el reconèixer la força del currículum ocult, és a dir, aquella força que 

fa que els alumnes aprenguin i experimentin més d’allò que s’assenyala a una guia 

curricular. Això fa referència a que els alumnes no aprenen només allò que el que els hi 

ensenyen els mestres de manera explícita, sinó també allò que experimenten dins l’aula, 

és a dir, els alumnes també aprenen segons el clima d’aula en el que es troben. En 
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aquest sentit, és molt important que hi hagi un sentiment de comunitat, ja que això 

proporciona a l’alumnat elements que el poden ajudar en el seu dia a dia i que el faran 

sentir millor .  

 

Com a resum d’aquest punt, en primer lloc podem dir que per a que aquestes estratègies 

funcionin s’hauran de dur a terme una sèrie d’elements com crear aules que siguin 

segures per a tots els alumnes per a que pugui desenvolupar-se la confiança; treballar en 

cooperació amb els altres; i fer que els alumnes tinguin veu, és a dir, puguin expressar el 

que senten o pensen. En segon lloc, autors com Johnson, Johnson i Holubec (1999) 

consideren que per a maximitzar els aprenentatges dels alumnes és necessari treballar 

amb treball cooperatiu, ja que és un canvi en l’estructura organitzativa que produeix una 

sèrie de beneficis com són que tots els alumnes treballen junts per a maximitzar el seu 

aprenentatge, que es forma una cohesió de grup que facilita la creació d’una comunitat 

d’aprenentatge on la diversitat és un element clau i que proporciona a l’alumnat un 

desenvolupament integral perquè poden experimentar mitjançant la pràctica; i per a que 

aquesta cooperació funcioni, hi ha cinc elements essencials que són la interdependència 

positiva, la responsabilitat individual i grupal, la interacció estimuladora, la interacció 

social i l’avaluació grupal.  

 

2.4.2. Des de l’organització, la innovació i el desenvolupament 

professional 

 

Per altra banda, referent a l’organització, la innovació i el desenvolupament 

professional, és necessari transformar l’escola com organització per a que la inclusió 

avanci; del que es tracta és de canviar la cultura dels centres educatius per a que el canvi 

es produeixi a nivell total de centre i, per a que això es dugui a terme, ha d’existir el 

sentiment de compartir un projecte comú elaborat; i per a potenciar aquest canvi, és 

necessari que el professorat desenvolupi la seva capacitat d’innovació i de 

desenvolupament professional. Si el professorat està motivat al canvi, s’hauria de 

caracteritzar per tenir un compromís moral amb l’educació de tot l’alumnat, compensant 

les desigualtats; per tenir un perfil allunyat del professional tecnicista que considera que 

els alumnes amb discapacitat han de ser atesos per un especialista, fora de l’aula 
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ordinària; i per ser un professional que investiga i vol millorar la seva pràctica docent 

(Ríos, 2013).  

 

2.5. Estratègies facilitadores del procés d’inclusió a Educació Física  

 

Tenint en compte tot això, començarem a parlar de l’Educació Física en el context 

escolar inclusiu.  

 

Cal dir que, normalment, l’Educació Física està infravalorada quan es tracta d’inclusió, 

ja que com hem vist anteriorment, no s’incorpora la inclusió en els plans d’estudi de 

l’Educació Física; però aquesta tendència va canviant i s’han anat creant estratègies que 

afavoreixen el canvi. Aquest és el cas d’unes estratègies que presenta Ríos (2004, 2005) 

que són unes estratègies facilitadores del procés d’incloure als alumnes amb discapacitat 

a l’ambient normal de la classe d’Educació Física i de crear un clima socialitzador entre 

tots els companys de l’aula. Aquestes estratègies són les següents:  

 

● L’educació en actituds i valors, amb això es pretén que tots els alumnes 

respectin la diversitat i siguin conscients que la inclusió és positiva per a tots, ja 

que és un aprenentatge que afavoreix el creixement personal de tot l’alumnat, i 

que tots es trobin en un ambient d’acollida on se sentin acceptats i valorats. 

● L’aprenentatge cooperatiu i les activitats cooperatives, tal i com hem dit 

anteriorment, l’aprenentatge cooperatiu és essencial per a l’escola inclusiva i el 

que es pretén amb això és arribar a una educació Física que eduqui a través de 

valors i actituds contràries a la competitivitat o activitats individuals que 

fomentin una actitud contrària.  

● L’ensenyança multinivell, permet que els mestres dissenyin sessions iguals per a 

tots però amb uns objectius adaptats a cada alumne, sense obviar els estils 

d’aprenentatge, amb l’objectiu que tots els alumnes participin de la manera en la 

que puguin participar en el desenvolupament de les sessions i l’avaluació de les 

sessions estarà adequada als objectius individuals marcats per a cada alumne.  

● L’adaptació de les tasques, té tres fases: en primer lloc, la informació com a punt 

de partida, això vol dir que s’ha de realitzar una avaluació inicial per saber 

quines són les necessitats de cada alumne i quin estil d’aprenentatge presenta 
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cada un d’ells; en segon lloc, l’anàlisi de la tasca, això vol dir que una vegada 

s’hagin detectat i analitzat les necessitats educatives, s’ha de fer una proposta de 

les tasques adequades; i, finalment, l’adaptació de la tasca i el seu seguiment, 

això vol dir que s’han de fer les adaptacions que calguin per a cada alumne en 

específic, ja siguin metodològiques, de l’entorn i el material o de la tasca, i 

després s’haurà d’anar fent un seguiment per a veure si les mesures preses són 

les adequades o si són eficients i, en el cas que no ho fossin, modificar-les.  

● La compensació de les limitacions en situacions competitives, això vol dir que hi 

ha vegades que es poden fomentar uns valors competitius per a que la inclusió 

sigui possible, ja que la inclusió no és sempre senzilla i a vegades és necessari 

fomentar un poc la competitivitat per a que els propis alumnes, d’alguna manera, 

integrin a tot l’alumnat.  

● El compartir l’esport adaptat a les persones amb discapacitat, això permet que 

els alumnes coneguin les dificultats que es troben les persones amb discapacitat 

i, a més, permet realitzar una iniciació esportiva en diferents modalitats en la 

qual les persones amb discapacitat puguin sentir-se membres igual d’importants 

que els altres alumnes i que es puguin sentir partícips de la sessió.  

● L’assessorament i el suport, això és que per a poder atendre de manera correcta 

als alumnes amb discapacitat, s’ha de mantenir una formació continuada, així 

com l’assessorament de les persones especialitzades, encara que en aquesta 

darrera, s’ha d’evitar que l’alumne creï una dependència amb l’adult de 

referència, fet que provoca que s'hagi de crear estratègies que formin als 

companys per a que siguin ells mateixos els que els hi facilitin el suport o la 

col·laboració.  
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3.1. Disseny metodològic 

Per tal de poder dur a terme aquest treball de recerca, he escollit un seguit d’informació 

amb la qual he pogut obtenir els resultats i extreure les conclusions. Per poder dur a 

terme aquest procés, primer m’he documentat sobre la gran varietat d’instruments que 

permeten dur a terme una recollida de dades per poder identificar la que s’adaptava 

millor a aquesta investigació.  

 

Aquesta investigació es pot considerar de tipus educativa, ja que, com explica 

Hernández (2005, citat a Ballester, Nadal i Amer, 2014; 27) es pot entendre la 

investigació educativa “como el estudio de los métodos, los procedimientos y las 

técnicas utilizados para obtener un conocimiento, una explicación y una comprensión 

científicos de los fenómenos educativos, así como también para solucionar los 

problemas educativos y sociales”.  

 

La investigació educativa pot ser abordada des de dos paradigmes: el qualitatiu i el 

quantitatiu.  

 

Tal com diuen autors com Reichardt i Cook (1986), els mètodes quantitatius fan 

referència a les tècniques experimentals aleatòries, quasi-experimentals, anàlisis 

estadístiques, estudis de mostres...; mentre que els mètodes qualitatius fan referència a 

l’etnografia, entrevistes, observació participativa...  

 

Aquesta investigació, doncs, s’ha desenvolupat mitjançant un disseny de metodologia 

qualitativa, ja que a partir d’una anàlisi de fonaments teòrics, s’ha dissenyat una 

entrevista de respostes obertes.  

 

 

 

 

 

3. Metodologia 
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3.2. Objectius de l’estudi 

Com s’ha mencionat anteriorment, aquest treball de camp està centrat en conèixer com 

es duen a terme l’educació inclusiva dins l’assignatura d’Educació Física a diferents 

centres de Mallorca. Així doncs, és important conèixer quins són els aspectes bàsics per 

aconseguir que l’educació inclusiva es dugui a terme de manera correcta a l’assignatura 

d’Educació Física i descobrir quines dificultats es troben a l’hora d’establir-la.  

 

Així, aquesta investigació s’ha dissenyat amb l’objectiu de conèixer com s’implanta als 

centres l’educació inclusiva a aquesta assignatura a través d’una entrevista al 

professor/a de l’assignatura, amb l’objectiu de poder saber i entendre les seves 

percepcions i dificultats que es troben en cada un dels casos.  

 

Aquest treball de final de grau ha donat lloc a un conjunt d’objectius encaminats a la 

recerca bibliogràfica i, en conseqüència, a la investigació que es presentarà tot seguit.  

• Determinar en què consisteix la inclusió educativa 

• Saber quines són les barreres a la participació i aprenentatge a l’Educació Física.  

• Conèixer la realitat d’alguns centres escolars referent a les sessions d’Educació 

Física 

• Dur a terme una proposta d’unitat didàctica que afavoreixi la inclusió de tots els 

alumnes a les sessions d’Educació Física  

 

3.3. Mostra  

La part que conforma la investigació ha estat centrada en els professors/es de 

l’assignatura d’Educació Física; és a dir, la població objecte d’estudi està composta per 

quatres professors i professores que formen part del departament d’educació física de 

centres públics i concertats de primària que es troben a l’illa de Mallorca. S’han escollit 

els professors de l’assignatura i no altres professionals, ja que son els qui tenen la 

responsabilitat de tot allò que es du a terme a les sessions d’Educació Física i 

desenvolupen les funcions de planificació, acompanyament, seguiment i avaluació. 

D’aquesta manera queda justificada l’elecció dels subjectes de la investigació.  
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Els aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de seleccionar els centres han estat 

aspectes com la localització, el tipus d’escola, el context, etc.  

 

3.4. Instruments de recollida de dades 

La tècnica o instrument emprat per a la recopilació de dades ha estat l’entrevista 

(consultar annex I).  

 

Aquest mètode ens permet atracar-nos més a la realitat del que succeeix a les sessions 

d’Educació Física en els centres escolars. Els professors, siguin de l’assignatura que 

siguin, són referents per als alumnes, ja que són el suport que reben durant el dia a dia 

dins l’escola i, a més, són els que coneixen de primera mà tot allò que necessiten els 

alumnes per a que les classes es puguin dur a terme d’una manera inclusiva. Així doncs, 

l’instrument escollit és fiable, ja que permet conèixer la realitat que viuen els professors 

durant el dia a dia, amb la particularitat que no tots els professors han volgut que el nom 

del centre aparegui, ja que existeix la possibilitat que la persona que respon se senti 

avaluat en la seva tasca.  

 

L’entrevista consta de quinze preguntes vinculades a l’educació inclusiva i les possibles 

barreres que es poden trobar, així com la manera de realitzar les classes i d’avaluar als 

alumnes amb discapacitat, per tal de conèixer la realitat del centre i de les sessions. 

Mitjançant aquestes es pretén conèixer si els professors estan disposats a modificar les 

sessions per a que tots els alumnes puguin participar de la mateixa manera, si hi ha unes 

infraestructures que afavoreixen l’accés de tothom al centre i al lloc on es duen a terme 

les sessions, si el centre disposa dels recursos suficients, l’actitud que tenen els pares 

cap al centre i l’alumne, l’actitud dels companys, etc.  

 

Finalment, és important tenir en compte que per a la realització de l’entrevista, en 

primer lloc, s’ha de disposar de certs coneixements sobre la temàtica per a que hi hagi 

una preparació d’aquesta i una dominació dels temes a tractar amb la persona 

entrevistada; en segon llos, s’han d’elaborar les preguntes que es volen resoldre i 

assegurar les condicions de lloc i temps, és a dir, tenir en compte l’entorn per les 
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possibles interferències com renous i dur a terme l’entrevista en un moment de 

predisposició de la persona que és entrevistada.  

 

3.5. Procediment de recollida de dades  

Un cop elaborada l’entrevista, s’ha dut a terme una recerca per conèixer quins centres es 

troben al centre de l’illa de Mallorca.  

En aquesta primera recerca, s’ha consultat la pàgina web dels centres amb la finalitat de 

conèixer la filosofia de centre, les activitats que duen a terme i com responen a l’atenció 

a la diversitat.  

Seguidament, s’ha contactat amb els professionals de l’Educació Física de cada centre 

amb la finalitat de concretar un dia de reunió i poder-los fer l’entrevista. En primer lloc, 

es va enviar un correu electrònic amb un text que explicava les intencions de la 

investigació i els objectius i se’ls ha agraït la seva col·laboració. Si no hi ha hagut 

resposta, s’ha contactat per via telefònica i, en els casos en els que no hi ha hagut 

resposta, s’ha hagut de canviar de centre educatiu.  

Durant el mes de març he anat als centres de primària públics i concertats que m’han 

donat el vistiplau per la col·laboració en la investigació. En aquestes reunions, en 

primer lloc, s’ha explicat en què consisteix la investigació i s’han exposat els objectius 

d’aquesta; en segon lloc, se’ls hi ha presentat l’instrument per a la recollida 

d’informació i se’ls ha informat que la informació extreta és totalment confidencial i 

que no serà revelada la identitat dels mestres, per obtenir un major grau de confiança i 

sinceritat.  

Finalment, la recollida de dades s’ha dut a terme mitjançant l’entrevista en contacte 

directe amb els subjectes i s’ha realitzat, en alguns casos, mitjançant una gravadora i, en 

uns altres, mitjançant la recollida de dades a mà, ja que no s’ha permès la gravació.  
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Abans de començar amb els resultats, cal dir que hi ha hagut escoles que no han volgut 

que surti el nom a les entrevistes, per tant, s’ha posat la zona on està l’escola i si és 

pública o concertada. Les entrevistes es troben a l’annex I.  

 

4.1. Resultats per centres educatius  

 

Resultats obtinguts de l’entrevista a Santa Teresa 

A través de la visita i entrevista a l’Escola Concertada de Santa Teresa, s’ha pogut 

comprovar que, en primer lloc, les instal·lacions s’adapten a qualsevol persona amb 

discapacitat, ja que el centre disposa de rampes, ascensor i banys adaptats que permeten, 

a qualsevol persona, comoditat i facilitat; encara que, per accedir al poliesportiu, no hi 

ha rampes ni ascensor i pot ser un poc difícil perquè s’han de baixar dues escales i 

creuar el carrer, però després l’entrada ja és a peu pla.  

 

A més, tampoc tenen suport de PT per als alumnes i està la professora tota sola, malgrat 

que no compta amb la formació específica en el tema de les discapacitats, ja que és 

professora d’Educació Física.  

 

Pel que fa referència al material, no s’ha apreciat cap tipus de material adaptat, sinó que 

s’utilitzen els mateixos materials per a tots els alumnes.  

 

En referència a les adaptacions curriculars es fan adaptacions no significatives, ja que 

no es realitzen activitats teòriques i a les pràctiques es realitzen adaptacions en relació al 

joc o esport que es practica i l’alumne fa el que pot fer. A més, quan han acabat les 

sessions, no es dutxen però sí que s’han de rentar i canviar la camiseta i, en la majoria 

dels casos, no requereixen ajuda per fer-ho.  

 

En relació a l’avaluació, s’avalua a tots els alumnes per igual, mitjançant observació, 

observant l’evolució i la participació de cada alumne, per tant, el mètode és igual per a 

tots però és una avaluació individualitzada.  

 

4. Anàlisi de dades i resultats 
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En quant a la família, se sap que el rol és molt actiu i estan a favor que participi de les 

classes i faci totes les activitats que s’han de fer. A més, cada quinze dies es reuneixen 

amb la tutora per saber com està evolucionant a totes les assignatures, donant-li també 

molta importància a la d’Educació Física.  

 

Finalment, cal destacar que la relació amb els companys ha millorat respecte altres anys, 

ja que ell sap que s’ha de controlar i els companys l’ajuden a que aconsegueixi 

tranquil·litzar-se quan està molt nerviós.   

 

Resultats obtinguts de l’entrevista a una escola concertada de la zona del Rafal 

A través de la visita i entrevista a aquesta Escola Concertada de la zona del Rafal, s’ha 

pogut comprovar que, en primer lloc, les instal·lacions s’adapten a qualsevol persona 

amb discapacitat, ja que el centre disposa d’ascensor, vestuaris i banys adaptats que 

permeten, a qualsevol persona, comoditat i facilitat; a més, les sessions es duen a terme 

sempre al poliesportiu i l’accés és molt fàcil i còmode per tots, ja que l’accés és a peu 

pla.   

 

És necessari dir que a l’assignatura no es té el suport de PT per als alumnes i està el 

professor tota sol, encara que si necessita ajuda, té el suport dels altres professionals de 

l’assignatura ja que, en total, són 8 professional; però pel que fa al suport d’un 

professional especialitzat en el tema de les discapacitats, no hi ha cap.  

 

Pel que fa referència al material, no s’ha apreciat cap tipus de material adaptat, sinó que 

s’utilitzen els mateixos materials per a tots els alumnes, encara que el temps d’ús dels 

materials pugui ser inferior en els casos dels alumnes amb discapacitat.  

En referència a les adaptacions curriculars es fan adaptacions no significatives, ja que 

tots els alumnes, per una banda, sempre realitzen activitats pràctiques, mai teòriques i, 

per l’altra, els alumnes amb discapacitat sempre realitzen les mateixes activitats que els 

seus companys però amb la diferència que, a segons quin tema, tenen algunes 

adaptacions en relació a les seves característiques. A més, quan han acabat les sessions, 

es dutxen i, en la majoria dels casos, no requereixen ajuda per fer-ho.  
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En relació a l’avaluació, s’avalua a tots els alumnes per igual, sense diferències, tenint 

en compte allò que són capaços de fer.  

 

En quant a la família, se sap que el rol és molt actiu i estan a favor que participi de les 

classes, és a dir, la família deixa al departament d’Educació Física al capdavant del seu 

fill.  

 

Finalment, cal destacar que la relació amb els companys és bona, ja que els alumnes són 

conscients de la situació i l’ajuden sempre, en tots els àmbits.  

 

Resultats obtinguts de l’entrevista a una escola pública de la zona de Verge de Lluc  

A través de la visita i entrevista a aquesta Escola Pública de la zona de Verge de Lluc, 

s’ha pogut comprovar que, en primer lloc, les instal·lacions es poden adaptar a 

qualsevol persona amb discapacitat, ja que el centre disposa d’ascensor i banys adaptats 

que permeten, a qualsevol persona, comoditat i facilitat; a més, les sessions es duen a 

terme sempre al pati i per accedir-hi només han de baixar amb l’ascensor, o al 

poliesportiu i l’accés és molt fàcil i còmode per tots, ja que no hi ha escales, és a peu 

pla.    

 

És necessari dir que a l’assignatura no es té el suport de PT per als alumnes i  que, 

malgrat es dediquen dos professors a l’assignatura i treballen conjuntament en la 

preparació de les sessions, durant les classes està la professora tota sola.  

 

Pel que fa referència al material, tots els alumnes utilitzen el mateix material sempre, 

encara que, de vegades, alguns alumnes no han utilitzat el material perquè no han pogut 

per les seves condicions físiques.   

 

En referència a les adaptacions curriculars es fan adaptacions no significatives, ja que , 

segons la professora, no tots els alumnes tenen les mateixes necessitats i s’han d’adaptar 

les activitats que es fan a les necessitats i condicions de cada alumne. També cal dir que 

els alumnes sempre treballen en conjunt, ja que la professora creu que si treballen en 

equip aprenen molt més que si treballen sols i sempre les sessions són pràctiques, mai 
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teòriques. A més, quan han acabat les sessions, no es dutxen, així que no requereixen de 

cap ajuda un cop acabada la sessió.  

 

En relació a l’avaluació, s’avalua a tots els alumnes per igual, mitjançant l’observació i 

el que es fa és veure quina ha estat l’evolució de l’alumne i es posa la nota en base a 

l’evolució.  

 

En quant a la família, cal dir que el rol no és molt actiu, sinó gairebé passiu, ja que, 

segons el que diu la professora, les famílies solen passar bastant dels alumnes i d’allò 

que fan a l’escola, encara que sempre hi ha excepcions, però l’habitual és que no es 

trobi el suport de la família.  

 

Finalment, cal destacar que la relació amb els companys és bona, ja que els alumnes són 

conscients de la situació i l’ajuden sempre, encara que no tots, però l’ajuda sol ser 

sempre per part de la majoria.  

 

Resultats obtinguts de l’entrevista a una escola pública de perifèria de Palma 

A través de la visita i entrevista a aquesta Escola Pública de la perifèria de Palma, s’ha 

pogut comprovar que, en primer lloc, les instal·lacions no es poden adaptar a qualsevol 

persona amb discapacitat, ja que el centre tan sols disposa de rampes per accedir al pati; 

a més, les sessions no se solen dur a terme al pati, però si hi ha qualque alumne amb 

discapacitat física s’intenta que les sessions siguin al pati per a que tingui un millor 

accés, però si les sessions es realitzen al poliesportiu, l’accés és molt difícil inclús 

també per una persona que s’ha romput una cama, ja que només s’hi pot accedir 

mitjançant escales.    

 

És necessari dir que a l’assignatura no es té el suport de PT per als alumnes i  que, a 

més, només hi ha un professor que es dedica a l’assignatura, malgrat que hi ha hagut 

anys que ha demanat el suport d’un PT o un altre professor/a.  

 

Pel que fa referència al material, tots els alumnes utilitzen el mateix material sempre i 

tots fan sempre les mateixes activitats, ja que el professor sempre intenta trobar la 

manera que l’alumne pugui participar de tot, sense problema.  
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En referència a les adaptacions curriculars es fan adaptacions no significatives, ja que, 

segons el que diu el professor, l’alumne no pot realitzar totes les activitats i es 

necessiten fer-li adaptacions. També cal dir que els alumnes sempre treballen en 

conjunt, ja que el professor creu que si treballen en equip és més enriquidor per a tots 

els alumnes que si treballen sols i sempre les sessions són pràctiques, mai teòriques. A 

més, quan han acabat les sessions, no es dutxen perquè no disposen de vestuaris, així 

que no requereixen de cap ajuda un cop acabada la sessió.  

 

En relació a l’avaluació, s’avalua a tots els alumnes mitjançant l’observació perquè es 

considera que no s’han d’avaluar coneixements, sinó l’interès i l’evolució de cada un 

dels alumnes.  

 

En quant a la família, cal dir que el rol és molt actiu, ja que es preocupen molt i volen 

que l’alumne participi en tot el que es fa i, a més, estan molt contents amb la feina que 

fan des de l’escola, ja que consideren que l’han ajudat molt a evolucionar de manera 

positiva.  

 

Finalment, cal destacar que la relació amb els companys és molt bona, ja que els 

alumnes són conscients de la situació i l’ajuden sempre i l’integren molt bé en els grup.   

 

4.2. Resultats generals  

A nivell general s’han trobat alguns aspectes en els que totes quatre escoles 

coincideixen, encara que també s’han trobat algunes diferències.  

 

Així, parlant de tots els aspectes que s’han tractat a les entrevistes cal dir que, primer 

lloc, cap de les escoles disposa de recursos humans extres al professor/a de l’assignatura 

i tot i així, els professionals de l’assignatura intenten superar els obstacles que es troben 

amb els pocs recursos que tenen al seu abast, fent que tots els alumnes utilitzin els 

mateixos materials i realitzin el mateix tipus d’activitat.  

 

En segon lloc, cal dir que, referent a les instal·lacions, hi ha tres de les escoles que, més 

o manco, permet l’accés de tothom a totes les instal·lacions, però hi ha una d’elles, la 

que està situada a la perifèria de Palma, que només disposa d’una rampa per accedir al 
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pati, per tant, no permet que tothom pugui accedir a totes les instal·lacions lliurement, 

fet que condiciona les classes d’Educació Física.  

 

En tercer lloc, cal dir que, en referència a la integració dels alumnes en el grup classe, 

s’ha pogut veure que, a les quatre escoles, els companys accepten i integren a tots sense 

cap problema i que, quan és necessari, els ajuden, per tant, això permet que tots els 

alumnes se sentin còmodes i acceptats.  

 

En quart lloc, en quant a les adaptacions curriculars, s’ha pogut observar que a les 

quatre escoles es fan adaptacions curriculars no significatives, ja que es fan adaptacions 

però aquestes no requereixen un canvi de nivell a l’alumne, sinó que les activitats i 

sessions en general puguin ser adaptades i que l’alumne les pugui realitzar sense cap 

tipus de problema, sempre seguint fent, però, les mateixes activitats que fan la resta dels 

companys. No es fa una adaptació en específic, sinó que es fan adaptacions depenent de 

les característiques de l’alumne.  

 

En cinquè lloc, referent a les famílies, sí que trobem que a tres de les quatre escoles el 

rol de les famílies és molt actiu i, fins i tot, es realitzen intercanvis d’informació amb 

l’escola, mentre que a l’altra el rol és molt passiu i no es demostra gens d’interès en allò 

que es realitza a l’escola.  

 

Finalment, en quant a l’avaluació, s’ha trobat que sempre la realitzen mitjançant 

observació i, en un cas, mitjançant exàmens pràctics i no mitjançant exàmens teòrics, ja 

que el que volen és avaluar l’evolució de cada un dels alumnes, tenint en compte les 

característiques de cada un, i no la capacitat que tenen d’assolir coneixements.  
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A mode de conclusions, en primer lloc m’agradaria centrar-me en la importància de la 

formació del professorat, ja que considero que només amb una formació adequada 

podrà ser capaç de fomentar una metodologia apropiada i que permeti la inclusió de tots 

els alumnes. Amb això, no vull dir que la formació hagi de dependre només dels 

recursos que s’ofereixen des de l’Estat, sinó que cada mestre hauria de proposar-se un 

repte personal destinat a formar-se amb l’objectiu de poder donar les millors respostes 

possibles a les característiques dels seus alumnes i no quedar-se en una metodologia 

tradicional que fomenta la no inclusió i que exclou de participar a tots els alumnes amb 

discapacitat. Malgrat que, actualment, molt de professors intenten canviar aquestes 

metodologies per unes de més inclusives, la formació mai és suficient i quelcom 

necessita estar en contínua formació per poder abastir totes les demandes que es pugui 

trobar al seu abast.  

 

En segon lloc, m’agradaria dir que, per molt que hagi elegit dos centres concertats i dos 

públics per poder veure si hi havia diferències en quant a les metodologies que se 

seguien en els centres públics i en els concertats, no s’han trobat diferències entre un 

tipus de centre i un altre, de fet, el que s’han trobat han estat semblances, ja que es pot 

dir que cap dels centres segueixen una línia d’actuació determinada amb els alumnes 

amb discapacitat i les pràctiques que es duen a terme depenen de cada professional i la 

manera que aquest troba que s’han de fer. Per aquest motiu, s’han trobat alumnes amb 

discapacitat que realitzen tot tipus d’activitats esportives, sempre adaptant aquestes a les 

seves possibilitats i altres alumnes que es troben més limitats i la seva participació 

queda més reduïda que ens els altres casos. És a dir, com a conclusió es pot dir que 

l’alumnat es pot trobar amb barreres a la participació a l’assignatura, ja que la inclusió i 

el desenvolupament dels alumnes dins les sessions està molt condicionat al tipus de 

docent que els hi toqui, ja que es pot donar el cas que un alumne de dos amb 

característiques semblants, amb diferent professor, participi de totes les activitats i 

l’altre pràcticament no intervingui a les sessions.  

 

En tercer lloc, m’agradaria dir que l’actitud dels professors és molt important per a 

l’actitud i el desenvolupament dels alumnes amb discapacitat, ja que si expressen un 

5. Conclusions 
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sentiment de pena, malgrat sigui de manera inconscient, aquesta situació té 

conseqüències negatives per als alumnes amb discapacitat, ja que els altres alumnes 

poden percebre aquest sentiment per part del professor i assolir-la, arribant a pensar que 

els seus companys no són aptes o capaços de realitzar certes activitats i, per tant, els 

mateixos alumnes pensaran que no són capaços i les seves expectatives poden reduir-se. 

Per tant, és molt important que el professor motivi als alumnes, els exigeixi el màxim 

d’ells mateixos i els animi a provar-ho tot, malgrat no ho hagin fet mai, ja que superar-

se és el més important. Però no només és important la motivació que ofereixi el 

professor als alumnes i l’actitud del professor, sinó també l’actitud dels propis alumnes 

amb discapacitat, ja que si un alumne té una actitud positiva i creu que és capaç de fer 

tot el que es proposi, el seu interès i el seu desenvolupament augmentaran.  

 

En quart lloc, m’agradaria dir que la realitat dels centres educatius és que molts no 

disposen dels recursos necessaris per a tots els alumnes. Per una banda, no disposen de 

les instal·lacions necessàries per a que els alumnes en general es puguin desplaçar amb 

autonomia per tot el centre, per tant, amb això es pot dir que els recursos que tenen els 

centres educatius no estan destinats a facilitar l’accés de totes les persones al centre 

educatiu, fet que fa pensar que existeixen gran carències a nivell social, ja que això és 

fruit d’una falta de consciència social, encara que, de cada cop més, les instal·lacions 

permeten que totes les persones les puguin utilitzar sense cap dificultat i amb completa 

autonomia, però encara queda molt a fer. Així doncs, considero que s’hauria de treballar 

més en això des de l’escola per així anar aconseguint una conscienciació de cada cop 

més gran, fins que arribés a tota la població i aconseguir que la població no imposi 

barreres a les persones amb discapacitat. Per això, crec que és necessari que es treballin 

aquests temes des de l’escola per a que els alumnes creixin amb aquests valors ja 

inculcats i siguin conscients des de petits, però també és necessari inculcar als més 

majors i, una forma de fer-ho, seria des de els mitjans de comunicació, ja que, 

actualment, tenen molta força dins la nostra societat i una gran repercussió. A més, 

també seria necessari treballar el tema des d’un nivell polític amb l’objectiu que fessin 

una reforma legislativa i obliguessin a tots els edificis a tenir les instal·lacions 

necessàries per a que totes les persones poguessin accedir-hi sense cap dificultat. Per 

l’altra banda, cal dir que tampoc disposen dels recursos humans necessaris per a que les 

classes d’educació física es puguin realitzar de manera adequada; recursos dels que sí 
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disposen altres assignatures, però que a l’Educació Física es considera que no són 

necessaris. Això s’extreu de les visites a tots els centres, ja que tots comparteixen que 

els professors de suport pareix que no són necessaris a aquesta assignatura, quan tots 

sabem que són igual de necessaris que a les altres, ja que, amb un professor de suport, 

els alumnes podrien participar de la mateixa manera que els altres. Per tant, en veure el 

fet que el suport no es troba a l’assignatura d’Educació Física però sí a les altres fa 

pensar que es prioritzen les altres assignatures per sobre d’aquesta.  

 

En cinquè lloc i relacionat amb altres idees, es pot veure que el fet que només hi hagi un 

professor a les classes i la poca formació del professorat en quant al tema de la inclusió 

de tot l’alumnat, fa que el currículum no sigui flexible i que es facin adaptacions 

depenent del tema que es tracta i de les característiques dels alumnes. Per tant, la falta 

de recursos i formació del professorat fa que no es pugui tenir un currículum flexible, 

preparat per a tots els alumnes per igual i per aconseguir la inclusió educativa de tots els 

alumnes, independentment de les seves característiques.  

 

Finalment, en resum, podem dir que l’assignatura d’Educació Física és poc valorada i 

no rep la importància que reben les altres assignatures, ja que, com s’ha pogut 

comprovar, no compta amb els recursos amb els que sí compten altres assignatures del 

currículum; i això, juntament amb la poca formació del professorat en quant a aquest 

tema, fa que els alumnes amb discapacitat no siguin inclosos de la mateixa manera que 

els altres alumnes de la classe. A més, les instal·lacions no permeten la completa 

autonomia dels alumnes i això, juntament amb la actitud del professorat, pot fer que els 

alumnes tinguin una actitud negativa i creguin que no són capaços de fer allò que volen 

fer.  
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L’estructura de la proposta que plantejo parteix de l’experiència que vaig viure jo als 

centres educatius als quals vaig anar, ja que tenia una companya amb discapacitat física 

i, durant les classes d’educació física, es quedava mirant com els altres realitzàvem les 

classes, sense fer res; a més, els professors mai varen fer res per fer que la sessió la 

poguéssim realitzar tots els alumnes, sense discriminació. Per altra banda, amb les 

entrevistes realitzades als professors de l’àmbit de l’Educació Física dels centres tampoc 

he observat gaire inclusió.  

 

Amb tot això, he decidit plantejar un disseny de programa d’intervenció educativa a 

l’àrea d’Educació Física. Aquest programa estarà basat en els esports adaptats i 

paralímpics que puguin servir als mestres d’aquesta àrea com a recurs didàctic per la 

seva programació docent.  

 

Objectius del programa 

Aquest programa té com a objectius terminals o finals que tots els alumnes, sense 

discriminació, puguin participar dins les sessions d’Educació Física. Els objectius 

generals  d’aquest programa, que s’han posat com a meta són:  

- Promoure la pràctica esportiva inclusiva en els centres educatius  

- Donar a conèixer els diferents esports paralímpics mitjançant una metodologia 

amb caràcter inclusiu 

- Conscienciar sobre la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica 

esportiva  

 

Recursos humans  

En aquest programa és molt important el paper del professor o professora d’Educació 

Física, ja que és ell qui implementa les classes; a més, l’acció recau sobre tot l’alumnat 

que participa de les sessions, sense discriminació. A més, també és necessària la figura 

d’una persona traductora en llengua de signes, si a l’escola hi hagués qualque alumne 

amb discapacitat auditiva.   

 

 

6. Proposta d’unitat didàctica 
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Recursos materials  

ORDINADOR 1 

POWER POINT  1 

PROJECTOR  1 

CORDA 5m. 

ANTIFAÇOS/MOCADORS 15 

XARXA 3 

PILOTA VOLLEYBALL 3 

PILOTA DE CASCAVELLS  3 

BOLLA BLANCA  6 

CADIRA  30 

BOLLES  60 

CAMPANA  3 

CISTELLES 6 

CISTELLES MÉS BAIXES  6 

PILOTA BÀSQUET  3 

PILOTA BLANA  3 

PORTERIA  12 

CÈRCOLS  12 

 

La unitat didàctica que he escollit ha estat una unitat didàctica per als alumnes de 6è de 

primària i el tema escollit ha estat el de “Jocs i esports”. Els continguts d’aquesta unitat 

didàctica són els següents:  

● Atletisme per a persones amb discapacitat audiovisual 

● Volleyball per a persones amb discapacitat física   

● Boccia  

● Futbol xino per a persones amb discapacitat  

● Pichi per a persones amb discapacitat 

● Bàsquet  

● Stop per a persones amb discapacitat  

 

Cada unitat didàctica té la seva pròpia estructura i, per tant, inclou la seva pròpia 

planificació: objectius, continguts, recursos i avaluació. A més, a l’inici de cada part de 

la unitat didàctica, com a presentació de cada esport, hi haurà una descripció detallada 

de l’esport en qüestió i la manera en la qual s’ha d’aplicar.  
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Per al desenvolupament de les unitats didàctiques, l’escola hauria d’aconseguir el 

material esportiu adequat per a que el professor cobreixi les necessitats de la pràctica 

diària, així com un professional en llengua de signes en el cas que hi hagi qualque 

persona amb discapacitat auditiva.  

 

El desenvolupament de les sessions es troba a l’Annex 9.1. però, a continuació, 

s’explicarà, de manera detallada, cada esport i joc i les modificacions que es poden fer. 

 

Per una banda, els esports que es duran a terme són els següents: 

1. Atletisme per a persones amb discapacitat visual  

Del que es tracta és de desenvolupar una sessió on el més important no és 

competir, sinó que tots els alumnes puguin participar, amb les modificacions que 

siguin necessàries, i aprendre com es du a terme l’atletisme per a persones amb 

discapacitat visual, però abans s’ha de veure si a la classe hi ha alumnes amb 

alguna discapacitat.  

 

Aquest tipus d’atletisme consisteix en el mateix que l’atletisme no adaptat, però 

amb la diferència que es realitza per parelles, ja que un dels participants és una 

persona amb discapacitat visual i ha d’anar acompanyada d’una persona que li 

faci de guia; aquesta serà l’encarregada de guiar-la durant la carrera. Ambdues 

persones van unides mitjançant una corda que duen fermada al canell i, la 

persona que fa de guia, no pot estirar mai de l’altra, sinó que sempre ha d’anar al 

costat o per darrera d’ella, mai per davant.  

 

Si no hi ha alumnes amb discapacitat, es durà a terme l’atletisme per a persones 

amb discapacitat visual, que consisteix en córrer amb un/a guia, com s’ha 

explicat anteriorment.  

 

Si hi ha alumnes amb discapacitat es realitzaran diferents adaptacions; així, si hi 

ha alumnes amb discapacitat física-motora per part de les extremitats inferiors, 

es farà atletisme igual, però aquesta persona anirà amb cadira de rodes, 

impulsada per una altra persona, i ambdues podran veure; si hi ha alumnes amb 

discapacitat física per part de les extremitats superiors, es realitzarà de la 
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mateixa manera però amb la diferència que aniran fermats d’una altra part del 

cos, com pot ser la cintura; si hi ha alumnes amb discapacitat auditiva, les 

indicacions del guia seran mitjançant tocs a les espatlles segons el costat cap a 

on hagin d’anar; i si hi ha alumnes amb discapacitat intel·lectual, l’atletisme es 

realitzarà de la mateixa manera, però a un ritme més baix. 

 

2. Volleyball asseguts 

En aquest esport, del que es tracta és del mateix que l’anterior, per tant, si no hi 

ha alumnes amb discapacitat és durà a terme el volleyball per a persones amb 

discapacitat física-motora, que consisteix en que tots els alumnes estan asseguts 

a terra durant tot el joc. Són 6 jugadors a cada costat de la xarxa, que es poden 

anar movent per tot el terreny de joc, amb la condició que sempre han de tocar 

amb la pelvis a terra. El terreny de joc és de 10x6 metres, la xarxa està situada 

entre l’1’05 i 1’15 centímetres i cada equip ha d’aconseguir passar la pilota a 

l’altre camp i que boti dins disposant, per això, de tres tocs abans que la pilota 

creui la xarxa (World ParaVolley, 2014).  

 

Si hi ha alumnes amb discapacitat física per part de les extremitats superiors, es 

pot jugar al volleyball convencional, però en vers de donar-li amb les mans, les 

normes seran que es donarà amb el peu; si hi ha persones amb discapacitat 

visual es realitzarà amb una pilota de cascavells; i si hi ha persones amb 

diferents discapacitats, s’adaptarà segons les opcions que he dit anteriorment.  

 

3. Boccia 

És un esport que es practica de forma individual, per parelles o equips, sobre una 

pista rectangular en la que els jugadors intenten llançar les seves bolles el més a 

prop possible de la pilota blanca que és l’objectiu, al mateix temps que intenten 

allunyar les dels seus rivals. És un esport que el realitzen persones en cadira de 

rodes que tenen paràlisis cerebral, lesió cerebral o discapacitat física severa 

(Comité Paralímpico Español, 2018).  

 

De la mateixa manera que els dos esports anteriors, es tindrà en compte si 

d’entre els alumnes hi ha persones amb discapacitat o no.  
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Si no hi ha persones amb discapacitat, es realitzarà de la manera que s’ha 

explicat anteriorment, però en vers d’estar asseguts a una cadira de rodes, 

estaran asseguts a una cadira.  

 

Si hi ha persones amb discapacitat, s’adaptarà l’esport; per tant, si hi ha persones 

amb discapacitat física per part de les extremitats superiors tiraran amb el peu. Si 

hi ha persones amb discapacitat visual, tindran un guia que els hi anirà dient on 

està la bolla blanca i els hi farà sonar una campaneta a la distància de la bolla 

blanca, per a que sàpiguen, més o manco, on tirar.  

 

4. Bàsquet  

En aquest cas, és molt complicat realitzar el bàsquet en cadira de rodes, ja que es 

necessitarien moltes cadires, per tant, el que s’explicarà aquí és la normativa 

bàsica del bàsquet i les possibles adaptacions que es poden fer.  

 

El bàsquet és un esport format per 5 jugadors a cada equip i que consisteix en 

ficar la pilota dins la cistella de l’equip contrari. Les anotacions solen ser de dos 

punts, excepte si és anotat des de llarga distància que són tres punts o si és un tir 

lliure que és un punt. La regla principal és que un jugador no pot fer passes si no 

està botant la pilota al mateix temps.  

 

Per practicar aquest esport, també es tindrà en compte si hi ha persones amb 

discapacitat o no. En el cas que no n’hi hagués, es practicaria el bàsquet de la 

manera que s’ha explicat abans; però en el cas que hi hagués persones amb 

discapacitat es farien les adaptacions adequades per a que totes poguessin 

participar.  

 

En el cas que hi hagués qualque persona amb discapacitat física-motora per part 

de les extremitats inferiors, podrien jugar de la mateixa manera però amb la 

diferència que anirien amb cadira de rodes i no haurien de botar la pilota mentre 

avancen i, a més, es posaria una cistella més baixa, on elles haurien d’encestar, 

al costat de l’altra cistella, on haurien d’encestar les altres persones. En el cas 

que hi hagués qualque persona amb discapacitat física-motora però de la part de 



 
 

34 
 

les extremitats superiors, podrien manejar i passar la pilota amb els peus. Si hi 

hagués persones amb discapacitat visual, anirien acompanyades d’una persona 

guia que els hi indicaria cap a on han de tirar la pilota i, a més, la pilota tindria 

cascavells. Finalment, si hi hagués persones amb discapacitat intel·lectual o amb 

paràlisi cerebral, jugarien de la mateixa manera que les altres persones, però 

adaptant el ritme de joc al seu propi.  

 

5. Goalball  

És un esport format per 3 jugadors a cada equip els quals hauran de dur un 

antifaç durant el joc. A més, hi haurà un jugador a fora del camp, que serà el que 

els vagi guiant per a saber cap a on han de tirar i cap a on va la pilota quan els hi 

llancen els jugadors de l’altre equip.  

 

Al igual que amb els esports anteriors, també es tindrà en compte si hi ha 

persones amb discapacitat o no; en el cas que no hi hagi, es jugarà de la manera 

que s’ha explicat anteriorment.  

 

En el cas que hi hagi persones amb discapacitat física-motora de la part de les 

extremitats superiors, podrà jugar de la mateixa manera però amb la diferència 

que llançarà i aturarà la pilota amb els peus. En el cas que hi hagi persones amb 

discapacitat física-motora de la part de les extremitats inferiors, igualment podrà 

jugar, ja que la norma que es posarà és que tots els jugadors han d’estar tombats 

o asseguts a terra i no es poden aixecar. Finalment, en el cas que hi hagi 

persones amb discapacitat intel·lectual o amb paràlisi cerebral, jugarien de la 

mateixa manera que les altres persones.  

 

 

Per altra banda, els jocs que es duran a terme són els següents: 

1. Fútbol xino  

El futbol xino és un joc que consisteix en que totes les persones es posen en 

cercle, amb les cames obertes, tocant peu amb peu amb els companys que tenen 

a vora, i han d’anar llançant una pilota, que sempre ha de rodar per terra i que no 

poden aturar, sinó que han de colpejar-la sense que la pilota aturi, amb l’objectiu 
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que passi per davall de les cames dels altres jugadors. Quan a un jugador li passa 

un cop per davall les cames, ha de juga només amb una mà i si li torna a passar 

un altre cop, està eliminat.  

 

El joc es jugarà adaptat per a persones amb discapacitat. Així, si hi ha persones 

amb discapacitat visual, tots els alumnes es posaran en cercle, col·locats i es 

taparan els ulls amb antifaços o mocadors i jugaran amb una pilota blana de 

cascavells.  

 

Si hi ha persones amb discapacitat física de la part de les extremitats superiors, 

tots jugaran de la mateixa manera que consisteix en que tots els alumnes 

formaran un cercle amb cadires i estaran asseguts; les potes de les cadires 

substituiran les cames de les persones i les cames dels alumnes substituiran els 

braços, per tant, els alumnes hauran d’impedir que la pilota passi per davall de la 

cadira donant-li amb els peus.  

 

Si hi ha persones amb discapacitat física de la part de les extremitats inferiors, 

tots jugaran de la mateixa manera que consisteix en que tots els alumnes 

formaran un cercle amb cadires i estaran asseguts; les potes de les cadires 

substituiran les cames de les persones, per tant, els alumnes hauran d’impedir 

que la pilota passi per davall de la cadira donant-li amb les mans i estant sempre 

asseguts.  

 

Si no hi ha persones amb discapacitat es faran les tres adaptacions.  

 

2. Pichi  

El pichi és un joc que consisteix en que es formen dos equips; un equip és el que 

rep la bolla i l’altre el que la llança. El terreny de joc està marcat per 5 bases; 

l’equip que llança està col·locat rere la base de sortida i l’equip que rep està 

col·locat dins les limitacions de les bases. El joc consisteix en que l’equip que 

llança ha d’aconseguir passar per totes les bases fins arribar a la base inicial 

abans que els jugadors de l’altre equip tornin la bolla al “pichi”, que és el que 

llança la bolla per a que l’equip llançador la copegi. L’equip llançador només 



 
 

36 
 

pot avançar per les bases quan la pilota estigui en moviment, és a dir, hagi estat 

llançada per una persona del mateix equip; en el moment que la pilota cau en 

mans del “pichi”, tots els jugadors de l’equip llançador han d’estar situats 

damunt una base, si no hi són, queden eliminats.  

 

El joc es jugarà adaptat per a persones amb discapacitat. Així, si hi ha persones 

amb discapacitat visual, es jugarà de la mateixa manera però els alumnes aniran 

en parella i una persona farà de guia i l’altra anirà amb els ulls tapats. 

 

Si hi ha persones amb discapacitat física de la part de les extremitats superiors, 

tots jugaran de la mateixa manera que consisteix en que tots llançaran amb els 

peus i es passaran la pilota amb els peus.   

 

Si hi ha persones amb discapacitat física de la part de les extremitats inferiors, 

tots jugaran de la mateixa manera que consisteix en que tots estaran asseguts a 

terra i s’hauran de moure sempre tocant amb la pelvis a terra i llançaran amb la 

mà.   

 

Si no hi ha persones amb discapacitat, es faran les tres adaptacions.  

 

3. Stop  

El stop és un joc que consisteix en que una persona és la que ha d’agafar a les 

altres; si les agafa, les persones que han estat agafades també comencen a agafar 

a les altres. Per salvar-se, les persones que són perseguides han de dir stop i 

quedar-se sense moure’s, amb els braços oberts; podran tornar a córrer quan una 

persona que no estigui agafant, li xoqui la mà.  

El joc es jugarà adaptat per a persones amb discapacitat. Així, si hi ha persones 

amb discapacitat visual, tots els alumnes aniran amb parelles, una de les quals 

durà un mocador als ulls per no veure-hi i l’altra farà de guia.  

 

Si hi ha persones amb discapacitat física de la part de les extremitats superiors, 

tots jugaran de la mateixa manera que consisteix en que tots els alumnes aniran 
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amb els braços aferrats al cos i per pillar hauran de tocar a les persones 

perseguides amb el cos i per alliberar-se del stop també.   

 

Si hi ha persones amb discapacitat física de la part de les extremitats inferiors, 

tots jugaran de la mateixa manera que consisteix en que tots els alumnes hauran 

d’estar asseguts a terra i perseguir-se però sempre tocant amb la pelvis a terra.  

Si no hi ha persones amb discapacitat, es faran les tres adaptacions.   

 

Com hem dit anteriorment, els objectius generals del programa són: 

● Explicar les múltiples adaptacions que es poden fer per a que tothom pugui 

participar dels esports i jocs  

● Promoure la pràctica esportiva inclusiva en els centres educatius  

● Donar a conèixer els diferents esports paralímpics mitjançant una metodologia 

amb caràcter inclusiu  

● Conscienciar sobre la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica 

esportiva  

 

Aquests objectius generals, tenen els seus objectius específics per a cada sessió. Així, 

els objectius específics del programa seran els següents, que es poden dividir en:  

 

Objectius conceptuals 

● Conèixer els esports paralímpics 

● Conèixer l’atletisme per a persones amb discapacitat visual  

● Conèixer el volleyball per a persones amb discapacitat física  

● Conèixer el boccia  

● Comprendre com es juga el bàsquet  

● Conèixer el goalball 

● Comprendre com és el futbol xino amb les adaptacions  

● Saber com es juga a pichi amb les adaptacions  

● Conèixer el stop i les seves adaptacions  

● Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

 

Objectius procedimentals  
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● Participar dels jocs i esports  

● Realitzar totes les activitats que es proposen  

● Resoldre estereotips  

● Formar grup i deixar a rere la discriminació  

Objectius actitudinals  

● Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica 

esportiva  

● Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la 

pràctica esportiva  

● Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

● Cooperar i col·laborar amb els companys de grup  

 

Els continguts que es treballaran per cada un d’aquests objectius són els següents:  

Objectius específics Contingut conceptual Contingut 

procedimental  

Contingut actitudinal 

Conèixer els esports 

paralímpics  

Explicació dels esports 

paralímpics  

  

Conèixer l’atletisme 

per a persones amb 

discapacitat visual 

Explicació de 

l’atletisme per a 

persones amb 

discapacitat visual 

Realització de l’esport 

amb les modificacions 

necessàries  

 

Conèixer el volleyball 

per a persones amb 

discapacitat física  

Explicació del 

volleyball per a 

persones amb 

discapacitat física 

Realització de l’esport 

amb les modificacions 

necessàries 

 

Conèixer el boccia Explicació del boccia  Realització de l’esport 

amb les modificacions 

necessàries 

 

Comprendre com es 

juga el bàsquet  

Explicació de com es 

juga el bàsquet  

Realització de l’esport 

amb les modificacions 

necessàries 

 

Conèixer el goalball Explicació del goalball Realització de l’esport 

amb les modificacions 

necessàries 

 

Comprendre com és el 

futbol xino amb les 

adaptacions  

Explicació del futbol 

xino amb totes les 

adaptacions  

Realització del joc amb 

les adaptacions 

necessàries 
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Saber com es juga a 

pichi amb les 

adaptacions  

Explicació del pichi 

amb totes les 

adaptacions  

Realització del joc amb 

les adaptacions 

necessàries 

 

Conèixer el stop i les 

seves adaptacions  

Explicació del stop 

amb totes les 

adaptacions  

Realització del joc amb 

les adaptacions 

necessàries 

 

Comprendre les 

adaptacions que es 

poden fer per a que no 

hi hagi discriminació  

 

 Realització de les 

adaptacions necessàries 

per a que no hi hagi 

discriminació 

 

Participar dels jocs i 

esports  

 Realització dels jocs i 

esports  

 

 

Realitzar totes les 

activitats que es 

proposen 

 Participació a totes les 

activitats  

 

Resoldre estereotips    Predisposició a 

abandonar estereotips  

Formar grup i deixar a 

rere la discriminació  

  Cooperació entre els 

membres del grup i 

predisposició a no 

discriminar  

Agafar consciència de 

la situació de les 

persones amb 

discapacitat en la 

pràctica esportiva 

  Conscienciació de les 

diferents situacions en 

la pràctica esportiva  

Millorar la comprensió 

de la situació de les 

persones amb 

discapacitat en la 

pràctica esportiva 

 Realització dels esports 

i jocs  

Comprensió de les 

diferents situacions en 

la pràctica esportiva 

Solidaritzar-se amb els 

sentiments dels altres  

  Solidaritat amb els 

sentiments dels altres  

Cooperar i col·laborar 

amb els companys de 

grup  

 Utilització dels 

coneixements assolits  

Cooperació i 

col·laboració entre els 

membres del grup 
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Un cop això, es presenta una planificació de les sessions que es duran a terme en 

aquesta unitat didàctica. A continuació, es presentarà un cronograma de temporalització 

i, finalment, les rúbriques per dur a terme l’avaluació de les sessions i de la unitat 

didàctica.  

 

Pel que fa referència a la planificació de les sessions, es poden trobar detallades als 

annexes (annex II), encara que ara es podrà veure un resum de cada sessió amb el 

materials, continguts i objectius corresponents. És necessari dir que cada sessió durarà 

50 minuts i, que a partir de la segona sessió, cada una disposarà de 5 minuts per fer una 

explicació de la sessió i 5 minuts per fer un escalfament.  

 

L’escalfament que es farà serà, en primer lloc, mobilitat articular per a que els alumnes 

escalfin i no es facin mal i, després d’haver fet la mobilitat articular, han d’estirar totes 

les parts del cos per a que no es puguin fer mal. Si es considera necessària alguna altra 

part d’escalfament, es pot afegir sense cap problema.  

 

Un cop això, començaré explicant les sessions que es realitzaran. La primera sessió serà 

la presentació del programa; en aquesta els continguts que es treballaran són els 

següents:  

- Explicació dels esports paralímpics  

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva  

- Realització dels esports i jocs  

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva  

- Predisposició a abandonar estereotips  

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar  

Els objectius que es treballaran per aconseguir assolir aquests continguts són: 

- Conèixer els esports paralímpics  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica 

esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la 

pràctica esportiva  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  
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El material necessari per aquesta sessió serà un ordinador, un projector, connexió a 

internet, folis i bolígrafs; i l’activitat consistirà en que, abans de començar les 

explicacions, se’ls hi donarà un foli a cada un i se’ls hi demanarà que escriguin un 

esport paralímpic que coneguin i quines modificacions es fan de l’esport convencional. 

Un cop això, se’ls hi explicaran els diferents esports paralímpics que és faran a 

l’assignatura. A continuació, se’ls hi exposaran els motius de per què fan aquest tema a 

l’assignatura. Finalment, se’ls hi posarà un vídeo que conta la història d’un esportista 

paralímpics i es demanarà si alguna persona coneix qualque esportista, si els hi fa ganes 

jugar a algun esport en concret i per què, ... 

La segona i tercera sessions seran l’atletisme per a persones amb discapacitat visual; en 

aquestes, els continguts que es treballaran són els següents:  

- Explicació de l’atletisme per a persones amb discapacitat visual 

- Realització de l’esport amb les modificacions necessàries 

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

Els objectius que es treballaran per intentar assolir aquests continguts són: 

- Conèixer l’atletisme per a persones amb discapacitat visual  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica 

esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la 

pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  
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- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

Els materials necessaris per aquestes sessions seran corda i antifaços; i l’activitat 

consistirà en que, en la primera sessió, es posarà a la pràctica l’esport mitjançant 

exercicis que permetin practicar-ho com són: practicar a una recta; superar obstacles per 

a que agafin confiança amb el company; fer relleus,... Si hi ha qualque persona amb 

discapacitat, que no sigui visual, ja que és l’adaptació que es fa a aquest esport, es posen 

en marxa les adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per a que pugui 

participar de la mateixa manera; en la segona sessió, es durà a terme una carrera. 

Aquesta es farà per grups. Primer participaran 6 persones amb els seus guies 

corresponents, després unes altres 6 amb els seus guies, i així fins que ho hagin fet tots. 

Un cop tots hagin participat, canviaran els seus rols i tornaran a fer el mateix. Es 

miraran les posicions en les que han quedat en les dues voltes i es faran diferents 

carreres tenint en compte les posicions. Així, els que hagin quedat primers i segons 

correran junts, els que hagin quedat tercers i quarts correran junts i els que hagin quedat 

cinquens i sisens també correran junts. Si hi ha qualque persona amb discapacitat, que 

no sigui visual, ja que és l’adaptació que es fa a aquest esport, es posen en marxa les 

adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per a que pugui participar de la 

mateixa manera.  

 

La quarta i quinta sessions seran el volleyball per a persones amb discapacitat física; en 

aquestes, els continguts que es treballaran són els següents: 

- Explicació del volleyball per a persones amb discapacitat física Realització de 

l’esport amb les modificacions necessàries 

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 
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- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup  

Els objectius que es treballaran per intentar assolir aquests continguts són:  

- Conèixer el volleyball per a persones amb discapacitat física 

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica 

esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la 

pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

Els materials necessaris per aquestes sessions seran xarxes, pilotes de volleyball i 

pilotes blanes amb cascavells; i l’activitat consistirà en que, en la primera sessió, es 

posarà a la pràctica l’esport, mitjançant exercicis que permetin practicar-ho com, per 

exemple, passar-se la pilota d’un costat a un altre, intentant que no boti a terra; practicar 

llançaments de servei,... Si hi ha qualque persona amb discapacitat, que no sigui física, 

ja que és l’adaptació que es fa a aquest esport, es posen en marxa les adaptacions 

necessàries, explicades anteriorment, per a que pugui participar de la mateixa manera; 

en la segona sessió, es duran a terme una sèrie de partits de volleyball alhora, per tal que 

tots els alumnes puguin jugar al mateix temps i, cada 8 minuts es faran rotacions per a 

que tots puguin jugar amb tots. Si hi ha qualque persona amb discapacitat, que no sigui 

física, ja que és l’adaptació que es fa a aquest esport, es posen en marxa les adaptacions 

necessàries, explicades anteriorment, per a que pugui participar de la mateixa manera.  

 

La sisena i setena sessions seran el boccia; en aquestes, els continguts que es treballaran 

són els següents: 

- Explicació del boccia 
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- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

Els objectius que es treballaran per intentar assolir aquests continguts són:  

- Conèixer el boccia  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica 

esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la 

pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

Els materials necessaris per aquestes sessions són bolles blanques, cadires, antifaços, 

bolles de diferents colors i campanes; i l’activitat consistirà en que, en la primera sessió, 

es posarà a la pràctica l’esport mitjançant exercicis com: practicar les tirades, com fer 

les tirades per saber com arribar el més a prop possible a la bolla objectiu. Si hi ha 

qualque persona amb discapacitat es posen en marxa les adaptacions necessàries, 

explicades anteriorment, per a que pugui participar de la mateixa manera; en la segona 

sessió, es duran a terme diversos partits de boccia alhora per a que tots els alumnes 

puguin jugar a la vegada i, cada 8 minuts es faran rotacions, per a que tots puguin jugar 
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amb tots. Si hi ha qualque persona amb discapacitat es posen en marxa les adaptacions 

necessàries, explicades anteriorment, per a que pugui participar de la mateixa manera.  

 

La vuitena i novena sessions seran el bàsquet; en aquestes, els continguts que es 

treballaran són els següents: 

- Explicació de com es juga el bàsquet 

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

Els objectius que es treballaran per intentar assolir aquests continguts són: 

- Comprendre com es juga el bàsquet  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica 

esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la 

pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

Els materials necessaris per aquestes sessions són cistelles, cistelles més baixes, pilotes de 

bàsquet, pilotes amb cascavells i corda; i l’activitat consistirà en que, en la primera sessió, es 

posarà en pràctica l’esport mitjançant exercicis com: fer tirs lliures, passades a companys, 
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exercicis botant la pilota, entrades a l’àrea per llançar a cistella i aquests es durien a 

terme seguint un circuit. Si hi ha qualque persona amb discapacitat es posen en marxa 

les adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per a que pugui participar de la 

mateixa manera; en la segona sessió, es duran a terme diversos partits de bàsquet alhora 

per a que tots els alumnes puguin jugar al mateix temps i, cada 8 minuts es faran 

rotacions, per a que tots puguin jugar amb tots. Si hi ha qualque persona amb 

discapacitat es posen en marxa les adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per 

a que pugui participar de la mateixa manera.   

 

La desena i onzena sessions seran el goalball; en aquestes, els continguts que es 

treballaran són els següents: 

- Explicació del goalball  

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

Els objectius que es treballaran per intentar assolir els continguts són: 

- Conèixer el goalball 

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica 

esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la 

pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  
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- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

Els materials necessaris per aquestes sessions són antifaços, pilotes, porteries i corda; i 

l’activitat consistirà en que, en la primera sessió, es posarà en pràctica l’esport 

mitjançant exercicis com fer tirs a porteria i els que defensen han d’estar tombats o 

asseguts i han d’intentar aturar-se la pilota i viceversa, amb els ulls destapats; fer el 

mateix que a l’exercici anterior però amb els ulls tapats i han de tirar i aturar la pilota 

seguint les instruccions del que fa de guia. Si hi ha qualque persona amb discapacitat es 

posen en marxa les adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per a que pugui 

participar de la mateixa manera; en la segona sessió, es duran a terme diversos partits de 

goalball alhora per a que tots els alumnes puguin jugar al mateix temps i, cada 8 minuts 

es faran rotacions, per a que tots puguin jugar amb tots. Si hi ha qualque persona amb 

discapacitat es posen en marxa les adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per 

a que pugui participar de la mateixa manera.   

 

La dotzena sessió serà el futbol xino per a persones amb discapacitat i els continguts 

que es treballaran en aquesta són:  

- Explicació del futbol xino amb totes les adaptacions  

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

Els objectius que es treballaran per intentar assolir els continguts són: 

- Comprendre com és el futbol xino amb les adaptacions  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  
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- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica 

esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la 

pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

Els materials necessaris per aquesta sessió són pilotes amb cascavells, cadires, antifaços, 

mocadors i pilotes; i les activitats consistiran en que, en primer lloc, es jugarà tenint en 

compte les adaptacions per a persones amb discapacitat visual, en segon lloc, tenint en 

compte les adaptacions per a persones amb discapacitat física de la part de les 

extremitats superiors i, finalment, tenint en compte les adaptacions per a persones amb 

discapacitat física de la part de les extremitats inferiors. Si hi ha qualque persona amb 

discapacitat es posen en marxa les adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per 

a que pugui participar de la mateixa manera.   

 

La tretzena sessió serà el pichi per a persones amb discapacitat i els continguts que es 

treballaran en aquesta són:  

- Explicació del pichi amb totes les adaptacions   

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 
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Els objectius que es treballaran per intentar assolir els continguts són: 

- Saber com es juga a pichi amb les adaptacions  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica 

esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la 

pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

Els materials necessaris per aquesta sessió són pilotes blanes, cèrcols, antifaços, 

mocadors i corda; i les activitats consistiran en que, en primer lloc, es jugarà tenint en 

compte les adaptacions per a persones amb discapacitat visual, en segon lloc, tenint en 

compte les adaptacions per a persones amb discapacitat física de la part de les 

extremitats superiors i, finalment, tenint en compte les adaptacions per a persones amb 

discapacitat física de la part de les extremitats inferiors. Si hi ha qualque persona amb 

discapacitat es posen en marxa les adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per 

a que pugui participar de la mateixa manera.   

 

La catorzena sessió serà el stop per a persones amb discapacitat i els continguts que es 

treballaran en aquesta són:  

- Explicació del stop amb totes les adaptacions   

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 
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- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

Els objectius que es treballaran per intentar assolir els continguts són: 

- Conèixer el stop i les seves adaptacions  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica 

esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la 

pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

Els materials necessaris per aquesta sessió són antifaços, mocadors i corda; i les 

activitats consistiran en que, en primer lloc, es jugarà tenint en compte les adaptacions 

per a persones amb discapacitat visual, en segon lloc, tenint en compte les adaptacions 

per a persones amb discapacitat física de la part de les extremitats superiors i, finalment, 

tenint en compte les adaptacions per a persones amb discapacitat física de la part de les 

extremitats inferiors. Si hi ha qualque persona amb discapacitat es posen en marxa les 

adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per a que pugui participar de la 

mateixa manera.   

 

Amb tot això, cal dir que, per norma general, totes les escoles tenen dues hores 

d’Educació Física a la setmana, per tant, el cronograma està fet per a que totes les 

escoles puguin realitzar aquesta unitat didàctica en un període de set setmanes, 

independentment dels dies de la setmana que tinguin sessió d’Educació Física. Si hi ha 

escoles que només tenen una hora a la setmana, realitzarien les sessions en un període 

de catorze setmanes.  
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Així, el cronograma de temporalització ha quedat de la següent manera: 

SESSIÓ NOM SETMANA 

1 

SETMANA 

2 

SETMANA 

3 

SETMANA 

4 

SETMANA 

5  

SETMANA 

6 

SETMANA 

7 

 

1 

Presentació 

del programa 

X       

2 Atletisme 1 X       

3 Atletisme 2  X      

4 Volleyball 1  X      

5 Volleyball 2   X     

6 Boccia 1   X     

7 Boccia 2    X    

8 Bàsquet 1    X    

9 Bàsquet 2     X   

10 Goalball 1     X   

11 Goalball 2      X  

12 Futbol xino       X  

13 Pichi        X 

14 Stop        X 

 

Pel que fa a l’avaluació de l’alumnat, el que es proposa es que es faci mitjançant 

l’observació i no mitjançant exàmens teòrics o pràctics, ja que el que s’ha d’avaluar és 

el progrés que fa cada alumne des de l’inici fins al final i no la capacitat de 

memorització de l’alumne ja que, de vegades, té molt més èxit l’esforç i el progrés que 

no pas la memorització.   
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I. Entrevistes 

 

Entrevista a la professora d’Educació Física d’una Escola Concertada de la zona 

del Pont d’Inca (Santa Teresa) 

Grup: 6è d'EP 

Característiques del centre: El centre disposa de rampes, ascensor i banys adaptats.  

1. Has tingut alguna vegada algun/a alumne/a amb discapacitat?  

Al llarg de la meva trajectòria a l’escola, només he tingut a tres alumnes amb 

discapacitat, dos amb discapacitat intel•lectual i un amb discapacitat física.  

 

2. Quants de professionals us dediqueu a l’assignatura al centre? Treballeu 

junts?  

A l’assignatura d’EF ens dediquem dos professors, encara que un fa 

l’assignatura a primària i l’altra a secundària, per tant, no treballem junts.  

 

3. És de fàcil accés el lloc on es realitzen les sessions?  

La veritat és que sí. Les sessions les realitzem al pati o a la pista del pati, o al 

poliesportiu. Per anar al pati és de molta facilitat, ja que es peu pla i si els 

alumnes han de baixar de les seves aules tenen escales o ascensor per fer-ho; si 

anem al poliesportiu és una mica més complicat, ja que hem de creuar el carrer, 

però la resta és a peu pla.  

 

4. Es reben suports d’altres professionals durant les sessions?  

No, a les classes només estic jo sola, no tinc suport ni de PT ni res.  

 

5. L’alumne/a rep adaptacions curriculars? En el cas que sí, de quin tipus? 

Mira, enguany només tinc un alumne amb discapacitat; és un alumne TEA 

(Trastorn de l’Espectre Autista). No se li fan adaptacions curriculars 

significatives, però sí que li faig jo adaptacions no significatives com, per 

exemple, no el faig estar tant de temps fent una mateixa activitat perquè sinó es 

cansa i el que faig és fer que faci l’activitat, la practiqui un parell de cops i si ho 

8. Annexes 
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fa bé, el deix fer el que vulgui, ja sigui ballar o jugar. També intent fer la major 

part de les classes al pati, ja que sinó ell es posa molt nerviós. Ara, per exemple, 

fan acrosport i ell és un nin que no pot agafar pes ni tampoc pot ser agafat per la 

seva complexió física, per tant, no pot participar de manera directa, però el que 

sí que ha de fer és ajudar als seus companys de grup a construir les figures. 

 

6. L’alumne/a amb discapacitat utilitza els mateixos materials que la resta 

dels alumnes durant la sessió? 

Sí, totalment. Tal vegada en un menor temps, però ha de participar d’allò mateix 

que participen els seus companys. 

 

7. L’alumne/a durant les sessions realitza activitats de manera individual o en 

conjunt amb els seus companys? 

Totes les activitats que realitza són en conjunt amb els seus companys, excepte 

quan el deixo temps lliure, que es posa a ballar i ho fa de manera individual. 

 

8. Si realitza activitats dels dos tipus, quan les fa individuals i quan en 

conjunt? 

Sempre en conjunt. 

 

9. De quina manera s’adapten els esports i els jocs que es duen a terme a les 

sessions per a que l’alumne/a hi pugui participar? (en el cas que es faci) 

No s’adapten, és ell qui sol fer les activitats d’una manera adaptada a les seves 

característiques.  

 

10. Els altres alumnes són conscients de la situació de l’alumne/a en qüestió? 

Accepten la seva participació a les classes o sorgeixen problemes?  

Al principi no el volien acceptar perquè sempre cridava i es posava nerviós 

perquè li molestaven molt els renous, però enguany està anant molt bé, ja que 

tots s’accepten. Ell sap que s’ha de controlar i que si es posa nerviós ha de sortir 

de classe. 
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11. L’alumne/a realitza activitats teòriques? De quin tipus?  

No, abans si que fèiem exàmens teòrics, però ara ja no faig activitats teòriques.  

 

12. Els alumnes es dutxen un cop acabada la sessió? En el cas que sí, 

requereixen alguna ajuda? 

No es dutxen els alumnes quan hem acabat la sessió, però sí que s’han de 

canviar la camiseta i fer-se un poc nets i ell ho fa sol.  

 

13. Quin és el rol de la família en quant a l’activitat física de l’alumne/a? 

El rol de la família és molt actiu i estan a favor que participi de les classes i faci 

totes les activitats que s’han de fer. A més, cada quinze dies es reuneixen amb la 

tutora per veure com està anant a totes les assignatures i estan contents perquè a 

Educació Física ha fet un canvi molt gros, ja que abans no es movia i ara hem 

aconseguit que faci i participi de tot.  

 

14. Com es realitzen les avaluacions, tant de l’alumne/a com dels seus 

companys? 

L’avaluació la realitzo mitjançant observació, mirant l’evolució i la participació 

de cada alumne, per tant, el mètode és igual per a tots però és una avaluació 

individualitzada.  

 

15. Alguns aspectes d’importància que no s’hagin comentat anteriorment.  

He de dir que abans he dit que no tinc ajuda de cap altre professional, però que si 

el nin es posa nerviós i es tanca i no aconsegueixo calmar-ho, crido a 

l’orientadora per a que ella l’intenti tranquil·litzar.  
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Entrevista al professor d’Educació Física d’una Escola Concertada de la zona del 

Rafal  

Grup: 5è d'EP 

Característiques del centre: El centre disposa d’ascensor, vestuaris i banys adaptats.  

1. Has tingut alguna vegada algun/a alumne/a amb discapacitat?  

Sí, durant tots els anys que duc de professor he tingut molts alumnes amb 

discapacitat, tant intel·lectual com física.   

 

2. Quants de professionals us dediqueu a l’assignatura al centre? Treballeu 

junts?  

L’assignatura d’Educació Física la donem vuit professors i, encara que no fem 

feina junts, ens ajudem en tot el que necessitem.  

 

3. És de fàcil accés el lloc on es realitzen les sessions?  

Sí. Les sessions les realitzem al poliesportiu i per accedir-hi és molt fàcil, ja que 

els alumnes baixen de les seves aules i poden utilitzar l’ascensor, si ho 

necessiten, i l’accés al poliesportiu és a peu pla, per tant, qualsevol persona pot 

accedir-hi.  

 

4. Es reben suports d’altres professionals durant les sessions?  

No, a les classes només estic jo sol i si ho necessito tinc ajuda dels altres 

professors d’Educació Física, però no de cap altre profesisonal. 

 

5. L’alumne/a rep adaptacions curriculars? En el cas que sí, de quin tipus? 

De tots els alumnes que he tingut, mai cap ha rebut adaptacions curriculars 

significatives a la meva assignatura, encara que sí que he hagut de fer 

adaptacions curriculars no significatives, però en tots els casos els alumnes 

realitzaven les mateixes activitats que la resta dels seus companys amb la 

diferència que tenien unes quantes adaptacions en relació amb la discapacitat 

que tenien.  

 

6. L’alumne/a amb discapacitat utilitza els mateixos materials que la resta 

dels alumnes durant la sessió? 
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Sí, sempre. Tal vegada el temps d’ús no és el mateix, però tot ho fan igual. 

 

7. L’alumne/a durant les sessions realitza activitats de manera individual o en 

conjunt amb els seus companys? 

Totes les activitats que realitza són sempre en conjunt amb els seus companys, ja 

que considero que deixant als alumnes sols, els coneixements que assoleixen no 

són els mateixos que els que poden assolir amb els seus companys, ja que 

sempre és enriquidor treballar en grup perquè ells aprenen més.  

 

8. Si realitza activitats dels dos tipus, quan les fa individuals i quan en 

conjunt? 

Sempre en conjunt. 

 

9. De quina manera s’adapten els esports i els jocs que es duen a terme a les 

sessions per a que l’alumne/a hi pugui participar? (en el cas que es faci) 

No s’adapten, com que no té un gran dèficit, l’alumne sempre treballa amb el 

grup classe.   

 

10. Els altres alumnes són conscients de la situació de l’alumne/a en qüestió? 

Accepten la seva participació a les classes o sorgeixen problemes?  

Són molt conscients i sempre l’ajuden en tots els àmbits.  

  

11. L’alumne/a realitza activitats teòriques? De quin tipus?  

No, és tot pràctic.  

 

12. Els alumnes es dutxen un cop acabada la sessió? En el cas que sí, 

requereixen alguna ajuda? 

Sí i cap requereix de ninguna ajuda, ho fan tot sols.  

 

13. Quin és el rol de la família en quant a l’activitat física de l’alumne/a? 

El rol de la família és molt actiu i estan a favor que participi de les classes, és a 

dir, dona tot el suport a l’escola i deixa al capdavant del seu fill al departament 

d’Educació Física.  
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14. Com es realitzen les avaluacions, tant de l’alumne/a com dels seus 

companys? 

L’avaluació es realitza a tots per igual, sense diferències. El que s’avalua és allò 

que són capaços de fer després d’haver practicat a les sessions.  

 

15. Alguns aspectes d’importància que no s’hagin comentat anteriorment.  

Vull destacar que si el dèficit de l’alumne és baix, se’l tracta com a tothom.  
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Entrevista a la professora d’Educació Física d’una Escola Pública de la zona de 

Verge de Lluc 

Grup: 6è d'EP 

Característiques del centre: El centre disposa d’ascensor i banys adaptats.  

1. Has tingut alguna vegada algun/a alumne/a amb discapacitat?  

Sí, cada any tinc, al manco, tres alumnes amb discapacitat.   

 

2. Quants de professionals us dediqueu a l’assignatura al centre? Treballeu 

junts?  

Pues ens dediquem dos professors i sí, treballem els dos junts, encara que no a 

les sessions, sinó que tenim els cursos separats.  

 

3. És de fàcil accés el lloc on es realitzen les sessions?  

Sí. Les sessions les realitzem al pati i per accedir-hi els alumnes només han de 

baixar o, si plou o coincideix amb un altre grup fent Educació Física, al 

poliesportiu i per accedir-hi pues només han de baixar al pati i entrar al 

poliesportiu i no hi ha escales per entrar així que és molt fàcil.  

 

4. Es reben suports d’altres professionals durant les sessions?  

No, estic jo i ja està. A altres assignatures si que hi ha PT i AL però a la meva 

no, estic sola.  

 

5. L’alumne/a rep adaptacions curriculars? En el cas que sí, de quin tipus? 

Significatives no, no significatives sí, ja que no tots tenen les mateixes 

necessitats i s’han d’adaptar les activitats a les necessitats de cada un.  

 

6. L’alumne/a amb discapacitat utilitza els mateixos materials que la resta 

dels alumnes durant la sessió? 

Que jo recordi sí, a no ser que no pugui utilitzar-ho perquè el seu cos no li 

permet i si passa això pues miro a mem de quina manera ho puc fer per a que 

pugui participar.  

 



 
 

62 
 

7. L’alumne/a durant les sessions realitza activitats de manera individual o en 

conjunt amb els seus companys? 

Sempre en conjunt, a més, mai faig activitats que siguin individuals perquè crec 

que treballant amb els companys aprenen més i és millor per a ells.  

 

8. Si realitza activitats dels dos tipus, quan les fa individuals i quan en 

conjunt? 

Sempre es realitzen en conjunt. 

 

9. De quina manera s’adapten els esports i els jocs que es duen a terme a les 

sessions per a que l’alumne/a hi pugui participar? (en el cas que es faci) 

No s’adapten a no ser que la mancança sigui molt gran. De quina manera? Pues 

no sabria dir-te, segons la mancança de l’alumne. Ara mateix no recordo però 

per exemple, si estam fent basquet i li falta un braç pues pot jugar amb l’altre o 

tirar amb els peus, no a la cistella perquè no se sol arribar, però sí passar-la als 

seus companys. I no sabria dir-te que més, t’he dit aquest perquè un any m’hi 

vaig trobar amb el cas.  

 

10. Els altres alumnes són conscients de la situació de l’alumne/a en qüestió? 

Accepten la seva participació a les classes o sorgeixen problemes?  

Sí i encara que no tots solen ajudar-los, la gran majoria sempre els ajuda.  

  

11. L’alumne/a realitza activitats teòriques? De quin tipus?  

No, tot el que fem és pràctica.  

 

12. Els alumnes es dutxen un cop acabada la sessió? En el cas que sí, 

requereixen alguna ajuda? 

No, no es dutxen perquè sinó no els donaria temps.  

 

13. Quin és el rol de la família en quant a l’activitat física de l’alumne/a? 

El rol de la família, la veritat, no és que sigui massa actiu, les famílies solen 

passar bastant, encara que sempre hi ha excepcions, però és molt habitual que 

mai trobis el suport de la família.  
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14. Com es realitzen les avaluacions, tant de l’alumne/a com dels seus 

companys? 

L’avaluació, pues tots per igual, però mitjançant observació i jo pues miro 

l’evolució de cada un. 

 

15. Alguns aspectes d’importància que no s’hagin comentat anteriorment.  

Res a dir, moltes gràcies.  
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Entrevista al professor d’Educació Física d’una Escola Pública de la perifèria de 

Palma 

Grup: 4t d'EP 

Característiques del centre: El centre disposa de rampes per accedir al pati. 

1. Has tingut alguna vegada algun/a alumne/a amb discapacitat?  

Sí, cada any tinc algun.   

 

2. Quants de professionals us dediqueu a l’assignatura al centre? Treballeu 

junts?  

Només jo, així que treballo sol.  

 

3. És de fàcil accés el lloc on es realitzen les sessions?  

Més o manco, quan les sessions es realitzen al pati sí, ja que es pot accedir per 

escales o per la rampa, però quan es realitzen al poliesportiu no, perquè només hi 

ha escales i no hi ha ascensor ni res. Si tinc un alumne amb discapacitat física, 

que no pugui caminar perquè va en cadira de rodes, el que faig és realitzar totes 

les sessions al pati; m’he d’adaptar a la infraestructura del centre... no puc fer res 

més.  

 

4. Es reben suports d’altres professionals durant les sessions?  

No, estic jo sol. Hi ha hagut anys que he demanat el suport d’un PT, per 

exemple, però mai ens l’han donat i a altres assignatures si que hi ha PT i AL 

però a la meva no.  

 

5. L’alumne/a rep adaptacions curriculars? En el cas que sí, de quin tipus? 

Significatives no en rep, però no significatives sí, ja que està clar que no ho pot 

fer tot i es necessita fer adaptacions.  

 

6. L’alumne/a amb discapacitat utilitza els mateixos materials que la resta 

dels alumnes durant la sessió? 

Sí, això sí. Malgrat es facin adaptacions, sempre participa de tot i amb els 

material que utilitzen els seus companys, sempre mirem de trobar la manera amb 

la que pugui participar sense problema.  
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7. L’alumne/a durant les sessions realitza activitats de manera individual o en 

conjunt amb els seus companys? 

Sempre en conjunt, és més enriquidor per tots els alumnes. A més, mai faig que 

facin activitats individuals, no m’agrada.  

 

8. Si realitza activitats dels dos tipus, quan les fa individuals i quan en 

conjunt? 

Sempre en conjunt. 

 

9. De quina manera s’adapten els esports i els jocs que es duen a terme a les 

sessions per a que l’alumne/a hi pugui participar? (en el cas que es faci) 

El que es fa és permetre que l’alumne pugui realitzar l’activitat sense cap 

problema. Com? Pues, per exemple, que pugui jugar a futbol encara que vagi 

amb cadira de rodes i posant normes com són que l’alumne ha de tocar la pilota 

dos pics, mínim, abans de que el seu equip pugui xutar a porteria i que quan 

aquest alumne té la pilota, no se li pot llevar... no sé, coses així que el permetin 

participar de les sessions, diguéssim, de la mateixa manera que els altres.  

 

10. Els altres alumnes són conscients de la situació de l’alumne/a en qüestió? 

Accepten la seva participació a les classes o sorgeixen problemes?  

Sí i sempre l’ajuden en tot.  

  

11. L’alumne/a realitza activitats teòriques? De quin tipus?  

No, però perquè tot el que fem és pràctica; cap alumne realitza activitats 

teòriques.   

 

12. Els alumnes es dutxen un cop acabada la sessió? En el cas que sí, 

requereixen alguna ajuda? 

No, no es dutxen perquè no hi ha vestuaris.  
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13. Quin és el rol de la família en quant a l’activitat física de l’alumne/a? 

El rol de la família, la veritat, és molt actiu, es preocupen molt i volen que 

participi de tot el que es fa a les sessions i, a més, estan molt contents amb la 

feina que fem perquè diuen que hem fet que el seu fill evolucioni super bé.  

 

14. Com es realitzen les avaluacions, tant de l’alumne/a com dels seus 

companys? 

L’avaluació és mitjançant observació, ja que no fem exàmens i perquè considero 

que no s’han d’avaluar els coneixements, sinó la motivació, interès i evolució de 

cada alumne.  

 

15. Alguns aspectes d’importància que no s’hagin comentat anteriorment.  

Res més a dir, espero que hagi estat interessant. Molta sort i moltes gràcies.  
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II. Sessions 

 

SESSIÓ: 1 TEMPS: 50 min.  AVALUACIÓ  

NOM: Presentació del programa ESPAI: Aula audiovisuals 

CONTINGUT:  

- Explicació dels esports paralímpics  

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

OBJECTIU:  

- Conèixer els esports paralímpics  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació   

MATERIAL: internet, ordinador, projector, folis, bolígrafs  

ACTIVITAT:  

Abans de començar amb les explicacions, se’ls hi donarà un foli a cada un i se’ls hi demanarà que 

escriguin un esport paralímpic que coneguin i quines modificacions es fan de l’esport convencional.  

Un cop això,  se’ls hi explicaran els diferents esports paralímpics que és faran a l’assignatura.  

A continuació, se’ls hi exposaran els motius de per què fan aquest tema a l’assignatura.  

Finalment, se’ls hi posarà un vídeo que conta la història d’un esportista paralímpics i es demanarà si 

alguna persona coneix qualque esportista, si els hi fa ganes jugar a algun esport en concret i per què, ... 

El vídeo serà el següent: “Gustavo Sánchez Martínez, atleta paralímpico. Cita con la vida”  

https://www.youtube.com/watch?v=Bl_Db_8SZeY 

  

FASES TEMPORALITZACIÓ 

INICIAL Escriure algun esport paralímpic 

que coneguin, presentació i 

explicació breu del que es farà 

 

15 minuts  

DESENVOLUPAMENT Explicació del power point, 

motius que els han dut a fer-ho i 

visualització del vídeo  

 

25 minuts  

FINAL Exposició de les conclusions 

tretes pels alumnes i torn de 

 

10 minuts  

https://www.youtube.com/watch?v=Bl_Db_8SZeY
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SESSIÓ: 2 TEMPS: 50 min. AVALUACIÓ 

NOM: Atletisme per a persones amb discapacitat visual (primera 

part) 

ESPAI: Pati 

CONTINGUT:  

- Explicació de l’atletisme per a persones amb discapacitat visual 

- Realització de l’esport amb les modificacions necessàries 

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

OBJECTIU:  

- Conèixer l’atletisme per a persones amb discapacitat visual  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup  

MATERIAL: corda, antifaços  

ACTIVITAT:  

Activitat 1: explicació de l’esport i de la sessió i divisió de la classe per parelles  

Activitat 2: realització de l’escalfament i estiraments  

Activitat 3: posada a la pràctica de l’esport. Es realitzaran exercicis que permetin practicar l’esport, 

canviant el guia cada 5 minuts. Els exercicis poden ser: practicar a una recta; superar obstacles per a 

que agafin confiança amb el company; fer relleus,... Si hi ha qualque persona amb discapacitat, que no 

sigui visual, ja que és l’adaptació que es fa a aquest esport, es posen en marxa les adaptacions 

preguntes  
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necessàries, explicades anteriorment, per a que pugui participar de la mateixa manera 

Activitat 4: realització d’estiraments i posada en comú de les dificultats que s’han trobat a l’hora de 

practicar-ho  

 

FASES TEMPORALITZACIÓ 

INICIAL Realització de l’activitat 1 5 minuts 

DESENVOLUPAMENT Realització de les activitats 2 i 3 40 minuts 

FINAL Realització de l’activitat 4 5 minuts 

 

SESSIÓ: 3 TEMPS: 50 min. AVALUACIÓ 

NOM: Atletisme per a persones amb discapacitat visual (segona 

part) 

ESPAI: Pati 

CONTINGUT: 

- Explicació de l’atletisme per a persones amb discapacitat visual 

- Realització de l’esport amb les modificacions necessàries 

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup  

OBJECTIU:  

- Conèixer l’atletisme per a persones amb discapacitat visual  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

MATERIAL: corda, antifaços  
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ACTIVITAT:  

Activitat 1: els alumnes han d’explicar el que recordin sobre l’esport, explicació de la sessió i divisió 

de la classe per parelles  

Activitat 2: realització de l’escalfament i estiraments  

Activitat 3: dur a terme una carrera, tenint en compte la normativa. Es farà per grups. Primer 

participaran 6 persones amb els seus guies corresponents, després unes altres 6 amb els seus guies, i 

així fins que ho hagin fet tots. Un cop tots hagin participat, canviaran els seus rols i tornaran a fer el 

mateix. Es miraran les posicions en les que han quedat en les dues voltes i es faran diferents carreres 

tenint en compte les posicions. Així, els que hagin quedat primers i segons correran junts, els que hagin 

quedat tercers i quarts correran junts i els que hagin quedat cinquens i sisens també correran junts. Si hi 

ha qualque persona amb discapacitat, que no sigui visual, ja que és l’adaptació que es fa a aquest 

esport, es posen en marxa les adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per a que pugui 

participar de la mateixa manera 

Activitat 4: realització d’estiraments i posada en comú de les dificultats que s’han trobat a l’hora de 

practicar-ho i comentari sobre l’esport  

FASES TEMPORALITZACIÓ 

INICIAL Realització de l’activitat 1 5 minuts 

DESENVOLUPAMENT Realització de les activitats 2 i 3 40 minuts 

FINAL Realització de l’activitat 4 5 minuts 

 

SESSIÓ: 4 TEMPS: 50 min. AVALUACIÓ 

NOM: Volleyball per a persones amb discapacitat física (primera 

part) 

ESPAI: Pati 

CONTINGUT:  

- Explicació del volleyball per a persones amb discapacitat física Realització de l’esport amb 

les modificacions necessàries 

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

OBJECTIU:  

- Conèixer el volleyball per a persones amb discapacitat física 



 
 

71 
 

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

MATERIAL: xarxa, pilota de volleyball, pilota blana amb cascavells 

ACTIVITAT:  

Activitat 1: explicació de l’esport i divisió de la classe per grups de sis  

Activitat 2: realització de l’escalfament i estiraments  

Activitat 3: posada a la pràctica de l’esport. Es realitzaran exercicis que permetin practicar l’esport, 

canviant cada 10 minuts. Els exercicis poden ser: passar-se la pilota d’un costat a un altre, intentant 

que no boti a terra; practicar llançaments de servei,... Si hi ha qualque persona amb discapacitat, que no 

sigui física, ja que és l’adaptació que es fa a aquest esport, es posen en marxa les adaptacions 

necessàries, explicades anteriorment, per a que pugui participar de la mateixa manera 

Activitat 4: realització d’estiraments i posada en comú de les dificultats que s’han trobat a l’hora de 

practicar-ho i comentari sobre l’esport  

FASES TEMPORALITZACIÓ 

INICIAL Realització de l’activitat 1 5 minuts 

DESENVOLUPAMENT Realització de les activitats 2 i 3 40 minuts 

FINAL Realització de l’activitat 4 5 minuts 

 

SESSIÓ: 5 TEMPS: 50 min. AVALUACIÓ 

NOM: Volleyball per a persones amb discapacitat física (segona 

part) 

ESPAI: Pati 

CONTINGUT:  

- Explicació del volleyball per a persones amb discapacitat física Realització de l’esport amb 

les modificacions necessàries 

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 
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- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

OBJECTIU:  

- Conèixer el volleyball per a persones amb discapacitat física 

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

MATERIAL: xarxa, pilota de volleyball, pilota blana amb cascavells 

ACTIVITAT:  

Activitat 1: els alumnes han d’explicar el que recordin sobre l’esport, explicació de la sessió i divisió 

de la classe per grups de sis  

Activitat 2: realització de l’escalfament i estiraments  

Activitat 3: dur a terme un partit de volleyball tenint en compte la normativa. Es faran diversos partits 

alhora, per tal que tots els alumnes estiguin jugant al mateix temps. Es faran rotacions dels equips per a 

que tots puguin jugar amb tots. Cada partit durarà 8 minuts aproximadament. Si hi ha qualque persona 

amb discapacitat, que no sigui física, ja que és l’adaptació que es fa a aquest esport, es posen en marxa 

les adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per a que pugui participar de la mateixa manera 

Activitat 4: realització d’estiraments i posada en comú de les dificultats que s’han trobat a l’hora de 

practicar-ho i comentari sobre l’esport  

FASES TEMPORALITZACIÓ 

INICIAL Realització de l’activitat 1 5 minuts 

DESENVOLUPAMENT Realització de les activitats 2 i 3 40 minuts 

FINAL Realització de l’activitat 4 5 minuts 

 

SESSIÓ: 6 TEMPS: 50 min. AVALUACIÓ 

NOM: Boccia (primera part) ESPAI: Pati 

CONTINGUT:  

- Explicació del boccia 

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 
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- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

OBJECTIU:  

- Conèixer el boccia  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

MATERIAL: bolla blanca, cadires, antifaços, bolles de diferents colors, campana 

ACTIVITAT:  

Activitat 1: explicació de l’esport i divisió de la classe per grups de sis  

Activitat 2: realització de l’escalfament i estiraments  

Activitat 3: posada a la pràctica de l’esport. Es realitzaran exercicis que permetin practicar l’esport, 

canviant cada 10 minuts. Els exercicis poden ser: practicar les tirades, com fer les tirades per saber 

com arribar el més a prop possible a la bolla objectiu. Si hi ha qualque persona amb discapacitat es 

posen en marxa les adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per a que pugui participar de la 

mateixa manera 

Activitat 4: realització d’estiraments i posada en comú de les dificultats que s’han trobat a l’hora de 

practicar-ho i comentari sobre l’esport  

FASES TEMPORALITZACIÓ 

INICIAL Realització de l’activitat 1 5 minuts 

DESENVOLUPAMENT Realització de les activitats 2 i 3 40 minuts 

FINAL Realització de l’activitat 4 5 minuts 

 

SESSIÓ: 7 TEMPS: 50 min. AVALUACIÓ 

NOM: Boccia (segona part) ESPAI: Pati 

CONTINGUT:  
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- Explicació del boccia  

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

OBJECTIU:  

- Conèixer el boccia  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

MATERIAL: bolla blanca, cadires, antifaços, bolles de diferents colors, campana 

ACTIVITAT:  

Activitat 1: els alumnes han d’explicar el que recordin sobre l’esport, explicació de la sessió i divisió 

de la classe per grups de sis  

Activitat 2: realització de l’escalfament i estiraments  

Activitat 3: dur a terme un partit de boccia tenint en compte la normativa. Es faran diversos partits 

alhora, per tal que tots els alumnes estiguin jugant al mateix temps. Es faran rotacions dels equips per a 

que tots puguin jugar amb tots. Cada partit durarà 8 minuts aproximadament. Si hi ha qualque persona 

amb discapacitat es posen en marxa les adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per a que 

pugui participar de la mateixa manera 

Activitat 4: realització d’estiraments i posada en comú de les dificultats que s’han trobat a l’hora de 

practicar-ho i comentari sobre l’esport  

FASES TEMPORALITZACIÓ 

INICIAL Realització de l’activitat 1 5 minuts 

DESENVOLUPAMENT Realització de les activitats 2 i 3 40 minuts 

FINAL Realització de l’activitat 4 5 minuts 
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SESSIÓ: 8 TEMPS: 50 min. AVALUACIÓ 

NOM: Bàsquet (primera part) ESPAI: Pati 

CONTINGUT:  

- Explicació de com es juga el bàsquet 

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup  

OBJECTIU:  

- Comprendre com es juga el bàsquet  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

MATERIAL: cistelles, cistelles més baixes, pilotes de bàsquet, pilota amb cascavells, corda  

ACTIVITAT:  

Activitat 1: explicació de l’esport i de les modificacions que es podrien fer i divisió de la classe per 

grups de cinc  

Activitat 2: realització de l’escalfament i estiraments  

Activitat 3: posada a la pràctica de l’esport. Es realitzaran exercicis com fer tirs lliures, passades a 

companys, exercicis botant la pilota, entrades a l’àrea per llançar a cistella. Aquests es durien a terme 

seguint un circuit on cada grup realitzaria un exercici del circuit durant 8 minuts i després anirien 

rotant.  Si hi ha qualque persona amb discapacitat es posen en marxa les adaptacions necessàries, 

explicades anteriorment, per a que pugui participar de la mateixa manera 

Activitat 4: realització d’estiraments i posada en comú del que han trobat a l’hora de practicar-ho i 
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comentari sobre l’esport  

FASES TEMPORALITZACIÓ 

INICIAL Realització de l’activitat 1 5 minuts 

DESENVOLUPAMENT Realització de les activitats 2 i 3 40 minuts 

FINAL Realització de l’activitat 4 5 minuts 

 

SESSIÓ: 9 TEMPS: 50 min. AVALUACIÓ 

NOM: Bàsquet (segona part) ESPAI: Pati 

CONTINGUT:  

- Explicació de com es juga el bàsquet 

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

OBJECTIU:  

- Comprendre com es juga el bàsquet  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

MATERIAL: cistelles, cistelles més baixes, pilotes de bàsquet, pilota amb cascavells, corda 

 

ACTIVITAT:  

Activitat 1: els alumnes han d’explicar el que recordin sobre l’esport, explicació de la sessió i divisió 

de la classe per grups de cinc 

Activitat 2: realització de l’escalfament i estiraments  
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Activitat 3: dur a terme un partit de bàsquet tenint en compte la normativa. Es faran diversos partits 

alhora, per tal que tots els alumnes estiguin jugant al mateix temps. Es faran rotacions dels equips per a 

que tots puguin jugar amb tots. Cada partit durarà 8 minuts aproximadament. Si hi ha qualque persona 

amb discapacitat es posen en marxa les adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per a que 

pugui participar de la mateixa manera 

Activitat 4: realització d’estiraments i posada en comú de les dificultats que s’han trobat a l’hora de 

practicar-ho i comentari sobre l’esport  

FASES TEMPORALITZACIÓ 

INICIAL Realització de l’activitat 1 5 minuts 

DESENVOLUPAMENT Realització de les activitats 2 i 3 40 minuts 

FINAL Realització de l’activitat 4 5 minuts 

 

SESSIÓ: 10 TEMPS: 50 min. AVALUACIÓ 

NOM: Goalball (primera part) ESPAI: Pati 

CONTINGUT:  

- Explicació del goalball  

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

OBJECTIU:  

- Conèixer el goalball 

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 
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MATERIAL: antifaços, pilota, porteries (o corda per delimitar les porteries per si no es poden 

aconseguir) 

ACTIVITAT:  

Activitat 1: explicació de l’esport i de les modificacions que es podrien fer i divisió de la classe per 

grups de quatre 

Activitat 2: realització de l’escalfament i estiraments  

Activitat 3: posada a la pràctica de l’esport. Es realitzaran exercicis com fer tirs a porteria i els que 

defensen han d’estar tombats o asseguts i han d’intentar aturar-se la pilota i viceversa, amb els ulls 

destapats; fer el mateix que a l’exercici anterior però amb els ulls tapats i han de tirar i aturar la pilota 

seguint les instruccions del que fa de guia. Aquests exercicis es duran a terme durant mitja hora. El que 

faran serà ajuntar a dos grups per a que ambdós puguin llançar i aturar la pilota.  Si hi ha qualque 

persona amb discapacitat es posen en marxa les adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per a 

que pugui participar de la mateixa manera 

Activitat 4: realització d’estiraments i posada en comú del que han trobat quan han practicat l’esport i 

breu comentari sobre l’esport  

FASES TEMPORALITZACIÓ 

INICIAL Realització de l’activitat 1 5 minuts 

DESENVOLUPAMENT Realització de les activitats 2 i 3 40 minuts 

FINAL Realització de l’activitat 4 5 minuts 

 

SESSIÓ: 11 TEMPS: 50 min. AVALUACIÓ 

NOM: Goalball (segona part) ESPAI: Pati 

CONTINGUT:  

- Explicació del goalball  

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

OBJECTIU:  

- Conèixer el goalball 

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  
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- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup 

MATERIAL: antifaços, pilota, porteries (o corda per delimitar les porteries per si no es poden 

aconseguir) 

ACTIVITAT:  

Activitat 1: els alumnes han d’explicar el que recordin sobre l’esport, explicació de la sessió i divisió 

de la classe per grups de quatre 

Activitat 2: realització de l’escalfament i estiraments  

Activitat 3: dur a terme un partit de goalball tenint en compte la normativa. Es faran diversos partits 

alhora, per tal que tots els alumnes puguin estar jugant al mateix temps. Es faran rotacions dels equips 

per a que tots puguin jugar amb tots. Cada partit durarà 8 minuts aproximadament. Si hi ha qualque 

persona amb discapacitat es posen en marxa les adaptacions necessàries, explicades anteriorment, per a 

que pugui participar de la mateixa manera 

Activitat 4: realització d’estiraments i posada en comú de les dificultats que s’han trobat a l’hora de 

practicar-ho i comentari sobre l’esport  

FASES TEMPORALITZACIÓ 

INICIAL Realització de l’activitat 1 5 minuts 

DESENVOLUPAMENT Realització de les activitats 2 i 3 40 minuts 

FINAL Realització de l’activitat 4 5 minuts 

 

SESSIÓ: 12 TEMPS: 50 min. AVALUACIÓ 

NOM: Futbol xino per a persones amb discapacitat ESPAI: Pati 

CONTINGUT:  

- Explicació del futbol xino amb totes les adaptacions  

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 
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- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

OBJECTIU:  

- Comprendre com és el futbol xino amb les adaptacions  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup  

MATERIAL: pilota amb cascavells, cadires, antifaços/mocadors, pilota  

ACTIVITAT:  

Activitat 1: explicació de la sessió i divisió de la classe en dos grups.  

Activitat 2: explicació del joc per a persones amb discapacitat visual i posada a la pràctica, seguint el 

que s’ha explicat a l’explicació del joc, anteriorment. Si hi ha qualque persona amb una altra 

discapacitat, s’aplicarà la modificació necessària segons el que ja s’ha explicat abans. Aquest exercici 

durarà 14 minuts. 

Activitat 3: explicació del joc per a persones amb discapacitat física de la part de les extremitats 

superiors i posada a la pràctica, seguint el que s’ha explicat a l’explicació del joc, anteriorment. Si hi 

ha qualque persona amb una altra discapacitat, s’aplicarà la modificació necessària segons el que ja 

s’ha explicat abans. Aquest exercici durarà 14 minuts.  

Activitat 4: explicació del joc per a persones amb discapacitat física de la part de les extremitats 

inferiors i posada a la pràctica, seguint el que s’ha explicat a l’explicació del joc, anteriorment. Si hi ha 

qualque persona amb una altra discapacitat, s’aplicarà la modificació necessària segons el que ja s’ha 

explicat abans. Aquest exercici durarà 14 minuts.   

Activitat 5: comentari sobre el joc i sobre les dificultats que s’han trobat amb cada modificació i dir 

quina els hi ha semblat més difícil. 

FASES TEMPORALITZACIÓ 

INICIAL Realització de l’activitat 1 3 minuts 

DESENVOLUPAMENT Realització de les activitats 2, 3 

i 4 

42 minuts 

FINAL Realització de l’activitat 5 5 minuts 

 

SESSIÓ: 13 TEMPS: 50 min. AVALUACIÓ 

NOM: Pichi per a persones amb discapacitat ESPAI: Pati 

CONTINGUT:  
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- Explicació del pichi amb totes les adaptacions   

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

OBJECTIU:  

- Saber com es juga a pichi amb les adaptacions  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup  

MATERIAL: pilota blana, cèrcols, antifaços/mocadors, corda  

ACTIVITAT:  

Activitat 1: explicació de la sessió i divisió de la classe en dos grups. 

Activitat 2: explicació del joc per a persones amb discapacitat visual i posada a la pràctica, seguint el 

que s’ha explicat a l’explicació del joc, anteriorment. Si hi ha qualque persona amb una altra 

discapacitat, s’aplicarà la modificació necessària segons el que ja s’ha explicat abans. Aquest exercici 

durarà 14 minuts. 

Activitat 3: explicació del joc per a persones amb discapacitat física de la part de les extremitats 

superiors i posada a la pràctica, seguint el que s’ha explicat a l’explicació del joc, anteriorment. Si hi 

ha qualque persona amb una altra discapacitat, s’aplicarà la modificació necessària segons el que ja 

s’ha explicat abans. Aquest exercici durarà 14 minuts.  

Activitat 4: explicació del joc per a persones amb discapacitat física de la part de les extremitats 

inferiors i posada a la pràctica, seguint el que s’ha explicat a l’explicació del joc, anteriorment. Si hi ha 

qualque persona amb una altra discapacitat, s’aplicarà la modificació necessària segons el que ja s’ha 

explicat abans. Aquest exercici durarà 14 minuts.   

Activitat 5: comentari sobre el joc i sobre les dificultats que s’han trobat amb cada modificació i dir 
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quina els hi ha semblat més difícil. 

FASES TEMPORALITZACIÓ 

INICIAL Realització de l’activitat 1 3 minuts 

DESENVOLUPAMENT Realització de les activitats 2, 3 

i 4 

42 minuts 

FINAL Realització de l’activitat 5 5 minuts 

 

SESSIÓ: 14 TEMPS: 50 min. AVALUACIÓ 

NOM: Stop per a persones amb discapacitat ESPAI: Pati 

CONTINGUT:  

- Explicació del stop amb totes les adaptacions   

- Realització de les adaptacions necessàries per a que no hi hagi discriminació 

- Realització dels jocs i esports 

- Conscienciació de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Realització dels esports i jocs 

- Comprensió de les diferents situacions en la pràctica esportiva 

- Participació a totes les activitats 

- Predisposició a abandonar estereotips 

- Cooperació entre els membres del grup i predisposició a no discriminar 

- Solidaritat amb els sentiments dels altres 

- Utilització dels coneixements assolits 

- Cooperació i col·laboració entre els membres del grup 

OBJECTIU:  

- Conèixer el stop i les seves adaptacions  

- Comprendre les adaptacions que es poden fer per a que no hi hagi discriminació  

- Participar dels jocs i esports  

- Agafar consciència de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Millorar la comprensió de la situació de les persones amb discapacitat en la pràctica esportiva  

- Realitzar totes les activitats que es proposen  

- Resoldre estereotips  

- Formar grup i deixar a rere la discriminació  

- Solidaritzar-se amb els sentiments dels altres  

- Cooperar i col·laborar amb els companys de grup  

MATERIAL: antifaços/mocadors, corda 

ACTIVITAT:  

Activitat 1: explicació de la sessió  

Activitat 2: explicació del joc per a persones amb discapacitat visual i posada a la pràctica, seguint el 

que s’ha explicat a l’explicació del joc, anteriorment. Si hi ha qualque persona amb una altra 
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discapacitat, s’aplicarà la modificació necessària segons el que ja s’ha explicat abans. Aquest exercici 

durarà 14 minuts. 

Activitat 3: explicació del joc per a persones amb discapacitat física de la part de les extremitats 

superiors i posada a la pràctica, seguint el que s’ha explicat a l’explicació del joc, anteriorment. Si hi 

ha qualque persona amb una altra discapacitat, s’aplicarà la modificació necessària segons el que ja 

s’ha explicat abans. Aquest exercici durarà 14 minuts.  

Activitat 4: explicació del joc per a persones amb discapacitat física de la part de les extremitats 

inferiors i posada a la pràctica, seguint el que s’ha explicat a l’explicació del joc, anteriorment. Si hi ha 

qualque persona amb una altra discapacitat, s’aplicarà la modificació necessària segons el que ja s’ha 

explicat abans. Aquest exercici durarà 14 minuts.   

Activitat 5: comentari sobre el joc i sobre les dificultats que s’han trobat amb cada modificació i dir 

quina els hi ha semblat més difícil. 

FASES TEMPORALITZACIÓ 

INICIAL Realització de l’activitat 1 3 minuts 

DESENVOLUPAMENT Realització de les activitats 2, 3 

i 4 

42 minuts 

FINAL Realització de l’activitat 5 5 minuts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


