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Resum.- Avui en dia, l’Educació Inclusiva és uns dels temes menys estudiats pel que 

respecta a l’àrea d’Educació Física. És per això que aquest projecte té l’objectiu 

d’analitzar i investigar, des d’una perspectiva crítica i objectiva, la història i els elements 

que la van influir en el passat i que la influeixen en el present. D’aquesta manera, aquest 

projecta mostra la recopilació d’informació que s’ha fet sobre les diferents barreres que 

es pot trobar aquesta àrea en relació a la Inclusió, les diferents passes que s’han d’assolir 

per poder arribar-hi, les diferents metodologies i estils d’ensenyament, la seva avaluació 

i tasques... sense dubte, elements que influeixen a l’assoliment de l’Educació Física 

Inclusiva. Per concloure, i sense oblidar que aquest tipus d’educació va dirigida a tot tipus 

d’alumnat, en aquest projecte es desenvolupa una proposta d’intervenció que té en compte 

tots els elements on s’ha de fomentar l’Educació Inclusiva per aconseguir una 

programació d’Educació Física la més inclusiva possible amb un alumne amb Trastorn 

d’Espectre Autista (TEA).  

 

Paraules clau: Educació Física, Educació Inclusiva, Trastorn d’Espectre Autista. 

 

 

 

 

Abstract. - Nowadays, the Inclusive Education is one of the least researched topics in the 

subject of Physical Education. This lack of investigation in this topic is the reason why 

this project aims to analyze and investigate, from a critical and objective perspective, the 

history and the elements that influenced in the past and its influence in the present. In this 

way, this project show the collection of information that has been done about the different 

barriers that this area finds when talking about inclusion, the different steps that must be 

achieved in order to reach it, the different methodologies and teaching styles, its 

evaluation and tasks... definitely, all the elements that influence the achievement of 

Inclusive Physical Education. To conclude, remembering that this type of education is 

addressed to all types of students, this project develop a proposal for intervention that 

takes into account all the elements needed for achieve a program that suits an Inclusive 

Physical Education for students who suffer from Autism Spectrum Disorder (ASD). 

 

 Key Words: Physical Education, Inclusive Educations, Autism Spectrum Disorder. 

  



  

 
 

ÍNDEX 
 

1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................... 1 

 

2. OBJECTIUS DEL TREBALL FINAL DE GRAU ............................................................... 2 

 

3. METODOLOGIA ................................................................................................................. 3 

 

4. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS.................................... 4 

4.1. Aproximació a la Inclusió. ............................................................................................ 4 

4.2. Legislació i Inclusió a Espanya. .................................................................................... 6 

4.3. Els recursos humans a la Inclusió. ................................................................................ 8 

4.3.1. El professorat......................................................................................................... 9 

4.3.2. Les famílies. ........................................................................................................ 11 

4.3.3. L’alumnat. ........................................................................................................... 11 

4.4. La Inclusió a l’Educació Física. .................................................................................. 12 

4.4.1. Una àrea diferent. ................................................................................................ 13 

4.4.2. Les barreres de l’Educació Física enfront de la Inclusió. .................................... 14 

4.4.3. El professorat d’Educació Física. ........................................................................ 16 

4.4.4. La primera passa: Educació física i les Necessitats Educatives Específiques. .... 16 

4.4.5. La segona passa: la sensibilització. ..................................................................... 17 

4.4.6. La tercera passa: l’Educació Física Inclusiva. ..................................................... 18 

4.4.7. El suport a l’àrea d’Educació Física. ................................................................... 19 

4.5. Metodologies, estils d’ensenyament, avaluació i tasques a l’EFI. .............................. 20 

4.5.1. Les metodologies. ................................................................................................ 20 

4.5.2. Els estils d’ensenyament. .................................................................................... 23 

4.5.3. L’avaluació en una Educació Física Inclusiva. ................................................... 24 

4.5.4. Tasques inclusives. .............................................................................................. 25 

 

5. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ ........................................................................................ 26 

5.1. Alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA)....................................................... 26 

5.1.1. Aproximació al terme TEA. ................................................................................ 26 

5.2. Una intervenció amb una mirada inclusiva. ................................................................ 28 

5.2.1. Investigació del Trastorn d’Espectre Autista. ..................................................... 28 

5.2.2. Investigació sobre l’alumnat amb TEA. .............................................................. 28 



  

 
 

5.2.3. Planificació de l’assignatura. ............................................................................... 29 

La metodologia. ................................................................................................................... 31 

El suport a la sessió d’Educació Física. .............................................................................. 32 

La funció del professor d’Educació Física. ......................................................................... 33 

Necessitats Educatives de l’alumnat amb TEA. .................................................................. 33 

Estratègies Educatives. ........................................................................................................ 34 

Les sessions d’educació física. ............................................................................................ 35 

5.2.4. L’avaluació. ......................................................................................................... 37 

 

6. CONCLUSIONS ................................................................................................................. 38 

 

7. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES .............................................................................. 40 

7.1. Legislació. ................................................................................................................... 40 

7.2. Bibliografia utilitzada. ................................................................................................. 40 

7.3. Bibliografia consultada. .............................................................................................. 43 

 

8. ANNEX ............................................................................................................................... 45 

 

Document de Recollida d’Informació de l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista 

(TEA) provinent d’Educació Infantil del mateix centre o del centre adscrit. 

 

Document de Recollida d’Informació de l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista 

(TEA) provinent d’un altre centre. 

 

Document de Recollida d’Informació de l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista 

(TEA). Entrevista a la Família. 

 

Document de Recollida d’Informació de l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista 

(TEA) a la sessió d’Educació Física. 

 

Document de Recopilació d’Informació sobre l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista 

(TEA) per a cursos posteriors o nivells educatius posteriors. 

 

 

  



  

1 
 

1. INTRODUCCIÓ 

El món on estem vivint avui en dia està experimentant innumerables canvis, els 

quals s’estan produint de manera molt ràpida. És per això que l’Educació, en tots els seus 

àmbits, ha d’evolucionar i adaptar-se a aquests canvis. Tal vegada, una d’aquestes 

evolucions o adaptacions més importants que s’ha produït a Espanya en aquestes darreres 

dècades és la introducció a les lleis de l’anomenada Educació Inclusiva: l’any 1978, amb 

l’aprovació de la Constitució Espanyola, ja es van establir les basses per intentar donar 

cabuda a tot tipus d’alumnat dins el sistema educatiu: Tothom té dret a l’educació. Es 

reconeix la llibertat d’ensenyament. (Article 27). 

Per tant, l’Educació Inclusiva es pot definir com una filosofia, un programa, un 

procés de canvi del sistema educatiu que té com a objectiu clau aconseguir arribar a tot 

l’alumnat1, independentment de les característiques que tingui. D’aquesta manera es 

pretén aconseguir l’anomenada Educació per a Tots (EPT). 

Aquesta filosofia, programa i/o procés que és l’Educació Inclusiva ha agafat molta 

força aquesta darrere dècada i mitja, sempre amb alguns d’alts i baixos. A més, actualment 

es poden trobar diversos pedagogs que no li donen suport i algunes organitzacions 

responsables de l’atenció a persones amb discapacitat que segueixen demanant serveis 

especialitzats independents. No obstant això, altres professionals de l’àmbit de l’educació 

asseguren tot el contrari: a tot el món s’han de dur a terme intents d’oferir respostes 

educatives més efectives enfront aquest àmbit, ja que els resultats són satisfactoris 

(Climent Giné, 2010).  

En aquest sentit, l’àrea d’Educació Física no ha de quedar aïllada d’aquesta 

darrera afirmació. I la veritat reflecteix que les investigacions de la unió d’aquests dos 

conceptes, Educació Inclusiva i Educació Física, són escasses i poc profundes. Aquesta 

afirmació es contraposa al fet demostrat que l’esport és un dels mitjans més idonis per 

combatre l’exclusió i/o per fomentar la cohesió de grups: no s’ha d’oblidar que a l’àmbit 

educatiu, on es donen més possibilitats d’activitats i esports és l’àrea d’Educació Física 

(el mitjà del procés d’ensenyament – aprenentatge d’aquesta àrea és el joc). 

D’aquesta manera, i com afirmen Hurtado i Carmona (2004), actualment hi ha una 

necessitat d’investigació sobre Educació Física Inclusiva. 

                                                           
1 Per a facilitar la lectura d’aquest Treball de Fi de Grau, quan faci referència a persones, sempre ho faré de 

manera neutra (si es pot) o en masculí (p.e. nin). No obstant això, no s’ha d’oblidar que em refereixo a 

ambdós sexes. 
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2. OBJECTIUS DEL TREBALL FINAL DE GRAU 

La tasca que pretenc aconseguir amb aquest Treball de Fi de Grau està encaminada 

a la consecució de certs objectius. Aquests, que passo a enumerar a continuació, tenen la 

finalitat d’ajudar-me a la meva formació contínua en relació a l’Educació Inclusiva i, més 

concretament, en relació a l’àrea d’Educació Física. Els objectius que he establert per 

aconseguir en el desenvolupament d’aquest treball són: 

 

 Objectiu general: 

o Analitzar, estudiar i comprendre, des d’una perspectiva crítica i objectiva, la 

història i els elements que més influeixen en el desenvolupament d’una 

Educació Física Inclusiva. 

 

 Objectius específics: 

o Comprendre l’evolució de l’Educació Inclusiva i identificar la situació actual 

a l’àrea d’Educació Física. 

o Investigar les possibles actuacions inclusives que poden fer els diferents 

recursos humans que participen en l’àrea d’Educació Física. 

o Estudiar diferents metodologies i tasques inclusives que es poden utilitzar a 

l’àrea d’Educació Física. 

o Establir un exemple de necessitat educativa2 i proposar possibles solucions, 

tant teòriques com pràctiques, a aquells aspectes més excloents de l’àrea 

d’Educació Física. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 En aquest Treball de Fi de Grau sempre utilitzaré el terme “característica rellevant”, “tret característic”, 

“característica diferenciadora” o similars, ja que utilitzar termes com alumnat amb algun dèficit, 

problemàtica o terme semblant no deixa de ser exclusiu i no integrador. A més, tampoc s’ha d’oblidar que 

l’Educació Inclusiva no només se centre en aquell alumnat amb un endarreriment curricular o diferència 

motriu, psicològica, etc., sinó que es refereix i va dirigida a tot tipus d’alumnat. 
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3. METODOLOGIA  

Aquest document on desenvolupo el meu Treball de Fi de Grau té principalment 

un caràcter d’investigació. És a dir, la majoria del treball desenvolupat que he dut a terme 

s’ha basat a fer una recerca i una contrastació de la informació de diferents autors sobre 

un tema tan complex i poc estudiat com és l’Educació Física Inclusiva. D’aquesta manera, 

el que he intentat és recopilar, de la manera més sintetitzada i més concreta possible, la 

informació cercada a llibres, articles, revistes a la xarxa, etc. 

No obstant això, com que la meva intenció no era que aquest Treball de Fi de Grau 

tingués única i exclusivament un caràcter teòric, també he elaborat una proposta 

d’intervenció per a un alumne que no pot participar de manera tan activa com els seus 

companys a les sessions d’Educació Física. 

Per tant, i com a breu avançament de tot allò que desenvoluparé a les pàgines 

següents, en aquest document analitzaré i estudiaré els següents conceptes o temàtiques 

relacionades amb l’Educació Inclusiva: una aproximació al terme Inclusió, un repàs 

històric de l’Educació Inclusiva i una explicació dels recursos humans amb els quals pot 

comptar l’Educació Inclusiva. Posteriorment faré una investigació de tots aquells 

elements que poden determinar l’Educació Física Inclusiva, com són les possibles 

barreres, el professorat de l’àrea, les passes a seguir per aconseguir-la, el suport, les 

possibles metodologies a elegir... És a dir, el que he intentat ha estat investigar tot allò 

que el professorat de l’àrea d’Educació Física hauria de tenir en compte per poder 

desenvolupar les seves sessions de la manera menys excloent possible. 

Una vegada analitzat i explicat tot això, i com ja he dit, per no deixar aquest 

Treball de Fi de Grau amb un caràcter tan (o únicament) teòric, passaré a desenvolupar 

una proposta d’intervenció per a un alumnat que troba entrebancs per poder participar de 

manera activa a les sessions d’Educació Física. Concretament el cas que seleccionaré serà 

el d’un alumne amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA) 3. En aquest sentit, la proposta 

d’intervenció tindrà dues parts. En primer lloc faré una aproximació a aquest trastorn, per 

després passar a desenvolupar els diferents ítems que poden millorar la participació 

d’aquest alumnat. 

Finalment, aquest Treball de Fi de Grau acabarà amb una conclusió de tot allò que 

he extret de la seva realització.  

                                                           
3 La motivació de desenvolupar una proposta d’intervenció per un alumnat amb TEA és totalment 

intrínseca, ja que des de fa anys he tingut predilecció per conèixer més sobre aquest alumnat. 



  

4 
 

4. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS 

4.1. Aproximació a la Inclusió. 

Des de fa més de mig segle, els sistemes educatius dels països amb un 

desenvolupament més avançat han començat a estudiar les maneres més adients per donar 

resposta i cabuda a tot tipus d’alumnat en un mateix centre educatiu. D’aquesta manera, 

durant aquests anys s’han introduït diferents polítiques (Climent Giné, 2010), la més 

famosa d’elles la Integració, duta a terme durant els anys vuitanta i noranta. 

La integració, després d’haver cercat a diferents diccionaris, es pot definir com 

l’acció que algú o alguna cosa passi a formar part d’un tot. Per tant, i com afirma 

Muntaner Guasp (2011), la integració educativa és “la incorporació de l’alumnat amb 

discapacitat en els centres i en les aules ordinàries”.  

 En un primer moment pot semblar que aquesta sigui una gran idea per a què tot 

l’alumnat d’un centre, independentment de les seves característiques, es cohesioni en un 

mateix grup. No obstant això, si s’analitza més profundament, s’observa com aquesta 

política d’integració que es va dur a terme fa molt pocs anys té un gran punt feble o una 

gran limitació: es pot dir que la integració finalitza en el moment que l’alumnat 

prèviament discriminat entra dins un grup considerat com “normal”. És a dir, aquesta 

política no donava resposta educativa a les dificultats d’aprenentatge que pogués tenir un 

alumne amb discapacitat, sinó que es limitava al fet que formés part d’un grup. 

A més, també es pot trobar una altra limitació. La integració és qüestionada per 

diferents autors perquè posa èmfasi en el subjecte exclòs i, per tant, deixa de banda la 

participació de la majoria d’alumnat, que també té dret i ha de rebre la resposta educativa 

que millor li convingui per desenvolupar-se al màxim. 

Tot i aquestes limitacions, el mateix Muntaner Guasp afirma que la Integració no 

s’ha d’entendre com una política educativa fallida, sinó com una passa més cap a la 

millora de la qualitat educativa de tots. I la següent passa no és altre que el que es coneix 

com Educació Inclusiva. 

Però què és aquesta famosa Educació Inclusiva? Segons la UNESCO (2009), la 

inclusió és un “procés d’enfortiment de la capacitat del sistema educatiu per arribar a 

tots els educands; per tant, pot entendre’s com una estratègia clau per arribar a 

l’Educació per a Tots (EPT)”. Com es pot observar, aquesta afirmació intenta superar les 

limitacions de la Integració: posa èmfasi damunt totes aquelles persones que reben o han 

de rebre educació i va més enllà de la incorporació de les persones excloses a un grup 

determinat. 
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Per acabar aquesta aproximació general a la inclusió només queda esmentar els 

trets que més caracteritzen la inclusió educativa, les escoles inclusives i les aules 

inclusives. Per esmentar les característiques principals de la inclusió educativa em basaré 

amb les classificacions que van fer Javier Onrubia (2011) i Carmen Alba Pastor i el seu 

equip (sense data): 

 És un programa de canvi i/o transformació dels sistemes educatius. 

 És un procés sense final, ja que sempre es podran millorar els aspectes que se li 

relacionen: cultura, metodologies, polítiques, pràctiques... 

 Ofereix a tot l’alumnat majors oportunitats d’aprendre i participar. 

 Defensa l’educació intercultural. 

 Recull la Teoria de les Intel·ligències Múltiples. 

 Accepta una perspectiva holística i constructivista de l’aprenentatge. 

 Construeix un currículum comú i divers. 

 Fomenta una participació activa social i acadèmica. 

 Ofereix uns ensenyaments pràctics adaptats. 

 Es proposa ensenyar responsabilitat i establir la pau. 

 Fomenta amistats i vincles socials. 

 Pretén la formació de grups de col·laboració entre adults i estudiants. 

 

Seguint amb aquests autors, a continuació passo a esmentar els trets que 

caracteritzen una escola inclusiva: 

 Existeix un projecte educatiu global i compartit per tot un centre. 

 El professorat ha de tenir un alt grau d’implicació, de responsabilitat, d’autoexigència 

personal, de cooperació i de voluntat per aprendre dia rere dia (per renovar-se). 

 Un clima de centre i d’aula que afavoreixi el procés d’ensenyament – aprenentatge. 

 Un ús profitós i una planificació curricular i organitzativa dels recursos i de les 

diferents formes de suport amb les que compta el centre educatiu. 

 L’existència d’una forta relació amb l’entorn. 

 Una avaluació del progrés de l’alumnat de forma global, tenint en compte les seves 

capacitats de forma individualitzada i no únicament el resultat final. 

 Amb una metodologia centrada en les característiques de cada un dels alumnes, no en 

els continguts ni en l’avaluació. 

 Promou diferents valors: humanització, llibertat, justícia, democràcia... 
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Finalment, el mateix Javier Onrubia també fa una classificació de les 

característiques que determinen una aula inclusiva: 

 Estan plantejades i dissenyades com un espai d’elaboració conjunta del coneixement. 

 Constitueixen espais segurs i càlids per a tots els que hi participen. 

 Permeten la participació de qualsevol alumne. 

 S’organitzen a partir de contexts d’activitats simultànies. 

 Utilitzen metodologies denominades inclusives (apartat 4.5. del document). 

 Promouen un procés d’ensenyament – aprenentatge autònom i autoregulat. 

 Incorporen, utilitzen i aprofiten les possibilitats de diferents recursos externs i interns 

de l’aula, com per exemple les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 

Una vegada enumerat aquest llistat de característiques sobre Educació Inclusiva, 

escola inclusiva i aula inclusiva, el que ha de quedar clar és que l’existència o la falta 

d’una d’aquestes no és motiu per etiquetar que un centre o aula deixa de ser inclusiu o 

tenir una Educació Inclusiva. És a dir, el fet de tenir una d’aquestes característiques no fa 

la inclusió. És més, com diu la segona característica que s’ha esmentat: la inclusió 

educativa és un camí sense fi, sempre hi haurà alguna cosa a millorar. Per tant, sempre 

es trobarà que una de les característiques falta o es pot millorar. 

 

4.2. Legislació i Inclusió a Espanya4. 

A l’apartat anterior s’ha vist com des de fa molt de temps els sistemes educatius 

dels països més desenvolupats han apostat per dur a terme diferents polítiques o 

actuacions per millorar l’educació i arribar a tot l’alumnat.  

Actualment Espanya és considerat un país desenvolupat. No obstant això, no s’ha 

d’oblidar que només fa 40 anys que es gaudeix d’una democràcia i que es gaudeix d’una 

educació pública, aïllada progressivament del control de l’església. És per això, que és 

important observar quin és el recorregut que han tingut les polítiques i actuacions abans 

esmentades en el nostre país. 

L’any 1975, amb la mort del dictador Franco, Espanya va començar un procés de 

democratització. Durant aquests primers anys, concretament l’any 1978, l’estat espanyol, 

                                                           
4 Per ajudar-me al desenvolupament d’aquest apartat i, sobretot, de la part que fa referència a legislació 

educativa, utilitzaré l’article del Dr. Ignacio Campoy Cervera, titulat La Educación Inclusiva en España, 

de l’any 2010. 
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amb la redacció de la seva Constitució, es va plantejar per primera vegada la necessitat 

d’escolaritzar a l’alumnat discapacitat en les escoles ordinàries: Tothom té dret a 

l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament. (Article 27). 

Tot i aquesta llei, no va ser fins a l’any 1985 quan es va aprovar la primera llei 

educativa de la democràcia (Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a 

l’Educació), on es va afirmar que: Tots els espanyols tenen dret a una educació bàsica 

que els permeti el desenvolupament de la seva pròpia personalitat i la realització d’una 

activitat útil a la societat (TÍTOL PRELIMINAR. Article primer). De tota manera, sí que 

és vera que els anys anteriors s’havien aprovat alguns decrets que regulaven l’educació 

dels minusvàlids i la posada en pràctica de la integració educativa. Abans de passar al 

següent apartat, és important concebre que tot i que sembla que amb aquesta llei 

s’aconsegueix la integració de tot l’alumnat, la veritat és molt diferent: aquesta llei 

discriminava a tots els immigrants que vivien a Espanya i no tenien la nacionalitat. 

Cinc anys més tard de l’aprovació d’aquesta llei es va aprovar una altra (Llei 

Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu). Tal 

vegada la fita més important d’aquesta llei és que en el seu text inclou un capítol sencer 

per a aquell alumnat amb alguna necessitat educativa especial (NEE). D’altra banda, el 

punt dèbil de la llei és que segueix deixant de banda als que no tenen la nacionalitat 

espanyola.  

Durant els dotze anys següents es van anar publicant i aprovant diferents lleis que 

parlaven de l’alumnat amb necessitats educatives especials i el regularitzaven. Però l’any 

2002 es va promulgar una altra llei, encara que no es va aplicar: la Llei Orgànica 10/2002, 

de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació.  

Tot i que no es va aplicar, en ella ja hi podem veure dues passes cap endavant. Per 

una banda comença a donar gran importància a l’educació, ja que se la considera el mitjà 

per al progrés. I per altra banda, fa un nou grup per classificar aquell alumnat amb alguna 

característica rellevant dins el sistema educatiu: l’alumnat amb necessitats educatives 

específiques. Segons aquesta llei, aquest grup el conformen l’alumnat procedent de països 

estrangers, l’alumnat superdotat intel·lectualment i l’alumnat amb necessitats educatives 

especials. D’altra banda, i com a punt en contraposició al que es considera com una 

Educació Inclusiva, aquesta llei donava molta importància a l’avaluació i als seus 

resultats. I com a fet demostrable d’això és el segon eix de mesures que volia aportar 

aquesta llei: El segon eix de mesures de la Llei consisteix a orientar més obertament el 

sistema educatiu cap als resultats.  
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La responsable que aquesta llei d’educació no s’arribés a aplicar va ser una altra 

llei, concretament: la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. D’aquesta llei es 

poden extreure dos punts importants. Per una banda, aquesta és una llei que parla d’equitat 

en l’educació. És a dir, la LOE parla sobre la igualtat en l’educació. Aquesta equitat no 

és entesa com que tots han d’aprendre de la mateixa manera o que han de fer les mateixes 

feines, sinó que es refereix a què tots han de tenir les mateixes oportunitats i que tot 

alumnat ha de rebre una educació de qualitat, independentment de les seves condicions i 

circumstàncies.  

Per altra banda, aquesta és la primera llei que parla per primera vegada d’Inclusió 

Educativa, i ho fa esmentant-la com un dels principis bàsics de l’educació: L’equitat, que 

garanteix la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no-discriminació i actuï 

com element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, 

amb una atenció especial a les que derivin de discapacitat.  

Finalment, l’any 2013 es va publicar la darrera i la vigent llei d’educació (encara 

està en procés d’aplicació): la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora 

de la Qualitat Educativa. Aquesta llei, segons alguns autors (Ballester,2014; Moliner 

García, 2014) i revistes (Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado), ha 

estat una passa cap endarrere, ja que s’ha tornat a recuperar aspectes excloents del passat. 

Alguns exemples són els següents: oblida l’equitat educativa i aposta per la competitivitat 

(un dels aspectes que més rebutja la inclusió educativa), dóna suport a la segregació de 

sexes a les escoles i, el més criticat, la gran importància que dóna a l’avaluació. I és que 

en lloc de formar persones, el que intenta és aconseguir bons resultats de proves 

estandarditzades com és la famosa prova PISA. 

Tot i aquests aspectes no inclusius que s’estan posant en vigència amb aquesta 

nova llei, també és important el que diu Campoy Cervera (2010): encara que el Ministeri 

d’Educació és qui té més preponderància i qui té més poder, no s’ha d’oblidar que hi ha 

altres ministeris que també tenen gran importància per poder aconseguir una societat 

inclusiva i, per tant, una Educació Inclusiva. 

 

4.3. Els recursos humans a la Inclusió. 

Quan parlem d’Educació Inclusiva, a més de parlar sobre la legislació que s’ha de 

tenir present, és també molt important saber amb quins recursos humans es compta. És a 

dir, és molt important saber amb quines persones es pot treballar per poder dur a bon lloc 

una Educació Inclusiva. 
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Tal vegada, a simple vista només es detecten quatre grups de persones que 

intervenen en l’Educació Inclusiva: els tutors, la resta del professorat, l’alumnat i 

l’alumnat amb necessitats educatives específiques. No obstant això, si s’analitza més 

profundament, podem unificar aquests grups i trobar-ne d’altres que també són molt 

importants: el professorat (on també entraria la tutoria i el suport), l’alumnat (tant els que 

presenten necessitats educatives específiques com els que no), les famílies i altres 

recursos humans (organitzacions, ajuntaments, escoles especialitzades, etc.). 

D’aquests grups no n’hi ha un més important que un altre, i és que si un d’ells no 

pretén desenvolupar o està en contra de l’Educació Inclusiva és probable que aquesta 

mentalitat s’apoderi dels altres. Per tant el més important és que entre ells es coordinin i 

s’organitzin de la millor manera per poder dur aquesta metodologia a bon port. 

A continuació es passa a analitzar cada un d’aquests grups. 

 

4.3.1. El professorat. 

El professorat està format per aquelles persones que ensenyen diferents continguts 

a l’alumnat dels centres educatius. Tot i que s’acaba de dir que no hi ha cap grup que sigui 

més important que un altre, la veritat és que ells tenen molta importància. I és que es 

podria dir que el professorat és el motor de l’Educació Inclusiva: si ells no comencen, 

ningú ho farà. 

Una altra gran realitat és que en el claustre de professors hi ha una gran diversitat, 

ja que no tots tenen les mateixes creences, coneixements, personalitats, actituds, 

experiències ni estils d’ensenyament. Per aquest motiu és molt important crear un clima 

inclusiu, i això només es pot aconseguir establint la Inclusió com un principi bàsic dins 

el Projecte Educatiu de Centre (PEC). 

També és important tenir present que el professorat, per poder dur a terme una 

Educació Inclusiva a llarg termini, ha d’anar-se renovant. Això és que, a més de participar 

en diferents cursos per refrescar els continguts que sol donar i per aprendre noves 

metodologies, també ha de fer un procés personal i individual de diferents aspectes 

relacionats amb l’educació: organitzacions de grups, estratègies de control, activitats més 

dinàmiques... A més, també és important que es reflexioni amb altres professors.  
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4.3.1.1. La tutoria. 

El professorat en general té molta influència i importància a l’hora de 

desenvolupar una Educació Inclusiva de forma adequada. No obstant això, el professor 

que té més importància és el tutor, ja que aquest és la persona que passa (o normalment 

passa) més temps amb un grup determinat.  

Per aquest motiu, quan a una escola es vol aconseguir desenvolupar una 

metodologia inclusiva, és important que tot aquest grup de professorat estigui implicat. 

D’aquesta manera, si el professorat que desenvolupa la tutoria està perfectament implicat, 

l’alumnat podrà entendre el que es vol transmetre amb això: tots som diferents però tots 

tenim dret a arribar als mateixos llocs.  

 

4.3.1.2. El professorat de suport. 

El suport educatiu es pot entendre com aquella actuació o activitat que permet una 

major capacitat per atendre la diversitat de l’alumnat. Tot i que a primera vista aquestes 

actuacions poden semblar inclusives, depenent de com s’efectuïn poden arribar a ser tot 

el contrari. Cloquell, Dengra, López, Muntaner i Rado (2001) van fer una classificació de 

com hauria de ser el suport educatiu per poder-se considerar inclusiu: 

 El seu objectiu ha de ser el de treballar per a la reducció de barreres, per a 

l’aprenentatge i per a la participació. 

 La seva tasca ha de desenvolupar-se en els contextos el més normalitzats i el més 

participatius possible. 

 La seva funció té sentit quan els diferents membres que formen l’equip de suport d’un 

centre actuen de forma coordinada i complementària. 

 Tots els elements del procés d’ensenyament – aprenentatge (tutor, suport, activitats...) 

comparteixen uns objectius i uns continguts que han de ser respectats. 

 

Per tant, i com segueixen afirmant aquests autors, el suport educatiu inclusiu es 

caracteritza per ser: 

 Generalitzat a l’escola: el suport s’entén com un recurs per a tot l’alumnat del centre 

educatiu per tal de facilitar-li qualsevol situació d’aprenentatge. 

 Contextual i didàctic: el suport no es realitza per compensar les possibles limitacions 

o dèficits, sinó per cercar altres estratègies que els permetin avançar en el seu 

aprenentatge. 
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 Basat en la reflexió i el treball conjunt: el suport ha de partir de la col·laboració 

dels diferents mestres (tutors, especialistes, suport) per arribar a la millor forma 

d’ajudar a l’alumnat. 

 Consensuat i compartit: aquest tipus de suport necessita el consens, aprovació i 

implicació del claustre de l’escola per poder-lo dur a terme. 

 Novetats organitzatives. L’aplicació pràctica d’aquest suport potencia i possibilita 

la coordinació i la cooperació entre els professors del centre. 

 Caràcter preventiu: el suport no només actua per pal·liar les dificultats 

d’aprenentatge d’un alumne, sinó que també permet una actuació didàctica centrada 

a millorar el seu procés d’ensenyament – aprenentatge. 

 

4.3.2. Les famílies. 

Per un bon funcionament de la comunitat d’aprenentatge com és l’escola, la 

participació de les famílies és fonamental. No únicament perquè aquestes han estat els 

primers educadors de l’alumnat, sinó també perquè tenen un vincle molt estret amb 

aquests i una gran influència damunt els mateixos (Ferrer i Martínez, 2005). 

Per tant, permetre i promocionar la seva participació i col·laboració (però sense 

distorsionar la tasca docent dels professors) és una mesura important que ha de 

desenvolupar l’escola. En aquest sentit, i com segueixen dient els autors mencionats 

abans, es poden desenvolupar una sèrie d’actuacions per aconseguir aquest objectiu: 

 La creació o obertura d’espais on les famílies puguin compartir el protagonisme dels 

mestres: els patis, la biblioteca, etc. 

 Millorar i augmentar la comunicació entre l’escola (direcció, professorat i tutoria) i 

les famílies. Aquesta millora i augment de la comunicació ha de ser en ambdós sentits. 

 La formació de les famílies per part dels agents educatius de l’escola com per part de 

l’AMPA del mateix centre. D’aquesta manera, fer xerrades, reunions o conferències 

és una bona eina perquè coneguin com es tracta o s’ha de tractar un tema determinat. 

 

4.3.3. L’alumnat. 

Dins l’espai educatiu, l’alumnat és aquella persona que rep un ensenyament per 

part del professorat. Actualment els centres docents d’Espanya tenen grups formats per 

entre 20 i 30 alumnes. Cada un d’ells és una persona diferent i, per tant, presenta unes 

característiques diferents. Per aquest motiu formen un grup heterogeni. 
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L’escola inclusiva considera que un grup d’alumnat és heterogeni i, aquest 

alumnat no només rep educació, sinó que ha de participar, és a dir, se l’ha d’escoltar 

(Fielding, 2011). I és que la veritat, com segueix dient l’autor, moltes vegades la veu de 

l’alumnat és marginada i, encara més vegades, la dels grups minoritaris (inclòs l’alumnat 

amb necessitats educatives específiques). 

Per tant, l’Educació Inclusiva ha de desenvolupar una educació centrada en la 

persona, en cada una de les que forma un grup – classe. 

 

4.3.3.1. Qui té dret a rebre una metodologia Inclusiva? 

A vegades es pensa que l’únic alumnat que té dret a rebre o a participar d’una 

inclusió educativa és aquell que presenta alguna característica física o psicològica 

observable (Thomas i Loxley, 2007): alumnat amb cadira de rodes, alumnat amb 

Síndrome de Down, alumnat amb ceguesa, alumnat amb Síndrome d’Asperger, alumnat 

amb autisme... D’aquesta manera, a les escoles moltes vegades s’obliden les 

característiques de molts alumnes: aquells que presenten alguna malaltia minoritària, els 

nouvinguts o aquells que presenten deficiències educatives no tan cridaneres. 

No obstant això, si es fa una revisió del que s’ha dit en els apartats anteriors, el 

que ens ha de quedar clar és que tot l’alumnat té el dret a rebre una educació adaptada a 

les seves capacitats, qualitats, motivacions... És a dir, com afirmen els mateixos autors: 

“arribada a la conclusió lògica, la inclusió es refereix a una educació global, a la igualtat 

i a un domini col·lectiu”. 

  

4.4. La Inclusió a l’Educació Física. 

En aquest document, fins aquest apartat, s’han descrit diferents aspectes 

relacionats amb l’Educació Inclusiva en general: antecedents, definicions, legislació 

espanyola, recursos humans necessaris per desenvolupar-la... No obstant això, i com 

aquest treball està relacionat amb l’àrea d’Educació Física, és hora de passar a analitzar 

aquests dos termes de manera conjunta.  

Quan hom comença a investigar sobre l’Educació Física Inclusiva, s’adona que 

aquest és un tema poc tractat pels autors d’aquesta àrea (Hurtado i Carmona, 2004). A 

més, com segueixen dient aquests dos autors, un altre fet que fa que l’Educació Física 

Inclusiva no es desenvolupi més és la falta d’una oferta que doni lloc a la formació 

d’aquests professionals. Per tant, quan es parla d’Educació Física Inclusiva s’ha d’anar a 

poc a poc i analitzant tot el que la pot influir.  
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4.4.1. Una àrea diferent. 

El primer que ens ha de quedar clar és que l’àrea d’Educació Física no està 

reconeguda en tot el seu potencial com les altres àrees (Ríos Hernández, 2009): és una 

àrea diferent de totes les altres que s’imparteixen a les escoles. Però aquesta diferència no 

s’ha d’entendre com un qualificatiu de millor o pitjor, sinó que únicament s’ha d’entendre 

que si s’analitza l’àrea d’Educació Física, es poden establir aquestes característiques o 

trets diferenciadors enfront d’altres (Contreras Jordan, 1998): 

 Les sessions són actives: durant el temps que es desenvolupa l’àrea, l’alumnat està 

quasi sempre realitzant una activitat. El compromís motor és (o hauria de ser) alt.  

 La sessió s’estructura per potenciar la participació cognitiva (Seirul·lo Vargas, 1986): 

activació, part principal i teorització.  

 El mitjà d’ensenyament – aprenentatge és el joc que desenvolupen els mateixos 

alumnes (aprenen amb el cos i a partir de la pràctica). No obstant això, també demana 

una implicació afectiva, social i cognitiva molt gran. 

 Hi ha més contacte entre els companys i, per tant, més comunicació. No obstant això, 

aquest fet també du a què hi hagi més conflictes. 

 Hi ha més facilitats per a què l’alumnat desenvolupi diferents capacitats (imaginació, 

expressivitat, creativitat, atenció, autocontrol, capacitat de decisió, etc.) i adquireixi 

valors (respecte cap a les persones i el medi que ens envolta, cooperació, 

responsabilitat, solidaritat, competència sana, etc.). 

 Desenvolupa activitats i utilitza material que sol motivar més que el que tenen dins 

l’aula ordinària. 

 

Per tant, si l’Educació Física vol desenvolupar una Educació Inclusiva, no ha 

d’oblidar aquests sis aspectes ni els ha de canviar. Tot el contrari, l’Educació Física els 

ha de potenciar perquè la majoria d’ells poden ajudar a desenvolupar-la. 

No obstant això, i com afirma Hernández Vázquez (2010), hem de tenir present 

que actualment ens trobem més en situacions on l’Educació Física és Integradora que en 

situacions on l’Educació Física és Inclusiva. És a dir, actualment a les sessions de l’àrea 

d’Educació Física aquell alumnat que té dificultats per superar algun objectiu (sigui pel 

motiu que sigui) sol rebre un paper passiu en lloc de rebre altres vies per aconseguir 

l’objectiu. I això és el primer que s’ha d’intentar superar. 
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4.4.2. Les barreres de l’Educació Física enfront de la Inclusió.  

Com a àrea curricular diferent que hem vist que és l’Educació Física, aquesta 

històricament ha presentat una sèrie de barreres diferents que han dificultat la participació 

i l’aprenentatge de tot l’alumnat (Ríos Hernández, 2009).  

A continuació, i a partir de la classificació feta per la mateixa Ríos Hernández, 

s’explicaran aquestes barreres, tenint present que aquestes no es desenvolupen a tots els 

centres, ja que tal vegada alguns ja les han superat. 

En primer lloc a alguns centres educatius ens podem trobar que hi ha barreres 

arquitectòniques. Això són totes aquelles infraestructures que no deixen o dificulten la 

participació d’aquelles persones (en aquest cas l’alumnat) amb dificultats motrius.  

Amb la LOE (2006) es van intentar superar totes aquestes barreres, bastant cares 

en molts de casos. Tot i que hi ha escoles que no en presenten, el fet que la majoria 

d’escoles es van construir de manera vertical i durant els primers anys de democràcia 

(quan encara no es tenia en compte aquest tipus d’alumnat) fa que moltes encara estiguin 

en aquest procés de renovació. 

En segon lloc podem trobar les barres de caràcter social. Aquestes fan referència 

a dos fets. Per una banda al desconeixement que té la població sobre la discapacitat. És a 

dir, moltes persones actuen de manera insolidària pel simple fet de no conèixer o no saber 

com tractar les persones que tenen una característica diferent del que es considera com 

normal. Aquest desconeixement es pot observar notòriament de manera verbal: moltes 

famílies fan comentaris despectius davant els seus fills, els quals fan que els infants els 

reprodueixin a l’escola. 

Per altra banda, i també molt important, trobem com en l’actualitat hi ha gent que 

té por o no vol que els seus fills estiguin amb companys que presenten alguna 

característica diferent. Aquest fet està molt relacionat amb l’anterior: el desconeixement. 

I és que a més dels possibles comentaris despectius que es poden formular, a vegades les 

famílies opten per dir als seus fills que no s’ajuntin amb certs companys. 

En tercer lloc ens podem trobar les barres del mateix alumnat amb necessitats 

educatives específiques. Aquesta barrera no s’ha d’interpretar com que l’alumnat amb 

necessitats educatives específiques és un impediment per desenvolupar una Educació 

Física Inclusiva, sinó que s’ha d’entendre com que algú d’aquest alumnat, a causa de la o 

les seves característiques diferenciadores, presenta problemes d’atenció, automarginació, 

dificultats en les relacions socials i, per tant, un baix nivell d’autoconcepte. Totes aquestes 

característiques produeixen un procés d’autoaïllament.  
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Per tant, a l’escola és molt important treballar aquests aspectes, i l’àrea que ho 

permet més és l’Educació Física. No obstant això, també és molt important que la resta 

del professorat es formi en aquesta matèria, ja que si una escola és capaç que tot el seu 

claustre desenvolupi pràctiques de cohesió de grup i augment de l’autoestima de cada 

alumne es podrà aconseguir un camí més fàcil cap a les pràctiques inclusives. 

Finalment trobem les barres de la pràctica docent. Dins aquest apartat podem 

trobar diferents aspectes restrictius. Un d’aquests és la valoració negativa que té 

l’Educació Física per part d’alguns professors i per part d’alguns sectors de la societat. I 

com s’ha pogut observar fins aquest apartat, la realitat és que la concepció hauria de ser 

la contrària: aquesta àrea dóna possibilitats que cap altra àrea dóna. 

Un altre aspecte relacionat amb aquesta barrera és la formació del professorat, ja 

que les carències que pot tenir part del professorat en aquest àmbit pot dur a temors o a 

tenir conductes de rebuig cap aquest alumnat. En aquest mateix sentit, el professorat ha 

d’intentar tenir una actitud positiva davant aquestes situacions, ja que pot ser que les seves 

experiències, ideologia, capacitats no siguin les idònies per dur a terme una Educació 

Física Inclusiva.  

El següent aspecte ja s’ha comentat abans: el factor família. I és que aquestes tenen 

molta influència a l’esdevenir de la pràctica d’Educació Física: si influeixen als seus fills 

amb idees contraposades al que és l’Educació Inclusiva, certes activitats o pràctiques no 

es podran realitzar de manera correcta. Relacionat amb aquest aspecte està el següent: 

l’actitud del grup classe. I és que si l’alumnat a casa veu actituds negatives enfront de la 

inclusió o cap a persones amb alguna característica determinada, això provocarà que el 

grup – classe es desestabilitzi i sorgeixin problemes. 

Seguidament trobem dos aspectes molt lligats: l’opinió dels metges i els seus 

diagnòstics. En aquest sentit el professorat es pot trobar amb una disjuntiva: fer cas als 

informes i als plans de tractament que puguin contenir i actuar tal com diuen o actuar 

coneixent les característiques personals de cada alumne i l’evolució que té.  

En penúltim lloc trobem que a la majoria de les escoles els equips de suport 

d’atenció a la diversitat no tenen cap membre amb una formació en activitat física. Això 

fa que el professorat d’Educació Física no tingui un referent o un mestre d’ajuda a qui 

adreçar-se quan té dubtes. 

Finalment ens trobem un altre aspecte relacionat amb la tasca docent que pot 

transformar-se en una barrera cap a l’Educació Física Inclusiva. Aquests aspectes fan 

referència a certs pensaments, continguts i metodologies.  



  

16 
 

4.4.3. El professorat d’Educació Física. 

Com ja s’ha anat dient durant el transcurs d’aquest document, l’àrea d’Educació 

Física és una àrea més de les que formen l’Educació Primària i, per tant, no s’ha de quedar 

fora de les decisions del claustre, les organitzatives o les curriculars.  

Perquè això s’aconsegueixi, el professorat d’Educació Física té molta 

importància. No obstant això i com també s’ha vist, l’àrea d’Educació Física té diverses 

barreres que, a vegades, el professorat no intenta o no aconsegueix superar. Per aquest 

motiu l’escola que vulgui promocionar l’Educació Inclusiva és important que intenti que 

el professorat eviti una sèrie d’actituds (Cano i Pappous, 2013), alguna d’elles ja 

mencionades en apartats anteriors. 

En primer lloc el professorat hauria d’intentar l’Educació Inclusiva 

independentment del tipus de característica que tingui el seu alumnat. I és que a vegades 

aquest professorat deixa d’intentar o posa impediments al desenvolupament d’una 

Educació Física Inclusiva quan algun dels seus alumnes presenta alguna dificultat severa 

o important.  

En segon lloc el professorat ha de fomentar les conductes inclusives encara que 

ell no els hagi fet mai. La realitat, com segueixen dient els autors, és que alguns professors 

sense experiència en programes inclusius tenen més reticències a desenvolupar-la. Per 

aquest motiu és molt important que els que sí han col·laborat amb algun d’aquests 

programes expliquin les seves experiències i ajudin als altres professors. 

Per acabar, i com s’ha dit en altres apartats d’aquest document, la formació és un 

dels factors que també determina que un professor desenvolupi una Educació Inclusiva o 

que no ho faci. En aquest sentit, el que ha de quedar clar és que la formació no ha d’acabar 

quan s’acaba el Grau d’Educació Primària, sinó que s’ha de tenir clar que aquesta ha de 

continuar tota la vida, encara que sigui de manera autònoma. Per tant, tot professor ha de 

fer les seves pròpies investigacions i comunicar-se amb els seus companys per poder 

arribar a l’Educació Física Inclusiva més òptima que pugui. 

Finalment, el professorat, per poder aconseguir una educació inclusiva, hauria de 

seguir les passes que es descriuen en els apartats següents. 

 

4.4.4. La primera passa: Educació física i les Necessitats Educatives 

Específiques. 

Des de l’edat antiga, l’Educació Física ha estat una de les àrees més 

desenvolupades, fent-la així un dels pilars de la pretesa educació integral. No obstant això, 
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sempre ha estat allunyada de l’educació de les persones amb alguna necessitat educativa 

específica (Tierra Orta, 2001). Seguint aquest sentit, i tot i que en els darrers anys ha 

canviat la situació, la realitat és que l’Educació Física també ha estat allunyada de 

metodologies i activitats inclusives.  

Així mateix, com afirmen diferents autors (López, Pérex i Monjas, 2007), en 

diferents estudis i en diferents experiències s’ha demostrat que l’Educació Física té un 

gran potencial per facilitar i millorar la integració de l’alumnat amb necessitats educatives 

específiques. 

Per aquests motius, la primera passa per aconseguir una Educació Física Inclusiva 

serà acceptar a tot l’alumnat, independentment de les seves característiques. La següent 

serà evitar el que segons González i Lleixà (2010) és tan freqüent: l’alumnat amb alguna 

discapacitat només intervé a les sessions d’Educació Física essent un alumne passiu 

(apuntador de resultats, utilitzant el cronometro, essent animador...). 

Per aquest motiu s’ha de superar el fet que l’Educació Física, en lloc de ser 

inclusiva, és integradora (Hernández Vázquez, 2010). Per poder superar-ho, el primer que 

s’ha de fer és superar la següent passa. 

 

4.4.5. La segona passa: la sensibilització. 

Tenir a l’alumnat, independentment de les característiques que tingui, dins les 

sessions d’Educació Física es coneix com Integració. A més, la seva participació en 

aquestes sessions desenvolupant el que es coneix com rols passius (apuntador de resultats, 

utilitzant el cronometro, essent animador...) no fa de l’Educació Física una pràctica 

inclusiva. Per tant, per desenvolupar una Educació Física Inclusiva es necessita que tot 

l’alumnat desenvolupi activament les activitats que es realitzen a les sessions. 

Intentar fer això de sobte, a més de ser molt difícil, pot fer que sorgeixin diferents 

problemes dins l’aula: conductes insolidàries, estigmatitzacions, rebutjos... (Ríos, 2009). 

Per tant, i com segueix dient aquesta autora, si es vol aconseguir una Educació Física 

Inclusiva, es necessita que primer de tot hi hagi un treball de sensibilització. 

I és que aquesta sensibilització és la millor manera perquè tot l’alumnat s’adoni 

de les limitacions que pot tenir un company i, entengui i accepti de forma natural les 

possibles adaptacions que pugui rebre a l’hora de fer un joc o una activitat. 

Alguns exemples dels jocs de sensibilització que es poden desenvolupar per 

aconseguir que l’alumnat entengui i comprengui les limitacions (o característiques) són: 

els jocs paralímpics i els jocs modificats. 
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No obstant això, aquestes accions encaminades a promoure sentiments de 

comprensió, igualtat i cooperació cap a les necessitats dels iguals, no sempre són ben 

vistes per totes les persones (Cumellas Riera, 2011). I és que com segueix dient aquesta 

autora, hi ha hagut alguns casos on les famílies d’algun alumne s’han queixat (inclús 

denunciat) d’un professor d’Educació Física perquè feia activitats de sensibilització: tapar 

els ulls a un alumne, desplaçar-se a peu coix...  

Davant aquestes situacions, alguns professors (i la majoria els d’Educació Física), 

estan llevant la introducció d’alguns mètodes i recursos pedagògics innovadors (com la 

sensibilització) de la seva pràctica docent. Per això, com a mètode d’ajuda al professorat, 

si es vol introduir el treball de sensibilització a les sessions d’Educació Física, es pot optar 

per seguir les mesures següents (Cumellas Riera, 2011): 

 Fer una selecció adequada de les activitats de sensibilització que vulguin realitzar a 

partir d’una bibliografia actualitzada i autoritzada. 

 Incloure totes les activitats que es vulguin realitzar dins les Unitats Didàctiques. 

 Desenvolupar únicament les Unitats Didàctiques que estiguin aprovades i vigents. 

 

4.4.6. La tercera passa: l’Educació Física Inclusiva. 

Una vegada s’aconsegueix que l’alumnat (o almenys la majoria) sigui empàtic 

amb la resta dels seus companys, tinguin les característiques que tinguin, és hora de donar 

la següent passa: el desenvolupament d’una Educació Física Inclusiva. 

No obstant això, ha de quedar clar que aquesta passa només es podrà donar si el 

professorat està preparat: el professorat ha de veure la diversitat de la seva aula com una 

oportunitat, no com un problema (Ríos, 2009). 

Quan estigui superat això, el primer que haurà de fer un professor d’Educació 

Física és conèixer el seu alumnat, les característiques que el defineixen millor i el 

diferencien de la resta dels seus companys. Per poder saber això el millor és l’observació 

durant la pràctica, però com el temps és limitat, si no s’ha tingut al grup anys anterior, la 

millor solució és demanar informes als professors que sí hagin tingut al grup. 

Una vegada es sàpiga com és cada alumne, i amb ajuda de l’equip de suport, el 

professorat haurà de decidir a quin d’ells (si n’hi ha algú) és necessari fer-li alguna 

adaptació curricular. Aquestes adaptacions, que poden ser de dos tipus (adaptacions 

curriculars significatives i adaptacions curriculars poc significatives), tenen l’objectiu de 

normalitzar la seva etapa d’escolarització i posteriorment la seva vida quotidiana 

(González Sánchez, 2010). 
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No obstant això i com segueix dient aquest autor, aquestes no seran les úniques 

adaptacions que haurà de fer el professorat per poder arribar a tot l’alumnat (objectiu de 

l’educació inclusiva), sinó que el professor d’Educació Física també haurà de realitzar les 

següents adaptacions: 

 Adaptacions a l’espai. Aquestes adaptacions fan referència a l’accés al lloc on es 

desenvoluparà la sessió, determinar la grandària d’aquest, la lluminositat i la sonoritat 

que tindrà, etc. 

 Adaptacions dels materials. Fa referència a canviar el material que s’utilitzarà. 

Algunes adaptacions possibles són: canviar la textura d’un objecte, la mida, que 

l’objecte inclogui sons o colors cridaners... 

 Adaptacions de comunicació. Fa referència a la comunicació entre el professor i 

l’alumne. Aquestes variacions poden ser la d’afegir un llenguatge alternatiu (p.e. el 

de signes) i fer que la resta de companys també l’utilitzi. 

 Adaptacions de les activitats. Fa referència a canviar el desenvolupament normal o 

ordinari d’una activitat. A vegades no fa falta cercar activitats diferents per aconseguir 

o treballar un objectiu, sinó que amb una petita modificació es pot aconseguir.  

 

El que ha de quedar clar és que si es fan i es segueixen aquestes tres passes no és 

segur que s’arribi a desenvolupar una Educació Física Inclusiva, sinó que aquestes són 

passes per ajudar a aconseguir-ho. És per això que és molt important que el professorat 

d’Educació Física no deixi de formar-se i investigar sobre noves metodologies, jocs, 

activitats, organitzacions i gestions de grups, etc. 

 

4.4.7. El suport a l’àrea d’Educació Física. 

Quasi sempre, quan un projecte educatiu de centre (PEC) fa referència a l’atenció 

a la diversitat, deixa de banda l’àrea d’Educació Física. Això fa que, moltes vegades, ni 

el professorat d’Educació Física ni els professors de suport es plantegin fer reforços a 

l’àrea d’Educació Física (Ríos, 2009). 

A més, com segueix dient l’autora, pocs autors que desenvolupen bibliografia 

especialitzada en Educació Especial fan referència a l’àrea d’Educació Física. Per tant, 

davant aquesta falta de motivació per augmentar el camp d’actuació, el professorat 

d’Educació Física (que ha de demanar, inclús exigir, suport a la seva àrea) ha d’intentar 

organitzar els recursos que té a l’abast per poder arribar a tot el seu alumnat. No obstant 
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això, fins que aquesta situació no canvï, fins que el professorat d’Educació Física no 

aconsegueixi el suport, l’única opció és que el mateix alumnat faci de professor de suport. 

Aquesta tècnica, on l’alumnat fa de propi suport es denomina alumnat tutor 

(Hernández Vázquez, 2010), i consisteix en el fet que un alumne que supera o 

aconsegueix fàcilment un objectiu ajuda a un altre que té alguna dificultat per superar-lo. 

D’aquesta manera, i com diu l’autor, s’aconsegueixen diferents progressos: increment de 

la possibilitat d’aconseguir l’objectiu, millores de diversos continguts que es treballen a 

l’Educació Física, millores del rendiment motor, increment del temps real d’activitat per 

part de l’alumnat tutor com el que presenta dificultats... 

Aquesta és una bona manera que l’alumnat amb alguna dificultat per aconseguir 

un objectiu progressi. Ara bé, una vegada s’aconsegueix el suport, s’entra en la següent 

disjuntiva: un mestre per un alumne o dos mestres per tots. 

Òbviament amb la perspectiva de què és l’Educació Inclusiva, la segona afirmació 

és més profitosa. I és que si a l’Educació Física es compta amb un altre professional, serà 

més fàcil que tot l’alumnat arribi als objectius marcats. No obstant això, tampoc s’ha de 

perdre absolutament la perspectiva tradicional del suport, ja que tot i no ser inclusiu, a 

vegades, el suport individualitzat esporàdic a un únic alumne pot ser molt beneficiós. 

D’altra banda i per acabar aquest apartat, com afirma Ríos (2009), el professorat 

de suport a l’àrea d’Educació Física no s’ha de limitar a assistir a les sessions i 

desenvolupar el què li digui el professor de l’àrea, sinó que el suport ha de participar 

activament al desenvolupament de tota l’àrea: disseny d’activitats, elaboració de material, 

avaluació de l’alumnat, etc. 

 

4.5. Metodologies, estils d’ensenyament, avaluació i tasques a l’EFI.  

Aquest és el darrer apartat de caire teòric del document. En ell es pretén fer una 

recerca sobre aquells aspectes docents, acadèmics i curriculars més inclusius per ser 

desenvolupats a l’àrea d’Educació Física. D’aquesta manera, aquest apartat es dividirà en 

quatre apartats: metodologies, estils d’ensenyaments, avaluació i tasques. 

 

4.5.1. Les metodologies.  

La metodologia es pot definir com aquella manera que té un professor per 

presentar un contingut a un alumnat. Per tant, si ens referim a metodologia inclusiva, es 

pot dir que és aquella manera que té un professor de presentar un contingut i arribar a la 

totalitat del seu alumnat, independentment de les seves característiques.  
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Quan hom estudia sobre metodologies didàctiques troba que segons diferents 

autors n’hi ha diferents. No obstant això, i abans de passar-les a explicar (a partir de la 

classificació d’un d’ells), han de quedar clar una sèrie de conceptes que influeixen 

l’elecció d’aquesta. 

En primer lloc, quan un professor d’Educació Física planteja una sessió, s’ha de 

plantejar una metodologia que tingui present que tothom ha de gaudir d’ella i de les seves 

activitats. És a dir, cap dels alumnes que hi participi, siguin quines siguin les seves 

característiques, s’ha de sentir o ha de passar-ho malament.  

En segon lloc, i també molt important, el professor ha de fer participar a tothom 

per igual. A l’apartat anterior ja s’ha parlat d’aquest tema, i és que a vegades hi ha nins 

(moltes vegades aquells que presenten alguna discapacitat, necessitat educativa específica 

o dificultat per aconseguir un objectiu determinat) que únicament desenvolupen rols 

passius. En aquest mateix sentit, també és molt important que si la metodologia és grupal, 

hi hagi canvis de rols durant les activitats, ja que d’aquesta manera tots participaran i 

desenvoluparan les mateixes habilitats i capacitats. 

En tercer lloc, qualsevol metodologia ha d’estar oberta al canvi. És a dir, un grup 

té persones diferents i cada dia actua de manera diferent. Per tant, la metodologia també 

ha de tenir aquest caràcter de canvi, ja que així s’adaptarà millor a l’alumnat i al moment 

concret que transcorre. I és que no és el mateix tractar amb un grup que està motivat, 

enfadat, trist, preocupat, dispers... cada un d’ells necessita que el professorat accentuï 

alguns aspectes o alguns altres. 

En quart lloc ha de ser una metodologia que permeti i promogui que l’alumnat 

participi de manera activa durant el màxim de temps possible. Aquesta participació no 

s’ha d’entendre com una participació únicament física (el famós compromís motor), sinó 

que també s’ha d’entendre com una participació cognitiva, afectiva, social... 

Per acabar, el darrer aspecte que s’ha de tenir present és que el professorat, en la 

seva elecció de la metodologia ha d’intentar oblidar totes aquelles que puguin arribar a 

provocar o promoure actituds no inclusives: la competitivitat, l’eliminació en els jocs... I 

és que l’Educació Inclusiva dins l’àrea d’Educació Física ha de promoure les capacitats 

de respecte, de solidaritat, de cooperació i col·laboració... 

Vists aquests aspectes, a continuació es passa a explicar la classificació que va fer 

Fortea Bagán (2009). La classificació està dissenyada segons la importància del professor 

i de l’alumnat, anant des de la metodologia on el professor destaca fins a la que l’alumnat 

treballa tot sol.  
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 Lliçó magistral: consisteix en el fet que el professor desenvolupa una explicació d’un 

contingut i l’alumnat l’intenta adquirir a partir de les capacitats mentals. Com és obvi, 

aquesta metodologia no és utilitzada mai a l’àrea d’Educació Física, ja que aquesta es 

caracteritza per l’aprenentatge a partir de la pràctica amb el cos. 

 Resolució d’exercicis i problemes: consisteix en el fet que l’alumnat ha de resoldre 

exercicis o problemes a partir de l’aplicació de rutines o procediments establerts pel 

mestre. Tradicionalment aquesta era la metodologia utilitzada a l’Educació Física: la 

repetició d’un exercici. 

 Aprenentatge basat en problemes: a partir d’una problemàtica dissenyada pel 

professor, l’alumnat per grups ha de resoldre el problema de forma ordenada i 

coordinada aplicant les fases de resolució. Aquesta és una passa més endavant que la 

metodologia anterior, ja que l’alumnat en lloc de treballar individualment treballa 

cooperant amb els seus companys. 

 Estudi de casos: a partir de l’establiment d’una problemàtica, aquesta és analitzada 

per poder esbrinar quin són els seus possibles procediments de solució. Com es veu, 

aquest és la primera metodologia que introdueix la capacitat cognitiva i reflexiva de 

l’alumnat.  

 Aprenentatge per projectes: l’alumnat du a terme la realització d’un projecte en un 

temps determinat per resoldre una problemàtica a partir dels aprenentatges adquirits 

prèviament i l’ús efectiu de recursos.  

 Aprenentatge cooperatiu: mètode amb el qual tot l’alumnat és responsable del seu 

aprenentatge i del dels seus companys, en una estratègia de responsabilitat compartida 

per poder aconseguir unes metes o un fi comuns.  

 Contracte didàctic o d’aprenentatge: el professor ofereix una activitat 

d’aprenentatge, uns resultats i uns criteris d’avaluació. L’alumnat ha d’arribar a 

resoldre l’activitat i ha d’arribar a aquests resultats (sabent com s’avaluarà) a partir 

del consens amb el professorat: negociarà el seu pla d’actuació. Aquí dins es podria 

establir l’ensenyament multinivell. 

 

Com es pot comprendre, de les metodologies que estableix Fortea Bagán (2009), 

les més inclusives són les tres darreres, ja que permeten a l’alumnat o bé desenvolupar 

actituds cooperatives i col·laboratives per tal d’evolucionar conjuntament o bé 

desenvolupar-se segons les seves pròpies possibilitats.  
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4.5.2. Els estils d’ensenyament. 

Els estils d’ensenyament es poden definir com totes aquelles decisions que es 

prenen durant el procés d’ensenyament – aprenentatge. D’aquesta manera es mostra com 

es desenvolupa la comunicació i la interacció entre el professorat i l’alumnat per definir 

el rol que complirà cada un en aquest procés (Mosston, 1993). 

A partir d’aquests aspectes que s’acaben de mencionar, i amb ajuda de la 

classificació que va fer Muska Mosston (1993) i de AAVV (2010), a continuació es 

passen a explicar els estils d’ensenyament que va establir el primer. La seva classificació 

estava basada segons l’impacte que suposa el seu desenvolupament en la independència 

i la creativitat de l’alumnat. 

Els deu estils d’ensenyament que va proposar Mosston (cada un determinat per 

una lletra), es classifiquen en dos grups: els cinc primers es caracteritzen per reproduir un 

model i els cinc segons per un ensenyament a partir de recerca. Per tant, es pot especificar 

que l’alumnat en els primers estils no desenvolupa de forma intensa les capacitats 

cognitives, mentre que en la segona classificació sí que ho fa. Els deu estils són:  

 De comandament directe (A). Estil on el protagonisme cau damunt el professor, ja 

que és ell qui ho determina tot: l’alumnat es limita a executar, a seguir i a obeir. 

 De la pràctica o assignació de tasques (B). En aquest estil es comença a veure un 

petit pas cap a la individualització: l’alumnat es fa responsable de les decisions que 

pren durant l’execució de les tasques. No obstant això, la tasca se segueix 

caracteritzant per ser fixa i per reproduir un model. 

 D’ensenyament recíproc (C). L’autonomia torna a créixer. Aquest estil segueix 

posant gran protagonisme damunt el professorat, però ara l’actuació es fa en parelles, 

el que permet que després de la realització hi hagi un feedback. 

 D’autoavaluació (D). Se sembla molt al segon estil o estil B, ja que la reproducció 

és la mateixa però el mateix alumne és qui es retroalimenta. 

 D’inclusió (E). Aquí el professor dissenya una tasca però, al contrari que passava 

abans, amb diferents graus de dificultat. A més, cada alumnat decideix quin és el seu 

nivell en la tasca. D’aquesta manera tots poden participar. 

 De descobriment guiat (F). Aquest estil és el primer que permet que l’alumnat 

participi cognitivament de manera més activa. L’estil consisteix que el professorat va 

fent preguntes i plantejant situacions problemàtiques i l’alumnat va intentant 

solucionar-les a partir de la seva pròpia investigació, decisions i descobriments.  
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 De resolució de problemes (G). Aquest estil és una passa més enllà. Es sembla molt 

a l’anterior però ara el professorat no fa preguntes, sinó que només estableix una 

problemàtica i l’alumnat, tot sol, és qui l’intenta solucionar. 

 Programa individualitzat (H). Estil on és el professor qui especifica quin és el 

contingut i el tema a tractar i l’alumnat qui fa tota la resta.  

 Estil per alumnes iniciats (I). Es caracteritza perquè l’alumnat és qui inicia l’activitat 

perquè detecta els seus problemes. També és l’alumnat qui cerca possibles solucions. 

 Autoensenyament (J). Aquest no és un estil que es pot desenvolupar a les aules, ja 

que totes les decisions les pren l’alumne/esportista. No obstant això, es pot considerar 

com una meta: que l’alumnat sigui capaç de programar, planificar una activitat i 

avaluar la seva acció. 

 

Tot i aquesta classificació, el més important és ressaltar que el professor 

d’Educació Física ha de tenir la capacitat d’utilitzar els diferents estils d’ensenyament en 

els moments oportuns. Per la qual cosa es necessiten estudis, experiència i investigació, 

ja que si no es pot caure dins l’especulació (AA.VV, 2010).  

Seguint el fil d’aquesta afirmació, el mateix Muska Moston (1993) va expressar 

que el professorat d’Educació Física no ha d’emprar sempre un estil d’ensenyament 

perquè sigui idoni (en aquest cas inclusiu), sinó que depenent del contingut que es treballi 

i depenent del grup amb el qual es treballi s’utilitzarà un estil o un altre.  

Per tant, i amb vistes posades a desenvolupar una Educació Física Inclusiva, el 

professorat ha d’intentar seleccionar l’estil d’ensenyament que més interessi a l’alumnat. 

No obstant això, i seguint les característiques de l’Educació Inclusiva, els estils que més 

convenen són els sis darrers, ja que permeten a l'alumnat desenvolupar-se segons les seves 

possibilitats i, a més, permeten l’acció cognitiva activa i el desenvolupament afectiu. 

 

4.5.3. L’avaluació en una Educació Física Inclusiva. 

Diversos autors ja han debatut sobre l’avaluació a l’àrea d’Educació Física i la 

seva importància. Molts d’ells s’han posat d’acord en la necessitat d’avaluar durant tres 

moments diferents: abans, durant i després del procés d’ensenyament – aprenentatge.  

D’aquesta manera, en l’Educació Física Inclusiva, l’avaluació ha de tenir les 

següents cinc característiques (Ruiz, 2008). En primer lloc ha de ser processual, és a dir, 

ha de fer-se abans, durant i després de les situacions d’ensenyament – aprenentatge. En 
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segon lloc, ha de ser integral. Això significa que no només s’ha de centrar en els aspectes 

motrius, sinó que també s’ha de centrar en els aspectes cognitius i afectius. 

A més d’això, l’avaluació ha de ser global, ja que ha d’avaluar tot el relacionat 

amb l’Educació Física: disseny, desenvolupament, professorat, alumnat... Relacionat amb 

això trobem la quarta característica: l’avaluació ha de ser compartida. És a dir, ha de ser 

realitzada tant pel professorat com per l’alumnat. Finalment, l’avaluació ha de ser 

educativa. Això significa que l’avaluació ha de servir per potenciar els aspectes positius 

i per corregir aquells menys positius. 

Per tant, la importància a l’hora de desenvolupar una avaluació a l’Educació Física 

Inclusiva no recau damunt si s’ha de fer o no s’ha de fer, sinó que la importància està en 

les maneres de desenvolupar aquesta avaluació i en els instruments emprats per fer-la. En 

aquest sentit, si es vol desenvolupar una Educació Física Inclusiva, és important que es 

conegui a l’alumnat i les seves característiques i avaluar el progrés que segueix. 

 

4.5.4. Tasques inclusives. 

Per acabar aquest marc teòric només queda esmentar els tipus de tasque que millor 

poden anar per aconseguir una Educació Física Inclusiva. En aquest sentit, Ríos (2009) 

n’estableix tres: les activitats cooperatives, les activitats multinivell (tasques obertes) i les 

activitats adaptades. 

 Les activitats cooperatives són aquelles on un grup d’alumnat s’organitza i actua de 

manera conjunta per aconseguir uns fins comuns. D’aquesta manera cada alumne pot 

aportar i desenvolupar múltiples habilitats: motrius, socials, cognitives... 

 Les activitats multinivell són aquelles proposades pel mestre amb un objectiu 

concret però que permeten que l’alumnat les desenvolupi segons el seu nivell 

d’habilitat i capacitat. Una altra tasca molt relacionada amb les activitats multinivell 

són les tasques obertes, aquelles on el professor diu el què s’ha de fer però no 

especifica com.  

 Les activitats adaptades. A vegades, quan hom té la intenció de desenvolupar una 

Educació Física Inclusiva pensa que ha de cercar activitats completament noves. No 

obstant això, aquest fet està enfora de la realitat, ja que el canvi d’algun aspecte 

d’alguna activitat que se sol desenvolupar a les sessions també pot servir per 

aconseguir una Educació Física Inclusiva. En aquest sentit, demanar ajuda als 

companys és molt important, tot i que pot arribar a ser encara més profitós demanar 

opinions al mateix alumnat. 
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5. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Una vegada explicat tot el marc teòric de les bases sobre on s’hauria de 

fonamentar una Educació Física Inclusiva, és hora de proposar una de les moltíssimes 

vies d’aplicació d’aquesta: no hem d’oblidar que l’Educació Física Inclusiva és molt 

personal i es pot arribar des de múltiples camins. En aquest mateix sentit, en el dia a dia 

també ens podem trobar innumerables casos o possibilitats per aplicar-la. 

Per tant, per aquest darrer motiu, he decidit centrar-me en un únic cas hipotètic. 

L’elecció d’aquest cas ha estat relativament fàcil, ja que el que tinc més a mà (encara que 

també hi ha una motivació intrínseca) és una alumna amb TEA. I és que amb les reflexions 

de diferents professionals de les escoles on he fet pràctiques com amb les reflexions fetes 

amb diferents companys que tracten amb alumnat que presenta aquest trastorn, crec que 

la proposta d’intervenció serà més adequada. 

Com és lògic, la proposta d’intervenció que es durà a terme a continuació seguirà 

tots aquells punts característics de l’Educació Física Inclusiva i el seu punt de partida i el 

seu punt final estaran en l’Educació Primària. 

 

5.1. Alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista. 

 

5.1.1. Aproximació al terme Trastorn d’Espectre Autista. 

Segons GuiaSalud (2010) (organisme del Sistema Nacional de Salud), el Trastorn 

d’Espectre Autista (TEA) és una disfunció neurològica crònica amb forts bases 

genètiques que des d’edats primerenques es manifesta en una sèrie de símptomes basats 

en una triada de trastorns: la interacció social, la comunicació i la falta de raonament i 

comportaments. Pel que fa al seu grau de gravetat, forma i edat d’aparició, com segueix 

afirmant la GuiaSalud, depèn de cada individu, fent així que cap persona que presenta un 

Trastorn d’Espectre Autista sigui igual a una altra. 

Tot i que es poden diferenciar diferents tipus de TEA, la veritat és que es poden 

agrupar quatre característiques generals (Gómez Rodríguez, 2013 i Junta de Extremadura, 

2007): 

 Possibles alteracions en la comunicació i el llenguatge. 

 Dificultat per poder realitzar una interacció social normalitzada. 

 Conductes repetitives i comportaments obsessius. 

 La inflexibilitat als canvis de l’ambient proper. 
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Tot i aquestes quatre característiques, el que ens ha de quedar més clar és el que 

s’ha dit a la definició de TEA esmentada abans: cap persona que presenta aquest trastorn 

és igual a una altra. No obstant això, es poden establir cinc tipus de TEA (Torras Virgili, 

sense data): 

 

 Autisme (o autisme clàssic): es manifesta abans dels tres anys i es caracteritza per 

problemàtiques en la parla (un retràs o el fet que no apareix) i problemàtiques 

relacionades amb la socialització (inclús amb la família). 

 

 Síndrome de Rett: és quasi exclusiu de les nines i es caracteritza per produir una 

regressió notable de les habilitats motores i del llenguatge, després que aquestes es 

desenvolupessin de manera normal durant els primers 18 o 24 mesos de vida. 

 

 Síndrome d’Asperger (o autisme d’alt rendiment). El trastorn més difícil i tardà de 

diagnosticar. En aquest cas no existeix un retràs intel·lectual ni cap tret físic 

diferencial. La característica es troba en les habilitats socials: falta d’empatia, 

dificultat per detectar dobles intencions o d’entendre el llenguatge no verbal. 

 

 Síndrome desintegrat infantil (o síndrome de Heller). Apareix després dels dos 

anys i té un caràcter regressiu i, a vegades, d’evolució lenta. Les alteracions es donen 

a les àrees habituals de l’espectre autista. 

 

 Trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat. Aquest tipus engloba 

tots aquells casos que no es poden classificar en ningun dels grups anteriors. 

 

 Dins aquesta aproximació al terme de TEA, també és molt important concebre 

que les famílies amb fills amb autisme (del grec autos, un mateix) han pressionat i insistit 

a la Real Acadèmia de la Llengua per canviar la seva definició, ja que consideraven que 

està plena de prejudicis. D’aquesta manera, en l’actualitat estan demanant que la definició 

d’autisme passi a ser: trastorn del desenvolupament que afecta la comunicació i la 

interacció social, caracteritzat per patrons de comportaments restringits, repetitius i 

estereotipats.  
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5.2. Una intervenció amb una mirada inclusiva. 

Quan el professorat és conscient que a la seva aula hi haurà un alumne amb 

Trastorn d’Espectre Autista, el primer que ha de fer és prendre consciència que és un 

alumne com qualsevol altre i que, per tant, hem de saber com és. És a dir, quines són les 

característiques que el defineixen, les seves mancances, les seves potencialitats i quins 

són els seus comportaments més habituals. 

Per aquest motiu, i sabent que presenta un TEA, el primer que hem de fer és 

esbrinar quin és el seu tipus (ja que segons aquest, la seva intervenció serà diferent): el 

professorat no determina el tipus de TEA, sinó que aquest ja vindrà determinat per un 

especialista.  

Una vegada es conegui quin és el tipus de TEA, serà hora de passar a investigar 

sobre aquest tipus i, en particular i més important, sobre l’alumnat amb TEA. Tot això 

ens permetrà fer una planificació i programació de l’assignatura més adequada. 

 

5.2.1. Investigació del Trastorn d’Espectre Autista. 

Com ja s’ha dit, una vegada tenim consciència que a la nostra aula hi haurà un 

alumne amb Trastorn d’Espectre Autista i tenim consciència del seu tipus, el primer que 

haurà de fer el professorat serà fer una recerca d’informació sobre el seu tipus de trastorn. 

Alguna bibliografia d’interès per saber sobre els diferents tipus de TEA són Bonilla 

Barragán, M.J.; Gallego Matellán, Mª.M. (2012); García Gómez, A. (2008); Junta de 

Extremadura (2007); Junta de Andalucia (2001); Martínez Feria, M. i Vázquez Reyes, 

C.M.; i Mulas, F. et al. (2010). 

 

5.2.2. Investigació sobre l’alumnat amb TEA. 

La investigació sobre el tipus de TEA que presenta l’alumne serà la primera passa 

per descobrir quines són les pautes i comportaments que, segurament (de manera 

estereotipada i clínica), seguirà l’alumne.  

Ara bé, tot això s’haurà de contrastar amb la segona investigació que haurà de dur 

a terme el professorat: una investigació de l’expedient acadèmic de l’alumne. En aquesta 

situació, i sabent que estem desenvolupant una intervenció a l’Educació Primària, ens 

podrem trobar dos possibles casos.  

El primer d’ells és que ens trobem al primer curs del primer cicle o que l’alumne 

amb TEA sigui nou a la nostra escola. En ambdós casos, el que haurem de fer és realitzar 

una demanda d’un informe al professorat de l’etapa anterior que s’ha encarregat d’ell o 



  

29 
 

una demanda d’un informe al centre (sigui especialitzat o no) on ha estat matriculat. Per 

altra banda, l’altre possible cas és que ens trobem a qualsevol curs de l’educació primària 

(exceptuant primer) i que l’alumne ja hagi cursat al mateix centre. En aquest cas, la 

demanda de l’informe estaria dirigida al professorat que l’ha tingut l’any anterior.  

En qualsevol dels casos que s’acaba d’explicar, a l’annex es mostren una 

exemplificació dels possibles informes que es poden utilitzar per recollir informació sobre 

l’alumnat amb TEA. 

En qualsevol d’aquests dos casos, el que ha de quedar clar és que la demanda té 

l’objectiu de conèixer millor com és l’alumne de manera cognitiva, de manera motriu i 

de manera afectiva. No obstant això, s’ha de tenir present que l’alumne ha pogut 

evolucionar i, per tant, també serà molt important fer una valoració pròpia. 

 Un altre punt, i tal vegada més important que el que s’acaba d’explicar, és el fet 

de demanar informació de l’alumne a la família. I és que aquesta, quasi sempre, serà qui 

millor conegui l’alumne en els seus tres aspectes: cognitiu, afectiu i motriu. Aquesta 

demanda d’informació és aconsellable que es faci a partir d’una entrevista, ja que així 

segur que es podran anar resolent tots els dubtes que es puguin escapar en un informe. A 

més, seria important i recomanable que a l’entrevista hi assistissin la tutora, l’orientadora 

i algun membre de l’equip de suport. A l’annex també es pot veure una possible guia 

d’informe. 

Havent fet tota aquesta recerca d’informació, ja es podrà passar a la següent fase, 

la planificació de l’àrea.  

També serà molt important que tota la informació recollida es classifiqui en un 

fitxer per tal que els futurs professors de l’alumne i, més especialment els professors de 

l’Educació Secundària, puguin tenir una documentació de com ha anat evolucionant 

l’infant amb TEA. A l’annex es pot veure un exemple. 

 

5.2.3. Planificació de l’assignatura. 

Després d’haver fet la recerca d’informació de l’alumne, el segon que ens ha de 

quedar clar és que sigui quin sigui el seu tipus de TEA, l’alumnat dins l’escola, estarà 

classificat com alumne amb necessitats educatives especials (NEE). I és que seguint la 

LOE (2006), s’entén per alumnat que presenta necessitats educatives especials, aquell 

que requereix, per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats 

suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus 
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de conductes. Tot i que la definició pot semblar que tingui prejudicis, la realitat és que 

l’alumnat amb TEA entra dins aquesta. 

Per tant, tenint això present, l’alumne segur que tindrà una adaptació curricular. 

Normalment les adaptacions curriculars són dutes a terme pel professorat responsable del 

nin, l’equip de suport i assessorades per l’orientador del centre. Per aquest motiu, i amb 

vistes a l’adaptació curricular, serà molt important que el professorat d’educació física, 

havent fet les dues recerques d’informació anteriors, participi de manera activa en 

l’establiment de l’adaptació. 

Com a supòsit d’intervenció que és aquest apartat, no puc establir quins serien els 

objectius que s’hauria d’intentar aconseguir amb un alumne amb TEA, ja que cada un és 

diferent d’un altre: la simptomatologia és molt personal. Una bibliografia que pot ajudar 

a l’hora de fer una adaptació curricular d’un alumne amb TEA és Bonilla Barragan, M.J. 

 

D’altra banda, i de manera molt general i per a totes les àrees d’educació primària, 

el que sí que podem fer és establir quatre objectius educatius que permetran ajudar a 

l’alumne amb Trastorn d’Espectre Autista a reorganitzar el seu món i reduir la seva 

angúnia (Garanto Alós, 1984): 

 Normalitzar les conductes asocials.  

 Aconseguir unes habilitats bàsiques: d’autoconeixement i de comunicació (verbal i/o 

no verbal) que li permetin mostrar el seu món interior. 

 Ajudar-lo a conèixer-se. I, en aquesta construcció del jo, aconseguir també la 

sensibilització cap als altres. 

 Ajudar-lo a ser capaç de comprendre al màxim el seu entorn. 

  

No obstant això, el fet que l’alumnat tingui necessitats educatives específiques no 

voldrà dir que l’àrea d’Educació Física disposi d’un professor de suport: i el més segur és 

que l’àrea no el rebi i sí el rebi una altra àrea. Per aquest motiu, la nostra planificació 

s’haurà d’ajustar a tenir un únic mestre que se centri en tot l’alumnat. 

Establert això, és hora de passar a desenvolupar cinc punts que faran que la 

consecució d’una Educació Física Inclusiva sigui més propera: la metodologia que durem 

a terme, el suport, i les funcions del professorat, les necessitats educatives, les estratègies 

educatives i les sessions en sí.  
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La metodologia. 

Moltes vegades pensem que l’elaboració o l’elecció d’una metodologia ens durà 

a bon port a l’hora d’aconseguir uns objectius determinats. Per tant, la lògica ens duria a 

pensar que si volem desenvolupar una Educació Física Inclusiva, hauríem d’elegir una de 

les tres considerades com més inclusives: l’aprenentatge per projectes, l’aprenentatge 

cooperatiu o el contracte didàctic o d’aprenentatge.  

No obstant això, normalment la realitat està allunyada una mica d’aquest fet. I és 

que a la sessió d’Educació Física hi ha moltíssims de condicionants que faran que la nostra 

metodologia canviï:  

 L’estat de l’alumnat. L’actitud de l’alumnat canviarà segons diferents aspectes, com 

poden ser les èpoques d’exàmens o proves avaluatòries, les setmanes culturals, la 

preparació d’una excursió o d’un viatge d’estudis... És a dir, l’alumnat assistirà a la 

sessió d’Educació Física amb mil i un estímuls que condicionaran el seu estat d’ànim 

i, per tant, també el seu comportament. I això podrà crear, a la vegada, alteracions del 

comportament de l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista. 

 

 El temps. Sembla que no, però l’alumnat, segons el temps atmosfèric que faci estarà 

més o menys predisposat a fer la sessió d’Educació Física. Normalment, quan estigui 

ennigulat o facin quatre gotes, l’alumnat estarà més nerviós de l’habitual. Aquest 

nerviosisme dels companys pot crear tensió a l’alumnat amb TEA. 

 

 L’època de l’any. Molt relacionat amb l’anterior, l’alumnat no es comportarà de la 

mateixa manera durant tot el curs. I és que en els mesos que fa més calor sol estar més 

revolucionat. De la mateixa manera, quan s’apropen les vacances també sofreix un 

canvi en el seu comportament. 

 

 Els patis i els seus esdeveniments. L’alumnat té molta facilitat a desconcentrar-se, 

ja que el lloc on es desenvolupa la sessió d’Educació Física (al pati o al gimnàs) té 

una major quantitat d’estímuls que l’aula ordinària. D’aquesta manera, qualsevol 

esdeveniment que hi passi serà motiu de nirvis, desconcentració o revolució. 

 

Per tant, i amb vistes a què hem de tenir present tot això, la nostra metodologia 

per desenvolupar una sessió amb un alumne amb Trastorn d’Espectre Autista, haurà de 

tenir tres punts presents.  
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En primer lloc haurà de ser inclusiva, és a dir, haurà de permetre la participació 

de tothom. En segon lloc, i relacionat amb el primer punt, la nostra metodologia haurà de 

promoure una participació activa de tothom. És a dir, s’haurà d’abolir qualsevol 

comportament que faci que qualsevol alumne desenvolupi un rol passiu o bastant menys 

actiu que la resta de companys. En tercer i darrer lloc, i relacionat amb els condicionants 

esmentats abans, la nostra metodologia haurà d’estar oberta al canvi. És a dir, el mestre 

haurà de poder canviar la seva metodologia segons el comportament de l’alumnat. 

 

El suport a la sessió d’Educació Física. 

Com ja s’ha vist anteriorment, pràcticament mai l’àrea d’Educació Física rep 

l’ajuda d’un mestre de suport. I en els casos que he pogut conèixer d’alumnat amb 

Trastorn d’Espectre Autista, aquesta situació no canvia.  

Per tant, en la hipotètica situació que es rebés suport, l’actitud que hauria de tenir 

el mestre de suport seria la següent. Per una banda hauria de considerar-se com un 

professor d’Educació Física més i, per tant, ajudar al mestre d’educació física titular del 

grup a planificar, desenvolupar i avaluar les sessions. I és que com a mestre de suport que 

seria, el seu coneixement, experiència i ajuda vindria molt bé per poder realitzar un procés 

d’ensenyament – aprenentatge més inclusiu, però a la mateixa vegada, més personal. 

D’altra banda, no hauríem d’oblidar la qüestió que, a vegades, certs continguts és millors 

treballar-los de manera individual. És a dir, com que és possible que l’alumnat amb TEA 

tingui dificultats a, almenys, una de les tres àrees que hem esmentat abans (comunicació 

i llenguatge; la interacció social; i les conductes repetitives i comportaments obsessius), 

és possible que certs continguts a desenvolupar sigui millor desenvolupar-los de manera 

individual. En aquest sentit, el grau d’afectació també serà molt important a l’hora de 

decidir si l’alumnat amb TEA treballa de manera grupal (sempre que es pugui) o de 

manera individual. 

No obstant això, i com he dit abans de començar, la situació més habitual que ens 

podríem trobar és que no rebéssim ajuda d’un mestre de suport. En aquest sentit, el més 

ideal seria que el propi alumnat fos qui desenvolupés aquesta funció de suport.  

I és que aquesta acció pot arribar a donar una gran quantitat de beneficis a 

l’alumnat amb TEA: una integració ràpida al grup-classe, una aparició de vincles amb els 

companys, un major nombre d’interaccions i, el més important, la possibilitat que l’infant 

amb TEA se situï en el món real (que s’ubiqui, s’organitzi i que adquireixi certa 

autonomia i independència) (Linares, 1993). 
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La funció del professor d’Educació Física. 

Com qualsevol persona que s’encarrega d’un infant o d’un grup d’infants, el 

professor d’Educació Física té una gran responsabilitat, tracti amb l’alumnat que tracti. A 

més, com apunta Garanto Alós (1984), el mestre que s’encarrega d’alumnat amb Trastorn 

d’Espectre Autista ha de tenir una gran maduresa a diferents fronts:  

 Ha de tenir una bona preparació psicopedagògica. Això és conèixer les pautes del 

desenvolupament normal dels infants i la personalitat de l’alumne amb TEA 

(adquisició segurament amb la pràctica). 

 

 Ha de comunicar-se i debatre amb altres professionals que també treballem amb 

infants amb Trastorn d’Espectre Autista. 

 

 Ser una persona vocacional i preocupada per les problemàtiques de l’alumnat. 

 

 La seva personalitat té molta importància. L’alumnat, i també el que presenta el 

TEA, el vorà com un model i com una font d’ajuda o auxili. 

 

 Ha de ser una persona amb grans dosis d’il·lusió i esperança en les possibilitats 

de canvi i desenvolupament de cada nin. A més, aquesta il·lusió i esperança també 

ha de ser transmesa als nins. 

 

Necessitats Educatives de l’alumnat amb TEA. 

Sense oblidar que cada nin és un món i que cada Trastorn d’Espectre Autista és 

diferent, seguint a la Junta d’Andalusia (2001), quan investiguem sobre l’alumnat i quan 

programem les sessions que durem a terme, és important tenir present les necessitats 

educatives que sol experimentar l’alumnat amb TEA. A continuació es mostren tres 

d’aquestes necessitats: 

 L’adaptació de l’entorn a les seves particularitats. I és que normalment l’entorn 

educatiu està ple d’estímuls i característiques que dificulten la comprensió i 

l’adaptació de l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista.  

 

 L’ensenyament explícit de les funcions d’humanització. Les particularitats 

cognitives de l’alumnat amb TEA dificulten l’aparició d’una sèrie de funcions que es 

desenvolupen a la població general de forma espontània (comunicació social, joc i 
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imaginació, flexibilitat i adaptació als canvis...). Per aquest motiu s’ha d’especificar 

el treball d’aquests continguts a les adaptacions curriculars que es facin.  

 

 El desenvolupament dels seus punts forts. L’alumnat amb TEA sol tenir un 

desenvolupament normal o superior d’algunes funcions cognitives. Fomentar-les pot 

ajudar al fet que aquest alumnat entengui el món social on viu i es desenvolupi en ell. 

 

Estratègies Educatives. 

A la bibliografia mencionada abans es poden trobar diferents mètodes 

d’intervenció. Ara bé, de forma general es poden establir una sèrie de pautes que poden 

ajudar a aquestes intervencions (Junta d’Andalusia, 2001). 

 Protecció sensorial. L’alumnat amb TEA pot sofrir hipersensibilitat sensorial. Per 

tant, saber a quin sentit trobem aquesta hipersensibilitat i saber reduir els estímuls que 

li produeixen sensacions negatives, pot ser fonamental per facilitar la relació 

adequada entre aquest alumnat i el seu entorn. 

 

 Organització de l’entorn o dels entorns pròxims. Davant la carència de paràmetres 

socials, és important que el món físic, temporal i social que l’envolta sigui organitzat 

amb un alt grau de predictibilitat amb la introducció de claus socials significatives i 

accessibles a les seves capacitats. 

 

 Utilització d’ajudes visuals. La gran capacitat visoespeial que té l’alumnat amb 

Trastorn d’Espectre Autista pot fer que les ajudes visuals facilitin i ajudin a la 

comprensió del món que l’envolta, d’allò que es diu al seu voltant, d’allò que ha 

d’esdevenir, etc. 

 

 Emfatitzar el desenvolupament de la comunicació. Els problemes de comunicació 

que sol sofrir l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista s’han d’abordar mitjançant 

la millora de les habilitats bàsiques de comunicació que ja té. També és important 

saber que l’ús de sistemes alternatius de comunicació pot servir també per 

desenvolupar aquesta funció. 

 

 Entrenament en emocions. Les limitacions que té per entendre el món social que 

l’envolta ens ha de fer dur a terme un entrenament del reconeixement de diferents 

emocions i de la relació que tenen aquestes en diferents situacions. 
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 Programar la millora de les habilitats en joc interactiu i joc de grup. Tot i que té 

dificultats per desenvolupar jocs simbòlics, és important que l’alumnat participi en 

diferents tipus de jocs, amb la resta del grup, per poder entendre millor el món que 

l’envolta. 

 

 Normalització de l’ús d’objectes i juguetes. Per tal d’apropar-lo i de millorar el joc 

simbòlic de l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista, és important l’entrenament 

de l’ús funcional de diferents objectes i juguetes que es tinguin a l’abast. 

 

 Formació i suport a professionals. Per a poder atendre millor a l’alumnat amb 

Trastorn d’Espectre Autista  és imprescindible que tot el professorat que treballa amb 

ell o que en un futur és possible que treballi amb ell segueixi una formació continuada. 

 

Les sessions d’educació física. 

Tenir present que cada sessió és una passa més per al desenvolupament de l’infant 

és molt important. D’aquesta manera, també és important concebre que qualsevol 

contingut que desenvolupem a les sessions d’Educació Física ha de poder ser realitzat per 

l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista. 

Ara bé, a les sessions d’Educació Física, un aspecte que serà més important que 

tot això serà la rutina i l’ambient estructurat. I és que com afirma Gallego Matellán (2012), 

estructurar l’entorn on es desenvoluparà la sessió d’Educació Física afavorirà al fet que 

l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista desenvolupi les seves potencialitats (i sense 

interferir en la resta d’alumnat). 

Alguns dels recursos que es poden utilitzar per organitzar la classe i establir les 

rutines són les tres que s’expliquen a continuació. En primer lloc s’ha de cercar un lloc 

on sempre es rebrà a l’alumnat i on s’explicaran les activitats. En aquest sentit, que cada 

alumne tingui el seu lloc (per exemple asseguts en rotllana per ordre de llista) farà que 

l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista no vegi la situació inicial com un caos (el que 

li podria provocar ansietat i, per tant, unes innumerables possibilitats de conductes 

contràries). Seguint amb aquest lloc, el professorat ha d’intentar trobar-ne un que tingui 

el mínim d’estímuls sensorials possibles. 

En segon lloc, ajudar les explicacions amb material visual farà que l’alumnat 

romangui tranquil i atent. Per tant, també serà important que el material que s’hagi 
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d’utilitzar sigui presentat (i explicat el seu ús) a classe, ja que així l’alumnat amb Trastorn 

d’Espectre Autista sabrà allò que haurà de fer. 

Seguint amb el tema dels materials, aquests són també un gran aliat del professor 

per a què l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista millori en diferents àmbits. Per tant, 

l’elecció i l’organització dels recursos materials sempre s’haurà de fer amb els següents 

criteris (Junta d’Extremadura, 2007): s’han d’adaptar a l’edat cronològica de l’infant; 

l’infant l’ha de poder reconèixer i manejar fàcilment; han de donar informació sobre 

l’activitat que se li demana; han d’estar disposats de manera adequada; que s’utilitzin amb 

consonància i coherència; i no utilitzar molts al mateix temps per no crear ansietat a 

l’infant amb TEA. 

En tercer lloc, estructurar el final de la sessió sempre de la mateixa manera també 

ajudarà al fet què l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista no es posi nerviós abans de 

pujar a l’aula ordinària, anar al pati o anar a casa. Per tant, reunir-se (en el lloc inicial) i 

fer una teorització de caire teòric pot ajudar a baixar les pulsacions dels nins i donar peu 

a què l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista s’adoni d’allò que ve a continuació. 

Per acabar, i com a resum d’això, sempre s’hauran d’evitar aquells moments 

d’improvisació. No obstant això, com que és quasi impossible tenir-ho tot previst, quan 

sorgeixi un canvi de rutina el professorat hauria d’utilitzar una icona per explicar que es 

canvia d’activitat per una altra, o bé que es deixa de fer una activitat concreta (Gallego 

Matellán, 2012). D’aquesta manera evitarem que es produeixi ansietat o comportaments 

disruptius. 

No obstant això, tota aquesta situació (que quasi sempre inclou a la resta 

d’alumnat) no s’aconseguirà si no hi ha hagut prèviament un treball de sensibilització. I 

és que intentar que l’alumnat accepti les característiques que diferencien de manera més 

rellevant a un alumne pot fer que a la sessió sorgeixin diferents problemes: conductes 

insolidàries, estigmatitzacions, rebutjos... (Ríos, 2009). Per tant, i com segueix dient 

aquesta autora, si es vol aconseguir una Educació Física Inclusiva, es necessita que primer 

de tot hi hagi un treball de sensibilització. 

I és que aquesta sensibilització és la millor manera perquè tot l’alumnat s’adoni 

de les limitacions que pot tenir un company i entengui i accepti de forma natural les 

possibles adaptacions que pugui rebre a l’hora de fer un joc o una activitat. Alguns 

exemples dels jocs de sensibilització que es poden desenvolupar per aconseguir que 

l’alumnat entengui i comprengui les limitacions (o característiques) són: els jocs 

paralímpics i els jocs modificats. 
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No obstant això, com que les limitacions o dificultats que mostra un alumnat amb 

TEA van més enllà de l’aspecte motriu (interacció social, comunicació, inflexibilitat als 

canvis...), serà també molt important que aquesta sensibilització també es treballi a les 

sessions d’aula ordinària, a qualsevol de les altres àrees curriculars. 

 

5.2.4. L’avaluació.  

La feina prèvia a la pràctica de la proposta d’intervenció és molt important. No 

obstant això, tal vegada l’avaluació sigui encara més important. No em refereixo a 

l’avaluació pròpia de l’alumnat amb TEA, sinó de tot allò que el rodeja. És a dir, per al 

bon funcionament d’aquesta proposta, serà de gran importància dur a terme una avaluació 

en cada un dels moments per tal de conformar una avaluació contínua. 

És a dir, en primer lloc serà molt important que s’efectuï una avaluació dels 

comportaments que té l’alumnat dins l’escola, ja que així podrem saber si tota la 

informació que s’ha recollit és vàlida i saber si ha evolucionat en algun aspecte. Per tant, 

les dues o tres primeres setmanes del curs serà molt important que el professorat (de 

qualsevol àrea) vigili de manera allunyada com actua l’alumnat amb Trastorn d’Espectre 

Autista i anoti allò que cregui més rellevant (hi ha un exemple a l’annex). 

La segona avaluació que també s’hauria d’efectuar és la de com es comporten els 

companys amb ell. Aquesta avaluació, que s’hauria d’efectuar tant a l’hora d’esplai com 

a la sessió d’Educació Física i també durant les primeres setmanes del curs, tindria com 

a objectiu saber quins són els companys més afins a l’alumnat amb Trastorn d’Espectre 

Autista i, per tant, que millor poden ajudar i treballar amb ell.  

En tercer lloc, serà molt important que el professorat d’educació física avaluï si 

totes aquelles accions que ha programat estan funcionant de manera correcta, si s’estan 

aconseguint els objectius que s’havien programat. En cas de no ser així, amb aquesta 

avaluació es podria reorganitzar l’adaptació curricular que se li hagués fet. 

En quart i darrer lloc, serà molt important fer una avaluació al propi alumnat. En 

aquest sentit, el que sempre s’avaluarà serà la seva progressió, mai el resultat que 

aconsegueix de fer una tasca encomanada. Per tant, quan es faci l’adaptació curricular de 

l’infant amb Trastorn d’Espectre Autista sempre es tindrà present que els criteris 

d’avaluació aniran dirigits al procés de realització. 
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6. CONCLUSIONS 

L’Educació Inclusiva, que es pot entendre com les actuacions dutes a terme per 

intentar donar a cada un dels alumnes que formen un grup-classe tot allò que necessita 

per poder arribar allà on es pretén arribar, és un terme relativament modern, resultant de 

diferents polítiques educatives renovadores del segle XX i XXI que, en certa mesura, han 

anat quedant caduques. 

Per tant, l’Educació Inclusiva actualment s’ha convertit en una proposta política 

(ja ha estat inserida en més d’una llei educativa, tot i que amb diferents punts de vista, 

inclús al punt d’arribar-se a contradir), però en el seu origen se la definia com una 

proposta de millora, una actitud, una filosofia... 

Actualment l’Educació Inclusiva ha adquirit gran força, tot i les barreres que 

presenta i tot i les persones que se li oposen. No obstant això es pot reafirmar la idea que 

l’Educació Inclusiva és una realitat. 

En aquest sentit, no s’ha d’oblidar que aquest tipus d’Educació es pot quedar en 

una simple redacció legal si no es duen a terme diferents accions que l’afavoreixen. És 

per això que es pot afirmar que el màxim paper desenvolupador de l’Educació Inclusiva 

el té el professorat de les diferents etapes educatives: ells són el seu motor.  

No obstant això, aquest, durant la seva tasca professional, es pot trobar amb alguns 

entrebancs: metodologies que no funcionen, línies pedagògiques del centre que no 

afavoreixen, pares reticents a aquesta filosofia educativa... És per aquest motiu que el 

professorat ha de seguir formant-se, ja sigui de manera autònoma com a partir dels 

diferents cursos que s’ofereixen d’aquesta temàtica o a partir de l’ajuda dels seus 

companys de professió. 

I és que aquesta formació és una de les úniques armes que té el professorat per 

poder aconseguir la desitjada Educació per a Tots (EPT). L’altra és saber que tot allò que 

desenvolupa està recolzat per la normativa (lleis, documents aprovats en el centre, etc.). 

Totes aquestes perspectives són molt positives. Ara bé, en el sistema educatiu ens 

trobem una àrea molt singular pel que fa referència a l’Educació Inclusiva, que no és altra 

que l’Educació Física. En aquest sentit hi ha un fet simple però cert: aquesta àrea 

curricular és la que dóna més oportunitats de cabuda i de participació de tot tipus 

d’alumnat, ja que el joc (el seu mitjà d’ensenyament) és la millor estratègia per a la 

inclusió de tot tipus d’alumnat, tinguin les característiques que tinguin. Ara bé, també és 

a l’àrea on sorgeixen més conflictes, més barreres i on els responsables dels infants (pares, 

mares o tutors legals) troben més reticències o problemàtiques. 
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En aquest sentit, si la formació en relació a l’Educació Inclusiva del professorat 

general és important, la formació del professorat d’Educació Física ho és encara més. I 

és que a les aules ordinàries l’alumnat no s’expressa com realment és, sinó que quasi tots 

actuen d’una manera similar: estan asseguts fent una tasca igual, la qual no els permet 

desenvolupar les seves potencialitats al màxim.  

Per entendre millor allò que vol aconseguir l’Educació Física Inclusiva s’ha de 

tenir present que la inclusió no només fa referència a l’alumnat amb una característica 

rellevant que el diferencia notòriament dels seus companys, sinó que la inclusió fa 

referència a tot l’alumnat que forma un grup – classe. 

Per altra banda, aquesta afirmació s’ha d’ajuntar amb un fet completament cert: 

l’aconseguiment d’una Educació Física Inclusiva també depèn de molts factors que els 

docents no poden controlar. És per aquest motiu que és molt important que el professorat 

tingui una gran quantitat d’estratègies i recursos. A més, i tal vegada més important que 

això, ha de tenir una actitud favorable de renovació. És a dir, ha de ser conscient que els 

seus aprenentatges han de continuar tot i haver acabat la seva formació obligatòria. 

Per acabar, i tenint present l’exemple d’un alumne que presenta un Trastorn 

d’Espectre Autista que s’ha explicat, ens podem adonar de moltes de les coses que 

s’haurien de tenir presents per poder aconseguir una Educació Física Inclusiva. D’aquesta 

manera ens adonem que per poder-la aconseguir, més important que la metodologia que 

duguem a terme; més important que el suport que es pugui aconseguir; més important que 

el mateix professorat; i més important que les estratègies que es puguin desenvolupar en 

les sessions, el que tindrà més rellevància i importància serà el fet de conèixer com és 

realment l’alumnat i quines són les seves vertaderes necessitats. 

D’aquesta manera, les adaptacions que s’introdueixin a les sessions seran més 

contextualitzades i més reals, el que permetrà el més important dels que haurien de ser 

els nostres propòsits: que l’alumnat estigui a gust a l’àrea i que evolucioni segons les 

seves capacitats i potencialitats. 
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8. ANNEX 

 

A. Document de Recollida d’Informació de l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista 

(TEA) provinent d’Educació Infantil del mateix centre o del centre adscrit. 

 

 

B. Document de Recollida d’Informació de l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista 

(TEA) provinent d’un altre centre. 

 

 

C. Document de Recollida d’Informació de l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista 

(TEA). Entrevista a la Família. 

 

 

D. Document de Recollida d’Informació de l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista 

(TEA) a la sessió d’Educació Física. 

 

 

E. Document de Recopilació d’Informació sobre l’alumnat amb Trastorn d’Espectre 

Autista (TEA) per a cursos posteriors o nivells educatius posteriors. 

 



  

 
 

DOCUMENT DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ DE L’ALUMNAT AMB TRASTORN 

D’ESPECTRE AUTISTA (TEA) PROVINENT D’EDUCACIÓ INFANTIL DEL 

MATEIX CENTRE O DEL CENTRE ADSCRIT. 

 

Data d’elaboració: 

Persona que realitza l’informe: 

Relació amb l’alumne: 

 

Dades de l’alumne/a 

Nom: 

Data de naixement (d/m/a): _ _ / _ _ / _ _ _ _ Edat: ___ 

 Antecedents acadèmics 

Repetició de curs:       Si     –    No 

Any: Curs: Edat: 

Any: Curs: Edat: 

  

Ha rebut suport d’algun tipus?       Si     –    No 

A quines àrees? 

 

 

Observacions: 

 

 

 

  

Informació de la seva activitat a les sessions de Psicomotricitat 

Nivell Actitudinal 

1. Davalla de l’aula ordinària correctament? M QM AV QS S 

2. Està motivat a venir a les sessions de Psicomotricitat? M QM AV QS S 

3. Escolta les explicacions del mestre? M QM AV QS S 

4. Te bona actitud quan s’expliquen les activitats? M QM AV QS S 

5. Respecte als seus companys? M QM AV QS S 

6. Respecte el material? M QM AV QS S 

Nivell Conceptual 

1. Entén les explicacions del professor/a? M QM AV QS S 

2. Entén allò que li diuen els companys? M QM AV QS S 

3. Necessita ajuda per entendre les coses? M QM AV QS S 

Nivell Procedimental 

1. Sap realitzar les tasques que se li encomanen? M QM AV QS S 

2. Juga amb els seus companys? M QM AV QS S 

3. Utilitza el material de les activitats correctament? M QM AV QS S 

4. Durant les activitats es despista? M QM AV QS S 

5. Es cansa aviat durant la pràctica? M QM AV QS S 



  

 
 

 Altres Qüestions 

1. Es comunica durant les sessions amb el professor/a? M QM AV QS S 

2. Es comunica durant les sessions amb els companys? M QM AV QS S 

3. Expressa els sentiments? M QM AV QS S 

4. Expressa les seves necessitats? M QM AV QS S 

5. Es sent bé / còmode amb el professor/a? M QM AV QS S 

6. Es sent bé / còmode amb els companys? M QM AV QS S 

7. Demostra estima cap el professor/a? M QM AV QS S 

8. Demostra estima cap els companys? M QM AV QS S 

9. Quin és la seva activitat preferida? 

10. Desenvolupa joc simbòlic? 

11. Quin tipus d’agrupacions prefereix?  

12. Qui és el seu millor amic? 

Observacions generals: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informacions que consten en aquest document són confidencials. 

 

Data de realització de l’informe:_________________________________________________ 

 

Qui ha sol·licitat l’informe?_____________________________________________________ 

 

Qui ha realitzat l’informe?______________________________________________________ 

 

 

Firma del realitzador Segell del centre Firma del demandant 

 

 

  



  

 
 

DOCUMENT DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ DE L’ALUMNAT AMB TRASTORN 

D’ESPECTRE AUTISTA (TEA) PROVINENT D’UN ALTRE CENTRE. 

 

Data d’elaboració: 

Persona que realitza l’informe: 

Relació amb l’alumne: 

 

Informació inicial 

Nom del centre d’origen: 

  

Tipus de centre 

Especialitzat Ordinari Guarderia 

Observacions (especificar una mica el context del centre: rural, ciutat, línies...): 

 

 

 

 

 

 

   

Etapa educativa que cursava l’alumne/a: 
Educació Infantil Educació Primària 

Cicle: Curs: 

Motiu del canvi de centre? 

 

  

Relació de l’alumne/a amb TEA amb el centre? (dolenta, bona, apàtica...). 

 

 

  

Dades de l’alumne/a 

Nom: 

Data de naixement (d/m/a): _ _ / _ _ / _ _ _ _ Edat: ___ 

 Antecedents acadèmics 

Repetició de curs:       Si     –    No 

Any: Curs: Edat: 

Any: Curs: Edat: 

  

Ha rebut suport d’algun tipus?       Si     –    No 

A quines àrees? 

 

 

Observacions: 

 

 

 

 



  

 
 

Informació de la seva activitat a les sessions d’Educació Física 

Nivell Actitudinal 

1. Davalla de l’aula ordinària correctament? M QM AV QS S 

2. Espera al professor/a com toca? M QM AV QS S 

3. Està motivat a venir a les sessions d’Educació Física? M QM AV QS S 

4. Escolta les explicacions del mestre? M QM AV QS S 

5. Te bona actitud quan s’expliquen les activitats? M QM AV QS S 

6. Respecte als seus companys? M QM AV QS S 

7. Respecte el material? M QM AV QS S 

 

 

Nivell Conceptual 

1. Entén les explicacions del professor/a? M QM AV QS S 

2. Entén allò que li diuen els companys? M QM AV QS S 

3. Necessita ajuda per entendre les coses? M QM AV QS S 

 

 

Nivell Procedimental 

1. Sap realitzar les tasques que se li encomanen? M QM AV QS S 

2. Juga amb els seus companys? M QM AV QS S 

3. Utilitza el material de les activitats correctament? M QM AV QS S 

4. Durant les activitats es despista? M QM AV QS S 

5. Es cansa aviat durant la pràctica? M QM AV QS S 

 

 

 Altres Qüestions 

13. Es comunica durant les sessions amb el professor/a? M QM AV QS S 

14. Es comunica durant les sessions amb els companys? M QM AV QS S 

15. Expressa els sentiments? M QM AV QS S 

16. Expressa les seves necessitats? M QM AV QS S 

17. Es sent bé / còmode amb el professor/a? M QM AV QS S 

18. Es sent bé / còmode amb els companys? M QM AV QS S 

19. Demostra estima cap el professor/a? M QM AV QS S 

20. Demostra estima cap els companys? M QM AV QS S 

21. Quin és la seva activitat preferida? 

22. Quin tipus d’agrupacions prefereix?  

 



  

 
 

Observacions generals: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informacions que consten en aquest document són confidencials. 

 

Data de realització de l’informe:_________________________________________________ 

 

Qui ha sol·licitat l’informe?_____________________________________________________ 

 

Qui ha realitzat l’informe?______________________________________________________ 

 

 

Firma del realitzador Segells dels centres Firma del demandant 

 

 

 

 

 



  

 
 

DOCUMENT DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ DE L’ALUMNAT AMB TRASTORN 

D’ESPECTRE AUTISTA (TEA). ENTREVISTA A LA SEVA FAMÍLIA. 

 

Centre on s’ha elaborat: 

Data d’elaboració: 

Participants: 

 

   

   

   

  

  

 

   

   

   

  

 

 

Dades de l’alumne/a 

Nom: 

Data de naixement (d/m/a): _ _ / _ _ / _ _ _ _ Edat: ___ 

Direcció: 

Telèfons de contacte urgent (persona – telèfon):  

 ______________________________  -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 ______________________________  -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Informació inicial de l’alumne/a 

Desenvolupament de l’alumne: 

  

Edat que va començar a fer les primeres verbalitzacions: __ 

Edat que va començar a tenir intenció comunicativa: __ 

Edat que va començar a gatejar: __ 

Edat que va començar a caminar: __ 

Observacions: 

 

 

 

  

Antecedents escolars: 

Any d’inici: 20__ / 20__ Etapa escolar: Curs: 

Repetició de curs:       Si     –    No 

Any: Curs: Edat: 

Any: Curs: Edat: 

  

Escolarització actual: 

Any escolar: 20__ / 20__ Etapa escolar: Curs: 

Observacions: 

 

 

  



  

 
 

Informació sobre el Trastorn d’Espectre Autista 

Característiques de TEA: 

Any de diagnòstic: ________ Edat que tenia:_____ 

Observacions: 

 

 

 

 

  

Tipus de TEA (marca amb una X) 

Autisme clàssic __ Síndrome desintegrat infantil (de Heller) __ 

Síndrome de Rett __ Trastorn generalitzat del desenvolupament no 

especificat __ Síndrome d’Asperger __ 

Observacions: 

 

 

 

 

  

Característiques del TEA (marca amb una X) 

Alteració en la comunicació i el llenguatge __ 

Dificultat per poder realitzar una interacció social normalitzada __ 

Conductes repetitives i comportaments abusius __  

Inflexibilitat als canvis de l’ambient proper __ 

Observacions: 

 

 

 

 

  

Altres aspectes rellevants del seu historial personal, clínic i/o educatiu (al·lèrgies, 

trastorns, medicines, epilèpsia...): 
Sí No 

Observacions: 

 

 

 

  

 

Nivell d’activitat física. 

Practica algun esport? Sí No 

Quin? Quants dies per setmana? __ Li agrada? Sí No 

 

Què fa a casa la majoria del temps? 

Juga? Sí No A què? 

Observacions: 

 

 

 

  



  

 
 

Altres observacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informacions que consten en aquest document són confidencials. 

 

Data de realització de l’informe:_________________________________________________ 

 

Qui ha sol·licitat l’informe?_____________________________________________________ 

 

Qui ha realitzat l’informe?______________________________________________________ 

 

 

Firma del realitzador Segell del centre Firma del demandant 

 

 

 

 

 



  

 
 

DOCUMENT DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ DE L’ALUMNAT AMB TRASTORN 

D’ESPECTRE AUTISTA (TEA) A LA SESSIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA. 

 

Centre on s’ha elaborat: 

Data d’elaboració: 

Professor que realitza l’informe: 

 

Dades de l’alumne/a 

Nom: 

Data de naixement (d/m/a): _ _ / _ _ / _ _ _ _ Edat: ___ 

Etapa educativa: Cicle: 

Curs: Tutor/a responsable: 

 Antecedents acadèmics 

Repetició de curs:       Si     –    No 

Any: Curs: Edat: 

Any: Curs: Edat: 

  

 

Observació de la seva activitat a les sessions d’Educació Física 

  

Nivell Actitudinal 

1. Davalla de l’aula ordinària correctament? M QM AV QS S 

2. Espera al professor/a com toca? M QM AV QS S 

3. Està motivat a venir a les sessions d’Educació Física? M QM AV QS S 

4. Escolta les explicacions del mestre? M QM AV QS S 

5. Te bona actitud quan s’expliquen les activitats? M QM AV QS S 

6. Respecte als seus companys? M QM AV QS S 

7. Respecte el material? M QM AV QS S 

Observacions: 

 

 

 

 

  

Nivell Conceptual 

1. Entén les explicacions del professor/a? M QM AV QS S 

2. Entén allò que li diuen els companys? M QM AV QS S 

3. Necessita ajuda per entendre les coses? M QM AV QS S 

Observacions: 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

   

 Nivell Procedimental 

6. Sap realitzar les tasques que se li encomanen? M QM AV QS S 

7. Juga amb els seus companys? M QM AV QS S 

8. Utilitza el material de les activitats correctament? M QM AV QS S 

9. Durant les activitats es despista? M QM AV QS S 

10. Es cansa aviat durant la pràctica? M QM AV QS S 

Observacions: 

 

 

 

 

  

Altres Qüestions 

23. Es comunica durant les sessions amb el professor/a? M QM AV QS S 

24. Es comunica durant les sessions amb els companys? M QM AV QS S 

25. Expressa els sentiments? M QM AV QS S 

26. Expressa les seves necessitats? M QM AV QS S 

27. Es sent bé / còmode amb el professor/a? M QM AV QS S 

28. Es sent bé / còmode amb els companys? M QM AV QS S 

29. Demostra estima cap el professor/a? M QM AV QS S 

30. Demostra estima cap els companys? M QM AV QS S 

31. Quin és la seva activitat preferida? 

32. Quin tipus d’agrupacions prefereix?  

33. Amb qui prefereix fer les activitats? 

Observacions: 

 

 

 

 

  

 

Les informacions que consten en aquest document són confidencials. 

 

Data de realització de l’informe:_________________________________________________ 

 

Qui ha realitzat l’informe?______________________________________________________ 

 

Firma del realitzador Segells del centre Firma del demandant 

 

 



  

 
 

DOCUMENT DE RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ SOBRE L’ALUMNAT AMB 

TRASTORN D’ESPECTRE AUTISTA (TEA) PER A CURSOS POSTERIORS O 

NIVELLS EDUCATIUS POSTERIORS. 

 

Centre on s’ha elaborat: 

Data d’elaboració: 

Professor que realitza l’informe: 

 

 

Dades de l’alumne/a 

Nom: 

Data de naixement (d/m/a): _ _ / _ _ / _ _ _ _ Edat: ___ 

Etapa educativa: Cicle: 

Curs: Tutor/a responsable: 

 Antecedents acadèmics 

Repetició de curs:       Si     –    No 

Any: Curs: Edat: 

Any: Curs: Edat: 

  

 

 

Informació de l’alumne 

Observacions sobre el seu nivell actitudinal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Observacions sobre el seu nivell conceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions sobre el seu nivell procedimental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Observacions sobre el seu nivell conceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions sobre el seu nivell procedimental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Les informacions que consten en aquest document són confidencials. 

 

Data de realització de l’informe:_________________________________________________ 

 

Qui ha realitzat l’informe?______________________________________________________ 

 

Qui rep aquest informe?________________________________________________________ 

 

Titulació de qui rep l’informe?___________________________________________________ 

 

Motiu d’ús d’aquest document?__________________________________________________ 

 

 

 

Acceptacions que es fan a l’hora d’acceptar aquest informe: 

 

 La informació que recull aquest document només serà utilitzada per millorar 

l’atenció i participació educativa d’aquest/a alumne/a. 

 

 En cap cas es cedirà aquest document a cap altra persona. 

 

 

 Accepto que el fet de contradir aquests dos criteris, tota responsabilitat (de 

qualsevol tipus) caurà en la meva persona. 

 

 

Firma del realitzador Segell dels centres Firma del demandant 

 

 


