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Resum 

La Inclusió és un principi mitjançant el qual es tenen en compte les necessitats de tots els 

alumnes, perquè puguin participar de l’ ensenyament-aprenentatge. Aquest terme és actual, 

per tant, en aquest treball es farà un recorregut del que s’ha fet fins arribar a aquest punt. Per 

una altra banda, l’Educació Física és una bona eina d’Inclusió Social i en aquest treball es farà 

una recerca bibliogràfica amb l’objectiu d’elaborar una proposta d’Educació Física inclusiva 

als centres escolars a tres nivells: escola, aula i sessions d’E.F. 

 

Paraules clau: Inclusió, Educació Física, diversitat, Aprenentatge Cooperatiu. 

 

 

Abstract 

Inclusion is a principle that takes into account the needs of all students, so they can participate 

in the teaching -learning process. This term is present, therefore, this paper will explore what 

has been done up to that point. On the other hand, physical education is a good tool for Social 

Inclusion and this work will be a literature search in order to prepare a proposal for inclusive 

physical education in schools at three levels: school, classroom and PE sessions. 

 

Key words: Inclusion, Physical Education, diversity, Cooperative Learning. 
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1. Introducció 

Actualment, la nostra societat és diversa i multicultural i hi ha més possibilitats d’exclusió cap 

a certs col·lectius que, per les seves característiques o manera de conviure, són més 

vulnerables. La realitat però, és que hauríem d’entendre la diversitat com quelcom positiu i 

enriquidor per tots. 

 

Parlar d’Inclusió, un principi actual pel qual ens hem de regir tots els membres de la societat, 

és tot el contrari d’exclusió. No és suficient està present a un determinat lloc, sinó que les 

persones han de participar i progressar en la tasca que realitzen: això és Inclusió.  

La inclusió, tal com ens exposa Echeita (2006) s’ha d’entendre com una tasca interminable de 

recerca de les millors respostes educatives per a la diversitat. 

 

Tal com diuen Peña, G., i del Valle, M. (2006) “l’Educació Física contribueix al 

desenvolupament dels valors, afavorint la formació integral dels nostres alumnes. Mitjançant 

la participació en els jocs i en les activitats proposades pel mestre, es desenvoluparan valors 

com la cooperació, tolerància, respecte...” Aquestes paraules també podem lligar-les amb el 

que ens va comentar n’ Eunate a l’entrevista de la Fundació Diagrama/Rafa Nadal que 

afirmava que “l’àmbit esportiu és una eina de transmissió de valors, vinculació a un grup, 

treball en equip, resolució de conflictes...”. 

 

Es pot parlar d’Inclusió a totes les escoles? Es duen a terme iniciatives inclusives? Tots els 

alumnes estan inclosos a les aules? Com podríem canviar una sessió d’Educació Física perquè 

fos inclusiva? 

 

A partir de totes aquestes preguntes, ens ha sorgit la idea de fer aquest Treball de Fi de Grau. 

 

El marc teòric del nostre TFG estarà dividit en dos grans apartats: en un primer moment 

analitzarem el terme d’Inclusió i, a continuació, ens centrarem en l’Educació Física i com 

influeix o pot influir en els alumnes amb risc d’exclusió social, a més de valorar la 

importància del paper del mestre i de l’aula en aquest àmbit.  

La part central serà una visió general partint de la següent pregunta: És l’Educació Física 

Inclusiva? Aquesta part es centrarà en tres nivells: escola, aula i sessions d’E.F i acabarà amb 
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uns exemplificacions que demostrin com es podria canviar l’enfocament de les activitats en 

les sessions d’Educació Física. 

 

Per acabar, hi haurà unes conclusions on s’exposaran les parts més importants i destacables 

d’aquest Treball. 

 

En els annexos apareixen quatre entrevistes fetes a diferents professionals de l’educació i de 

l’Educació Física.  
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2. Marc teòric 

Tal com hem dit a l’ Introducció d’aquest treball, el Marc Teòric estarà format per dues parts 

diferenciades. La primera serà un recorregut de l’evolució del principi d’Inclusió i la segona 

part estarà més centrada a desenvolupar aspectes de l’Educació Física. 

 

Per començar amb aquest primer apartat, cal dir que el terme Inclusió no és quelcom que ha 

sorgit de cop i volta, sinó que és el resultat d’un llarg procés que va començar amb el principi 

d’Exclusió, després sorgí el de Segregació, posteriorment el d’Integració i aquests darrers 

anys ja parlam del terme d’Inclusió. 

 

 

Imatge extreta de: http://ortopediainse.blogspot.com.es/2015/03/exclusion-segregacion-integracion-o.html 

 

Diu Echeita, G. (2014) que abans dels anys 70, els alumnes amb qualque característica 

diferent als “normals” eren exclosos i no tenien dret a l’educació, de fet, eren tractats com a 

“anormals”, “invàlids” o “subnormals”, entre altres greus adjectius.  

 

Passats uns anys, es va donar l’oportunitat a aquests alumnes a participar de l’educació, es va 

dur a terme un moviment de segregació. Per un costat hi havia els alumnes “normals” als 

centres ordinaris i per una altra banda, els alumnes amb capacitats diferents estaven 

escolaritzats en centres d’Educació Especial. Per tant, podem dir que hi havia una doble xarxa 

de centres i un doble currículum, on cada alumne es trobava en un lloc escolaritzat depenent 

de les seves característiques. 

 

 Però tot va canviar amb l’Informe Warnock (1978) i la Declaració de Salamanca (1994). 
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Seguint amb les paraules d’Echeita, G. (2014) els grans trets de l’Informe Warnock (1978) 

varen ser: 

- No es podia tractar a cap infant com a ineducable. 

- Els objectius de l’educació havien de ser iguals per tots. 

- S’havia de veure l’Educació Especial com quelcom més ampli i flexible. 

- Es va concloure que un de cada cinc infants necessitaria ajuda en qualque moment. 

- Abans de diagnosticar a un alumne que tenia “dificultats d’aprenentatge” s’havia de 

tenir en compte el seu context social. 

- Finalment, també s’havia de fer un procés d’avaluació abans de diagnosticar. 

Per una altra banda, ara seguint les paraules del Comité Paralímpico Español (2014) les 

intencions de la Declaració de Salamanca (1994) varen ser les següents: 

 Tots els infants han de tenir un nivell adequat de coneixements, ja que tots tenen dret a 

l’educació i han de poder arribar als objectius proposats. 

 Cada alumne té unes característiques, interessos, necessitats i capacitats diferents i 

s’han de tenir en compte totes elles. 

 Per tant, seguint amb el punt anterior, si cada infant té diferents característiques, 

interessos, capacitats... i s’han de tenir en compte totes elles, és obvi que hem de 

canviar el sistema educatiu per poder donar-los resposta.  

 Les persones amb necessitats educatives especials han de tenir accés a l’escola 

ordinària. 

Després d’aquestes dues grans conferències, el que es va proposar sobre el paper era l’ideal 

però la realitat va ser una altra. Continuant amb les paraules d’Echeita, G. (2014) no es varen 

superar els reptes i hi havia una doble xarxa de centres: els centres d’Integració i els centres 

de No-Integració. A més a més, hi havia 3 grans grups d’infants: els “normals” (escolaritzats 

al sistema ordinari), els alumnes “d’integració” i els alumnes “d’Educació Especial” (eren els 

“altres”). 

 

Per una altra banda, les lleis i els esdeveniments que marcaren més en aquest llarg camí, 

segons Martínez, R. et.alt (2010) cap a la Inclusió foren: 

- L’any 1970 es va aprovar la Llei General d’Educació de la Reforma Educativa.              

L’Educació Especial es considerava part d’un sistema paral·lel a l’ordinari.  

- L’any 1975 es va crear l’ Institut Nacional d’Educació Especial. 
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- Al 1978. Constitució Espanyola.                                                                                                 

Es reconeix el dret a l’educació de tots els infants. 

- Al mateix any (1978) Pla Nacional d’Educació Especial.                                                                           

Principis de Normalització, d’Integració Escolar, de Sectorització a l’Atenció 

Educativa i d’Individualització a l’Ensenyament. 

- A l’any 1982 s’aprova la Llei 13/1982 d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI).                   

Es dóna forma legal als principis citats anteriorment.  

- El 6 de març de l’any 1985 es va aprovar el R.D. d’Ordenació de l’Educació Especial.          

Encara es parlava d’atenció a les persones amb discapacitat i no es parlava encara 

d’atenció a la diversitat. 

- El 20 de març del mateix any varen desaparèixer les anomenades Aules d’Educació 

Especial als centres ordinaris.  

- La LOGSE a l’any 1900 proposa un model d’escola basat en la diversitat de l’alumnat 

i s’incorporen els alumnes amb qualque discapacitat als centres i aules ordinàries.  

 

Per tant, a partir d’aquell moment s’aposta pels principis de Normalització i Integració.          

A més, s’introdueix el concepte d’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE). 

 

El principi d’Integració era possible a l’Educació Infantil, possible a l’Educació Primària i 

molt difícil a l’Educació Secundària. En aquella dècada va ser un gran avanç però actualment 

ha quedat una mica escàs. 

 

L’objectiu de la Integració, així com va dir en aquell moment Arnaiz, P. (1996) era no deixar 

a cap infant fora de l’escola ordinària, tant educativa, física com socialment. Els infants 

estaven presents a l’escola però no participaven i, si no participaven, no progressàven. 

 

A continuació, mostrarem una taula de les diferències entre els principis d’Integració i el 

d’Inclusió. 
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Taula 1: 

Diferències entre Integració i Inclusió: 

Integració Inclusió 

La inserció és parcial i condicionada (els nins 

es “preparen” en classes o aules especials per 

poder anar a l’escola ordinària). 

La inserció és total i incondicional (els nins 

amb qualque discapacitat no necessiten 

“preparar-se” per l’escola ordinària) 

Demana concessions al sistema. Exigeix ruptures en el sistema 

Canvis mirant prioritàriament a les persones 

amb discapacitat. 

Canvis que beneficien a totes les persones. 

Es contenta amb transformacions superficials. Exigeix transformacions profundes 

Les persones amb discapacitat s’adapten a les 

necessitats dels models que ja existeixen a la 

societat. 

La societat s’adapta per atendre a les 

necessitats de les persones amb discapacitat. 

Defensa el dret de les persones amb 

discapacitat. 

Defensa el dret de totes les persones, amb i 

sense discapacitat. 

Entren al sistema grups “d’exclosos que 

poden provar que són aptes” 

Entren al sistema els “exclosos” i, 

paral·lelament transformen aquests sistemes 

per transformar-los i que siguin de qualitat per 

tots. 

L’adjectiu integrador s’utilitza quan es cerca 

la qualitat en les estructures on s’atenen 

persones amb discapacitat. 

L’adjectiu inclusiu s’utilitza quan es cerca la 

qualitat per a totes les persones. 

Tendència a tractar a les persones amb 

qualque discapacitat com un bloc homogeni. 

Valoritza la individualitat de les persones amb 

discapacitat. 

Tendència a disfressar les limitacions per 

augmentar la possibilitat d’inserció. 

No vol disfressar les limitacions perquè són 

reals. 

La simple presència de les persones amb i 

sense discapacitat en el mateix entorn fa que 

sigui suficient per l’ús de l’adjectiu 

integrador. 

No es caracteritza solament per la presència 

de les persones amb i sense discapacitat en el 

mateix entorn. 

Incentiva a les persones amb qualque 

discapacitat a seguir models. 

No fa que les persones amb discapacitat 

cerquin models ja que totes som iguals. 

 

Nota. Font: Adirón, F. (2005). ¿Qué es la inclusión? La diversidad como valor. Ministerio de Educación 

República de Perú. (p. 2). 
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Poc a poc el principi d’Integració es va anar modificant i avui en dia hem de parlar del terme 

d’Inclusió.  

 

Hem de tenir en compte que actualment vivim a una societat molt diversa, intercultural, amb 

persones que tenen característiques molt diferents, on es parlen molts idiomes... L’escola, i 

nosaltres com a mestres, tenim l’obligació de donar respostes a totes les necessitats de la 

societat i dels nostres alumnes. Per aquest motiu, hem d’oferir una educació de qualitat, una 

educació per i per a tothom, sense deixar de costat a ningú.   

 

Així, l’ UNESCO (2009) defineix la Inclusió educativa com “un procés que intenta respondre 

a la diversitat dels estudiants incrementant la seva participació i reduint la seva exclusió dins 

i des de l’educació. Es relaciona amb l’assistència, la participació i els objectius de tots els 

estudiants, especialment, d’aquells que, per diferents raons, són exclosos o tenen qualque risc 

de ser marginats”. 

 

En aquesta mateixa línea, també és important destacar la definició d’Echeita, G. (2014) que 

defineix l’Educació Inclusiva com “una actitud i un valor que ha d’il·luminar polítiques i 

pràctiques que ofereixin una educació de qualitat i unes pràctiques escolars en les que s’ha 

de destacar la necessitat d’aprendre en el marc d’una cultura escolar d’acceptació i respecte 

per les diferències”. 

 

 Com ha de ser l’escola perquè sigui inclusiva? 

 

Ens explica Muntaner, J.J. (2010) i, en la part central del treball ho analitzarem més 

detalladament, que l’escola inclusiva ha de tenir en compte dos grans aspectes: 

 S’han de tenir en compte tres dimensions: crear cultures inclusives, elaborar polítiques 

inclusives i desenvolupar pràctiques inclusives. 

 L’educació inclusiva arriba a tres plantejaments bàsics: eliminar les barreres 

d’aprenentatge i participació, s’han d’entendre els suports com quelcom facilitador de 

l’acció educativa i s’ha d’aplicar el Disseny Universal d’Aprenentatge. 

Creiem que arribat  a aquest punt, és necessari explicar alguns d’aquests termes. 

Una cultura inclusiva fa referència a entendre la diversitat com quelcom natural i positiu, són 

els trets d’identitat d’una escola, la part més filosòfica del PEC. 
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Les polítiques inclusives són els Decrets i les Lleis que tenim actualment, que les trobem al 

Projecte de Concreció Curricular de centre. 

Finalment, les pràctiques inclusives són les que sorgeixen si hi ha una bona cultura i unes 

polítiques inclusives. 

 

Per una altra banda, les barreres d’aprenentatge i participació són tots aquells entrebancs que 

es poden trobar els alumnes amb capacitats diferents que els dificulten l’accés a l’educació. 

Cal destacar que els suports han de ser inclusius; fent desdoblaments amb grups heterogenis o 

amb les dues mestres dins l’aula treballant alhora.  

Pel que fa al Disseny Universal d’Aprenentatge, Alba, C. (2012) el defineix com “un marc 

científicament vàlid per guiar la pràctica educativa que proporciona flexibilitat en les 

maneres de presentar la informació als alumnes, les maneres de respondre o demostrar 

coneixements i habilitats, i en les maneres en les que els estudiants es poden implicar en 

aquest procés. A més, redueix les barreres de l’ensenyament, ofereix adaptacions apropiades 

i mantén les expectatives d’èxit per tots els alumnes, incloent els alumnes amb discapacitats”. 

 

Però també cal destacar les paraules de Pujolàs, P. (2007) en referència a com ha de ser una 

escola inclusiva “en una escola inclusiva no només hi ha alumnes, a seques, sense adjectius; 

no hi ha alumnes corrents i alumnes especials, sinó simplement alumnes, cadascú amb les 

seves pròpies característiques i necessitats. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el 

més normal és que siguem diferents (afortunadament...)”. 

 

Podem dir que l’escola ha d’estar oberta a tothom, a tots els alumnes però també a les 

famílies, educadors de llars de menors i altres agents implicats en la comunitat. Una escola on 

es tracti la diversitat com quelcom positiu i real al món actual. 

 

Avui en dia, el moviment cap a una educació inclusiva no ha conclòs, com podem veure en 

aquesta Taula extreta de l’article de Toboso, M. (2012), on apareixen un conjunt de dades 

publicades pel Ministeri d’Educació Espanyol. Aquestes dades són del curs 2009-2010 i 

podem veure que dels 141.605 alumnes amb Necessitats Educatives Especials, 30.643 

(21,6%) cursen els seus estudis en centres d’Educació Especial. El que hem de aconseguir és 

una educació per tothom, on tots els alumnes càpiguen en el mateix lloc.  
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Imatge extreta de l’article Sobre la Educación Inclusiva en España: Políticas y Prácticas. 

 

 Com ha de ser una aula inclusiva? 

 

La responsabilitat de que els alumnes aprenguin i progressin en el seu aprenentatge és del 

mestre, que ha de ser capaç de donar respostes a les necessitats de tots els infants. Cal destacar 

també que no és l’únic implicat en aquest procés, ja que els alumnes també tenen una família 

o uns educadors que els ensenyen, o van a un club d’esplai o practiquen qualque esport on 

també aprenen valors i referents. Per tant, l’escola no és l’únic lloc d’aprenentatge, sinó que la 

comunitat ens presenta moltes oportunitats per aprendre. 

 

El més important que hem de tenir en compte com a mestres perquè la nostra aula sigui 

inclusiva és el principi de les 3P: Presència, Participació i Progrés. 
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Aquests tres principis els trobam explicats a l’article de Muntaner J.J. (2010): 

 Presència. Fa referència al lloc on estan escolaritzats els alumnes, en aquest cas seria a 

l’escola ordinària. 

 Participació. Fa referència a la qualitat de les experiències d’aprenentatge mentre els 

alumnes estan escolaritzats.  

 Progrés. Aquest darrer principi pràcticament sorgirà per si sol si tenim als alumnes a 

l’aula ordinària i els fem participar a tots de les mateixes activitats: inevitablement 

progressaran. 

 

Després d’exposar aquests principis i la seva evolució, ara ens centrarem en l’àmbit de 

l’Educació Física. 

 

Començarem aquest segon apartat amb unes paraules de Macías, D. i González, I. (2012) que 

assenyalen com hauria de ser l’esport per ser inclusiu: “si de debò volem que l’esport tingui 

uns paràmetres i unes característiques que el portin pel camí de la inclusió, hem de fomentar 

un esport amb valors lúdics, pedagògics, competitius, un esport amb tots els elements dels 

mitjans de comunicació i polítics que aquest comporta però sense oblidar mai el joc net. 

L’esport afavoreix la inclusió i millora les relacions socials de diverses formes.”  

 

Aquests autors també assenyalen que “el més important és que l’esport crea un camp adequat 

i senzill per a l’autosuperació, que cerca establir objectius per poder superar-se dia a dia i 

després a partir d’aquests, projectar altres objectius cercant un reajustament permanent, una 

retroacció. L’autosuperació ocasiona no sols beneficis d’índole psicològica sinó també 

social.” 

 

Seguint amb les seves paraules, a continuació es mostren les raons per les quals és important 

treballar l’Educació Física i la Inclusió: 

 Facilita la integració i la Inclusió en el grup i amb el medi.  

 Desenvolupa la sociabilitat amb els companys d’equip, amb l’entrenador o 

entrenadora, amb els diferents competidors i amb tot el personal que l’envolta tant en 

els entrenaments com en les competicions.  

 Ensenya a treballar en grup i en equip.  
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 Ensenya a respectar adversaris, àrbitres i regles, decisions, etc., mostrant una 

transferència a la vida real.  

 Ensenya a mostrar respecte en el comportament tant si se surt victoriós com si se surt 

derrotat. 

A més d’aquests punts també és important perquè mitjançant l’esport es proporcionen eines 

com la responsabilitat, el respecte, es garanteix el desenvolupament d’hàbits, en definitiva, 

millora la qualitat de vida dels infants. 

 

També hi ha altres autors, com Rodríguez J.M. (2004) que creiem que la intervenció 

mitjançant l’esport “ resulta significativa perquè a partir de l’organització formal o informal 

de grups esportius, i en conseqüència, de l’establiment de punts d’encontre i la formació de 

relacions socials, pot ajudar a resistir la radicalització del procés d’exclusió i fer front a 

situacions d’aïllament social”.   

 

En definitiva, aquestes són les raons per les quals crec que a través de l’Educació Física es 

poden ensenyar als infants moltes altres coses com valors, hàbits i destreses de manera que 

ells no són conscients però ho acaben incorporant.  

 

 Com hem d’ensenyar Educació Física d’una manera inclusiva? 

 

Podem definir l’Educació Física, segons Ríos (2003), mitjançant els següents punts: 

 L’Educació Física és imprescindible en l’educació de totes les persones. 

 L’Educació Física aporta aprenentatges que, mitjançant l’activitat física, afavoreixen a 

l’educació integral de la persona. 

 Les experiències que proporciona l’Educació Física són insubstituïbles i fan descobrir 

a l’alumne el valor i les possibilitats del seu propi cos. 

 Qualsevol alumne, independentment de la seva procedència, capacitats, sexe o raça, té 

dret a un programa d’Educació Física que li garanteixi:  

 Una base suficient de capacitat física. 

 Un adequat creixement i desenvolupament físic. 

 La comprensió de la importància d’un estil de vida saludable. 

 L’estima de si mateix en el context de les activitats físiques. 
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 L’oportunitat de desenvolupar-se com un membre útil i responsable de la 

societat. 

 El desenvolupament de les relacions interpersonals. 

 La capacitat de resoldre problemes i la cooperació amb els altres. 

 El desenvolupament de l’ interès i del gust per les activitats físiques. 

 

A més de definir l’Educació Física, també cal tenir en compte les finalitats de l’E.F (Ríos, 

2003) que són: 

o Finalitats relacionades amb el desenvolupament de les capacitats físiques: 

desenvolupament de la condició biològica. 

o Finalitats relacionades amb el desenvolupament de les capacitats motrius com 

instrument bàsic de la seva adaptació al medi tant físic com social. 

o Finalitats relacionades amb altres àmbits de la personalitat: cognitiu, afectiu i moral-

social. 

 

Una excel·lent estratègia per ensenyar educació Física de forma inclusiva pot ser mitjançant 

l’aprenentatge cooperatiu. 

Cal tenir present, seguint les paraules de Lavega, P., et.alt (2014) que “quan el professor 

d’Educació Física es planteja fer ús de qualsevol tipus de joc o situació motriu, és 

imprescindible que sàpiga adaptar les habilitats motrius a les necessitats de cada alumne”. 

 

 

Els objectius a l’àrea d’Educació Física serien els següents: 

 Fomentar el desenvolupament d’actituds i aptituds esportives a través del 

desenvolupament de valors educatius. 

 Contribuir al desenvolupament integral i harmònic de la personalitat dels infants 

mitjançant el moviment. 

 Iniciar als alumnes en l’ utilització i aprofitament del temps lliure, dirigint-los cap a la 

creació d’hàbits o activitats favorables a l’exercici físic. 

 Enriquir les relacions individuals i col·lectives mitjançant la consecució d’hàbits 

democràtics i treball en equip, aprenent a relacionar-se a través de l’esport de manera 

lúdica i educativa. 

 Fomentar les relacions entre diferents grups socials. 

 Millorar la salut i la higiene física dels infants. 
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Com hem comentat abans, és important tenir present el principi de les 3P (Presència, 

Participació i Progrés), tant a l’aula com a la classe d’Educació Física. El que no hauríem de 

fer seria tenir un alumne que fes activitats diferents als seus companys nomé per tenir unes 

altres necessitats. Les activitats que proposen a la sessió d’Educació Física han de ser obertes 

perquè tots els alumnes puguin participar i, d’aquesta manera, atenent al principi mencionat 

abans de les 3P podran progressar i serà beneficiós per ells. 

Per tant, no podem oblidar, com diu Ríos (2006) que el currículum ha de ser obert i flexible. 

El currículum inclusiu es caracteritza per: 

 Comú i realitzable: l’alumnat desenvolupa el seu aprenentatge en el mateix marc 

curricular de referència i ajustat a les característiques de tot l’alumnat, reflectint la 

pluralitat cultural de la societat. 

 Cooperatiu: basat més en la cooperació que en fomentar la competitivitat. 

 Pràctic, útil i reflexiu: els aprenentatges seran rellevants i duradors, la selecció dels 

continguts ha de cercar l’equilibri entre la realitat i el seu anàlisi crític i reflexiu. 

 Moral: els continguts han de relacionar-se amb plantejaments ètics. 

 Coherent i planificat: garantint que tot l’alumnat pot tenir les mateixes possibilitats de 

desenvolupament. 

Finalment, cal concloure que ensenyar és un procés on es té en compte la realitat, que es veu 

com quelcom positiu, i es promouen aprenentatges múltiples per desenvolupar al màxim les 

capacitats de tots els alumnes, inclòs aquells alumnes que es trobin en risc d’exclusió social. 
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3. Objectius 

L’objectiu principal d’aquest Treball és elaborar una proposta d’Educació Física inclusiva als 

centres escolars. 

A partir d’aquí, també sorgeixen una sèrie d’objectius específics que són els següents: 

 Utilitzar l’Educació Física com eina d’Inclusió Social, no només per aquells infants en 

perill d’exclusió sinó per tots. 

 

 Conèixer el recorregut històric de la Inclusió, ja què és un principi relativament nou i 

el procés de tota una sèrie de canvis educatius.  

 

 Analitzar els diferents nivells d’Inclusió escolar: l’escola, l’aula i les sessions 

d’Educació Física. 
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4. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball 

Per dur a terme aquest Treball de Final de Grau d’Educació Primària hem realitzat una recerca 

bibliogràfica de diferents fonts. 

Aquesta recerca va començar el març de 2016 i ha acabat el juny d’aquest mateix any. Hem 

fet una selecció de les fonts més adequades per poder elaborar el treball. 

En un primer moment, varem cercar articles o llibres relacionats amb el tema de la Inclusió i 

tot l’explica’t anteriorment, posteriorment, fonts lligades a l’Educació Física. Algunes foren 

descartades i no apareixen en el treball, de fet, les fonts citades creiem que són les més 

adequades per aquest tema. 

Per una altra banda, també cal destacar que la majoria d’articles i llibres són recents, excepte 

qualcun que era necessari per conèixer l’evolució del principi d’Inclusió. 

 

Paral·lelament a aquesta recerca, s’han dut a terme una sèrie d’entrevistes amb l’objectiu de 

conèixer de primera mà alguns dels aspectes importants d’aquest Treball. Aquestes entrevistes 

formen part dels annexos i les varem fer a diferents persones relacionades amb l’Educació i, 

algunes, amb l’Educació Física. A continuació, mostrem un parell de detalls de les 

entrevistes: 

- Entrevista Gloria 

Educadora Llar de Menors el Temple. 

Duta a terme dia 10 de març de 2016. 

 

- Entrevista Eunate 

Directora Fundació Diagrama a un centre de la Fundació Rafa Nadal. 

Realitzada el 14 de març de 2016. 

 

- Entrevista Mely 

Mestra d’Educació Física del CC El Temple. 

Realitzada dia 23 d’abril de 2016. 

 

- Entrevista Cristina 

Directora CEIP El Pont 

Dia 2 de maig de 2016. 
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5. És l’Educació Física Inclusiva? 

En aquest punt analitzarem els aspectes més importants per fer de l’educació un acte inclusiu.    

Es farà a partir de tres nivells: escola, aula i sessions d’Educació Física per acabar amb unes 

exemplificacions. 

 

 

 Nivell d’escola 

Abans de res, s’hauria de començar per esbrinar si l’escola segueix aquest principi. 

Com bé hem dit al marc teòric, perquè una escola sigui inclusiva s’han de tenir en compte les 

necessitats de tots els alumnes, per tant, hi ha d’haver un procés de canvi. Per començar amb 

aquesta reestructuració, és important destacar tres dimensions a tenir en compte: les cultures 

inclusives, les polítiques inclusives i, finalment, les pràctiques inclusives. Per una altra banda, 

hi ha d’haver tres plantejaments bàsics: eliminar les barreres d’aprenentatge i participació, 

entendre el suport com quelcom facilitador de l’acció educativa i aplicar el Disseny Universal 

d’Aprenentatge. 

 

- Crear cultures inclusives 

Tal com diu Muntaner, J.J. (2010) “aquesta dimensió comprèn dos grans blocs d’actuació: la 

construcció de comunitats escolars segures, col·laboradores i estimulants per tots els 

implicats; però també establir valors inclusius com guies per prendre decisions i formes de 

pensar que determinen la perspectiva d’anàlisi de cada realitat”. 

Per tant, és important partir per la construcció d’una escola inclusiva, on es tinguin en compte 

a tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, mestres, famílies, tutors, agents del 

barri... però on també hi hagi una línia d’actuació clara i definida per poder anar tots junts pel 

mateix camí. 

 

- Elaborar pràctiques inclusives 

En el seu article, Muntaner, J.J. (2010) exposa que elaborar pràctiques inclusives és 

“transformar l’escola tant a nivell organitzatiu com curricular amb el propòsit de possibilitar 

la participació i l’aprenentatge equitatiu de tots els alumnes, evitant l’exclusió i augmentant 

la qualitat educativa per tots”. 

Així, seguint amb les paraules d’aquest autor, l’administració educativa ha de gestionar els 

recursos adequadament, el professorat ha d’estar qualificat i hi ha d’haver una innovació 

didàctica, és a dir, una flexibilització del currículum. 



21 

 

- Desenvolupar pràctiques inclusives 

Finalment, si es compleix el que hem explicat fins ara, arribarem a desenvolupar bones 

pràctiques inclusives. 

Seguint les paraules de Muntaner, J.J (2010) “aplicar les cultures i les polítiques inclusives a 

la pràctica dels centres i a les aules escolars significa ensenyar amb èxit a tots els alumnes en 

una aula diversa i heterogènia.” 

 

Els plantejaments que s’han de seguir des de l’escola són els següents: 

 

- Eliminar les barreres d’aprenentatge i participació. 

Això significa no dur a terme programes, projectes o Unitats Didàctiques que siguin tancades 

i on no puguin participar tots els alumnes; s’han de fer obertes i flexibles per atendre les 

necessitats dels infants. 

A més, no només s’han de canviar les metodologies sinó que també la part arquitectònica de 

l’escola. Per exemple, si a qualque lloc de l’escola només s’hi pot accedir per les escales i tens 

un nin que, per qualsevol motiu, va amb cadira de rodes tenim una barrera que hem 

d’eliminar. Com l’eliminem? Construint rampes o ascensors o canviant l’aula perquè aquest 

alumne hi pugui accedir. 

 

- Entendre els suports com quelcom facilitar de l’acció educativa. 

En aquest punt no es tindran en compte tan sols els suports, que ja hem explicat al Marc 

Teòric cóm haurien de ser, sinó que serà una visió més general dels mestres. 

 

Mendoza, N. (2009) en el seu llibre exposa, en paraules de Hernández (1998) que ”es va 

realitzar un estudi sobre la situació del professorat a Primària i es va arribar a la conclusió 

que existeix una actitud positiva cap a la integració però que hi ha limitacions pedagògiques 

per poder atendre a la diversitat, el que suposa un dèficit formatiu dels docents”. 

 

Per tant, els mestres necessiten més formació però també, tal com diu Ríos, M. (2009) un 

mestre compromès amb l’atenció a la diversitat es caracteritza per: 

 No tenir només coneixements i competències didàctiques per atendre a la diversitat, 

tenint en compte tots els estils d’aprenentatge dels nostres alumnes, sinó que a més 

han d’anar acompanyades d’un compromís moral amb l’educació per a tots.  
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 El mestre ha de ser crític, reflexiu, participatiu, actiu, dialèctic, comunicatiu i 

transformador de la seva pròpia pràctica professional. 

 S’ha d’implicar en l’organització educativa del seu centre. 

 

- Aplicar el Disseny Universal d’Aprenentatge 

En el Marc Teòric ja hem definit el que era el Disseny Universal d’Aprenentatge però en 

aquest apartat exposarem, segons Muntaner, J.J. (2010) tres qualitats essencials d’aquest 

disseny que són: 

 El currículum presenta múltiples formes de presentació, per inculcar als alumnes 

diferents maneres d’adquirir informació i coneixements. 

 Múltiples maneres d’expressió, perquè els alumnes tenguin diferents alternatives per 

mostrar els seus coneixements. 

 Múltiples formes de participació, ja que d’aquesta manera es poden aprofitar els 

interessos dels alumnes, oferir oportunitats per superar obstacles i augmentar la 

motivació de tots els infants. 

 

 

 Nivell d’aula 

En el Marc Teòric d’aquest TFG hem explicat la importància de la teoria de les 3P: Presència, 

Participació i Progrés. Ara, s’explicarà quina metodologia s’hauria d’utilitzar a l’aula per ser 

inclusiva, perquè tots els alumnes no sols estiguin presents i participin, sinó que a més, 

progressin.  

 

L’aprenentatge cooperatiu, segons Pujolàs, P. (2008) és “aula transformada en una petita 

«comunitat d'aprenentatge», és l'ús didàctic d'equips reduïts d'alumnes (el nombre oscil·la 

entre 3 i 5) per a aprofitar al màxim la interacció entre ells amb la finalitat de maximitzar 

l'aprenentatge de tots”. Aquests equips estan formats per grups heterogenis, tant pel gènere, 

com per la motivació, rendiment, cultura, etc. 

 

Pujolàs, P. (2008) apunta que “els membres d'un equip d'aprenentatge cooperatiu tenen una 

doble responsabilitat: aprendre el que el professorat els ensenya i contribuir que ho 

aprenguin també els seus companys d'equip. I tenen a més una doble finalitat: aprendre els 
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continguts escolars, i aprendre a treballar en equip, com un contingut escolar més. És a dir, 

cooperar per a aprendre i aprendre a cooperar…” 

 

Per estructurar de manera cooperativa una aula, s’han de tenir en compte tres àmbits 

d’intervenció: 

o Àmbit A. La cohesió de grup. 

Són totes aquelles accions que es duen a terme per cohesionar el grup. Perquè tots els 

membres de l’equip tinguin una bona relació i es pugin ajudar uns als altres.  

o Àmbit B. El treball en equip com a recurs per aprendre. 

Aquest àmbit fa referència a la utilització del treball en equip com a recurs per ensenyar, de 

manera que els alumnes aprenguin millor els continguts escolars, ajudant-se uns als altres. 

o Àmbit C. El treball en equip com a contingut a ensenyar. 

L’àmbit anterior feia referència al treball cooperatiu com a recurs i aquest darrer fa referència 

al treball cooperatiu com a contingut a ensenyar als alumnes. No tan sols que els alumnes 

aprenguin els continguts del currículum sinó que a més, aprenguin a treballar en equip. 

 

 

 Nivell de sessió d’E.F 

Al Marc Teòric d’aquest treball  ja varem exposar quins haurien de ser els objectius de l’àrea 

d’Educació Física. Partint d’aquí, en aquest punt s’explicaran altres qüestions més concretes 

d’aquest àmbit. 

 

Ríos, M. (2006) assenyala que “quan parlam d’Educació Física Inclusiva, tot l’alumnat 

comparteix el mateix espai, sense diferències, considerant l’ensenyament i la seva 

organització amb el suport pedagògic i social que sigui necessari, i mantenint les més altes 

expectatives per l’aprenentatge de totes i tots. Per tant, les activitats segregades no estan 

considerades inclusives. La Inclusió pressuposa sempre compartir amb el grup el procés 

d’aprenentatge i en aquest context la diversitat cohesiona el grup i l’enriqueix, oferint més 

possibilitats d’aprenentatge per tots i totes. (Río, 2004)”. 

 

A més, Ríos, M. (2006) apunta que hi ha una sèrie d’estratègies que poden facilitar la 

participació activa a la classe d’Educació Física: 

 L’educació en actituds i valors. 

 L’aprenentatge cooperatiu i les activitats cooperatives. 
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 L’adaptació de les tasques. 

 La compensació de les limitacions en actuacions competitives. 

 Compartir l’esport adaptat a les persones amb discapacitat. 

 L’assessorament i el suport. 

 

Aquestes estratègies són la base perquè una sessió d’Educació Física sigui inclusiva, per tant, 

a continuació es detallaran cada una d’elles. 

 

· L’educació en actituds i valors. 

Ríos, M. (2006) manifesta que “l’educació en actituds i valors serà la base perquè tot 

l’alumnat respecti la diversitat i pugui així interioritzar la Inclusió com un valor que 

enriqueix a tota la comunitat.” 

A més, Morell, X. et.alt (2011) creuen que la qualitat en el treball dels valors es definirà en 

funció de la capacitat que tenguin els docents de: 

 Considerar qualsevol espai escolar com a element d’anàlisi. Els valors i els 

contravalors apareixen en tots i cada un d’ells. 

 Gestionar correctament aquestes situacions, definint les estratègies i programes 

orientats a la prevenció i millora de la convivència. 

 El treball entre els diferents mestres, i entre mestres i alumnes és vist com a peça clau 

dins el procés d’aprenentatge i vivència de valors. 

 

· L’aprenentatge cooperatiu i les activitats cooperatives. 

Aquest punt ja l’hem explicat anteriorment en el nivell d’aula però recalcarem que Velázquez, 

C. (2014) exposa que “hi ha vuit models d’instrucció aplicables a les classes d’Educació 

Física: instrucció directa, ensenyament individualitzat, ensenyament recíproc, ensenyament 

per descobriment, educació esportiva, jocs tàctics, ensenyament de responsabilitat personal i 

social i Aprenentatge Cooperatiu. Metzeler (2011),”. 

 

· L’adaptació de les tasques. 

Segons Ríos, M. (2006) algunes d’aquestes adaptacions podrien ser: 

- Proposar diferents graus de dificultat i d’execució d’una mateixa tasca. 

- Plantejar activitats diferents per un mateix contingut. 

- Equilibrar el disseny d’activitats de gran grup i petit grup. 
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- Proposar activitats de lliure elecció, on l’alumne pugui triar l’itinerari de les tasques al 

llarg de la sessió en funció de les seves capacitats. 

- Utilitzar activitats motivadores per tots i totes que suposin un repte i que assegurin la 

participació activa i efectiva. 

 

· La compensació de les limitacions en actuacions competitives. 

Ríos, M. (2006) explica al seu article que compensar les limitacions en les actuacions 

competitives significa: 

o Adaptar el joc només quan sigui estrictament necessari. 

o No es tracta de fer jocs nous, sinó que és millor proposar jocs habituals pel seu 

referent cultural. 

o Tots els alumnes amb discapacitat haurien de poder adoptar qualsevol rol del joc. 

o Cercar l’equilibri entre les adaptacions individuals i les adaptacions compartides amb 

el grup. 

o Així mateix, cercar l’equilibri entre la participació amb limitacions i la compensació 

de les mateixes. 

 

· Compartir l’esport adaptat a les persones amb discapacitat. 

Aquest punt fa referència a que el grup-classe pot participar, de manera adaptada, a                 

l’ iniciació d’una pràctica esportiva com un alumne que presenti unes necessitats diferents. 

Per exemple, seria una bona pràctica fer aeròbic amb cadira de rodes (pot ser una cadira 

normal) o atletisme per persones cegues (tots els alumnes durien una cinta que els tapés els 

ulls). 

D’aquesta manera, els alumnes prenen consciència de les dificultats que sofreixen les 

persones amb necessitats diferents i quan practiquem un joc on un alumne hagi d’ajudar a un 

altre, podran entendre la importància que suposa aquesta ajuda per l’alumne amb NEE. 

 

· L’assessorament i el suport. 

En punts anteriors ja hem explicat quin paper han de tenir els suports. Ríos, M. (2006) exposa 

que “hem d’evitar la dependència de l’alumne amb NEE i l’adult de referència. Més aviat, 

hem de cercar estratègies que formin als companys del grup-classe perquè siguin aquests els 

que facilitin la col·laboració, de forma rotatòria cap al company, sense caure en 

paternalismes sobreprotectors ni individualitzant el rol.” 
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Per una altra banda, una altra autora com és Mendoza, N. (2009) explica que per dur a terme 

la Inclusió s’han de seguir les següents pautes (Hutzler, 2005): 

 Identificar els objectius de les tasques. 

 Establir els criteris de rendiment en els que basar-se (qualitatius i quantitatius). 

 Detectar els factors que limiten i permetin l’actuació, intentant prioritzar el que es pot 

fer i el que no. 

 Observar els resultats i corregir els errors per futures intervencions. 

 Manipular els criteris d’adaptació que seran els paràmetres de control (tasca, entorn, 

equipament, metodologia, regles, etc.) 

 

Finalment, cal recordar també que els alumnes són la part principal, i la més important, de la 

nostra tasca docent. Per això, cal tenir en compte, tal com diu Mendoza, N. (2009) una sèrie 

de variables internes i externes. 

 Variables internes: són tots aquells factors interns que té l’alumne i per les quals 

necessita unes determinades respostes. Per exemple, un alumne que té una ceguera 

severa. 

 Variables externes: l’ambient familiar i l’ambient escolar. 

 

Els alumnes a més, sobre tot els que presenten NEE, requereixen una sèrie de necessitats 

educatives: 

 Necessitat d’apropiar-se un codi comunicatiu (gestual, oral o mixt). 

 Necessitat d’aprendre de forma intencional el codi majoritari. 

 Necessitat de recorre a estratègies visuals i altres canals d’entrada d’informació 

(auditius, tacte). 

 Necessitat d’experiències directes i major informació del que succeeix. 

 Necessitat de major informació referent a valors i normes i d’assegurar la seva 

identitat i autoestima. 

 Necessitat d’utilitzar ajudes tècniques per la comunicació. 

 

 

 Exemplificacions 

En aquest darrer apartat de la pregunta “És l’Educació Física Inclusiva?” s’analitzaran uns 

exemples i uns jocs d’Educació Física que podrien ser reals i que seran la cloenda de tot 

l’explica’t fins aquest moment. 
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En un primer moment, farem una petita pinzellada de dues exemplificacions que poden 

ocórrer a un centre educatiu actualment però que no són correctes, per tant, no són inclusives. 

 

Exemple 1 

Classe de 5è d’Educació Primària. 

Aula de 28 nins. 

El mestre d’Educació Física prepara una sessió de força. 

L’activitat consisteix a tirar el major nombre possible de bitlles, però hi ha bitlles que dedins 

tenen pedres i necessiten més força per tirar-les. Per tant, és evident que segurament a les 

nines els costarà més tirar les bitlles que als nins.  

 

Exemple 2 

Classe de 3r de Primària 

Aula de 25 nins. 

El mestre d’Educació Física com activitat d’escalfament proposa el joc de les 10 passades. 

Explica que el joc consisteix en passar-se la pilota 10 vegades entre els membres d’un mateix 

equip. Si la pilota l’intercepta un jugador de l’equip contrari, aquest equip torna a començar a 

contar fins arribar a les 10 passades. 

Els nins i nines comencen a jugar i només es passen la pilota entre els nins perquè el mestre 

no havia dit que a les 10 passades havien de participar tots els jugadors d’un mateix equip. 

 

A continuació, extrets del llibre de Mendoza, N. (2009) exposarem dos jocs que es poden fer 

atenent a la diversitat dels alumnes, i que per tant, en aquest cas, sí que són inclusius perquè 

es tenen en compte les necessitats de tots els infants. 

 

Joc 1. Les 10 passades 

S’ha de dividir la classe en grups de 6 persones per formar equips. Es reparteixen per l’espai 

en 2 equips amb una pilota i un espai limitat. L’objectiu es aconseguir fer 10 passades entre 

tots els jugadors sense que els membres de l’altre equip aconsegueixin llevar la pilota. En cas 

de llevar la pilota, continuarà el joc contant des d’1 l’equip que té ara la pilota. El jugador que 

té la pilota no es podrà moure quan realitza el llançament i no es pot repetir la passada al 

mateix company del que la reps.  
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Dibuix: 

 

Imatge extreta del llibre Propuestas Prácticas de Educación Física Inclusiva para la Etapa de Secundaria 

 

Variants: 

El que té la pilota es podrà moure o fer un xut amb el peu. Les passades han de ser amb el 

braç no dominant. 

Material: 

Una pilota per cada 2 equips. 

Adaptacions: 

- Si tenim un alumne amb mobilitat reduïda (necessita cadira de rodes) 

Per poder aconseguir les 10 passades la pilota ha de passar per les seves mans. Els companys 

no es poden amagar darrera la seva cadira. 

- Si tenim un alumne amb discapacitat visual 

Anirà amb un guia-company. Utilitzarem una pilota blana i amb qualque material interior que 

faci renou. El guia pot agafar la pilota i donar-li a l’alumne amb discapacitat visual perquè el 

llanci. L’alumne que llança crida el nom de l’altre company i compta fins a 3 per poder 

agafar-lo. Quan li llancen la pilota a l’alumne amb discapacitat visual, cap alumne pot 

interferir la trajectòria de la pilota. 

- Si tenim un alumne amb discapacitat auditiva 

Li intentem explicar el joc per senyals o amb el llenguatge Braille. En lloc de comptar en veu 

alta, es compta aixecant els dits de la mà. 
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Joc 2. Cercles musicals. 

Els alumnes formen diferents grups de 10-12 alumnes i es col·loquen formant un cercle. Tots 

els alumnes tindran un cercle, excepte un. Quan la música comenci a sonar, tots han de córrer 

al voltant dels cercles i quan la música s’aturi hauran de ficar-se dedins del cercle, de manera 

que el jugador que no tengui cercle queda eliminat. 

Dibuix: 

 

Imatge extreta del llibre Propuestas Prácticas de Educación Física Inclusiva para la Etapa de Secundaria 

 

Variant: 

Es poden posar dos cercles menys. 

Material: 

Cercles i equipament de música. 

Adaptacions: 

- Si tenim un alumne amb mobilitat reduïda (necessita cadira de rodes) 

Aniran per dins els cercles i no necessiten ficar-se dedins sinó que basta que estiguin a un 

costat. 

- Si tenim un alumne amb discapacitat visual 

Aniran amb un guia-company. Els dos hauran de ficar-se dins el cercle. 

- Si tenim un alumne amb discapacitat auditiva 

A més de aturar la música, el mestre aixecarà un cartell o un mocador perquè les persones 

amb discapacitat auditiva se n’adonin que han d’entrar dins el cercle. 

 

 

 



30 

 

Per una altra banda, exposarem algunes exemplificacions inclusives pròpies: 

 

Joc 3. Circuit d’agilitat 

El circuit d’agilitat està compost per una part on els alumnes han de fer tombarelles, una altra 

on han de botar a la corda i, finalment, a la darrera part hauran de passar per baix d’una tanca. 

 Ens podem trobar amb alumnes que no saben fer tombarelles, per tant, com a solució els 

podem dir que en lloc de fer això poden fer la croqueta.  

D’aquesta manera, amb una petita variació, tots els alumnes poden fer el circuit i poden 

practicar l’agilitat, què és l’objectiu final. 

 

Joc 4. Pilota estirats 

Un altre joc, en cas de tenir qualque alumne amb discapacitat visual, podria ser el següent. 

El joc consisteix en fer dos equips de 5-6 jugadors en un espai limitat. Es juga amb una pilota 

de cascavells i l’objectiu és aconseguir fer un gol a l’equip contrari. Tots els jugadors aniran 

amb els ulls tapats i un membre de l’equip llança la pilota. Quan la llenci, els jugadors de 

l’altre equip s’han d’estirar per ocupar el major espai possible i evitar que la pilota passi a la 

línea de gol. Al jugador que li arriba la pilota, la llança o la passa a qualque company d’equip 

perquè la llenci i així successivament. 

 

 

Finalment, no podem oblidar que perquè hi hagi un bon ambient i els alumnes s’ajudin entre 

ells, nosaltres com a mestres també hem de proposar dinàmiques de grup. Algunes d’aquestes 

dinàmiques podrien ser: 

 

Dinàmica 1. Riure o no riure 

Aquesta dinàmica consisteix en dividir la classe en dos grups. Es llança una moneda enlaire i 

depèn de si surt cara o creu s’haurà de riure un grup o l’altre. L’altre grup que no es riu ha 

d’intentar estar serio i el grup que riu ha de riure molt fort per intentar que els membres de 

l’equip contrari riguin.  

Amb aquesta dinàmica els nins i nines gaudeixen i es crea un bon clima. 

 

Dinàmica 2. Teranyina 

Es col·loquen tots els nins i nines en cercle. Un d’ells té fil de llana i l’ha d’anar passant per 

tots els companys fent una teranyina.  
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Cada vegada que un alumne té el fil ha de dir una habilitat seva o el seu esport preferit o 

qualque cosa que el caracteritzi.  

D’aquesta manera els alumnes es coneixen entre ells. 

 

Dinàmica 3. L’ombra 

Aquesta dinàmica es duu a terme en gran grup, amb música. S’agafa a un alumne i ha de 

sortir a “l’escenari” a ballar i tota la resta del grup l’ha d’imitar. Quan s’aturi la música es farà 

canvi de protagonista fins que tots els nins i nines hagin sortit. 

Aquesta dinàmica permet als nins i nines desinhibir-se i es crea cohesió de grup. 
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6. Conclusions 

Després de tot el que hem exposat en aquest treball, podem dir que encara queda molta feina 

per fer i que és habitual tenir alumnes que presentin necessitats a les aules de les nostres 

escoles. Les necessitats d’aquests alumnes poden ser diverses, des d’un alumne que presenti 

Autisme fins un altre que per diferents motius pugui estar en perill d’exclusió social. 

 

Per tant, la nostra tasca com a futurs docents és tenir en compte totes aquestes necessitats que 

presenten els alumnes i ser capaços d’oferir-los les respostes adequades per cada situació de 

necessitat. 

 

Arribats a aquest punt, m’agradaria fer referència a les entrevistes que vaig realitzar per 

conèixer quines són les avantatges d’utilitzar l’Educació Física com eina d’Inclusió Social.  

Una de les avantatges que jo crec que és més important és la que em va comentar na Gloria 

(educador de la Llar de menors El Temple) a la seva entrevista: mitjançant l’E.F es treballen 

habilitats socials. És més, jo recalcaria que aquestes habilitats socials es treballen d’una 

manera indirecta, sense que els alumnes siguin conscients d’aquest fet. 

A més, na Mely (mestra d’Educació Física del CC El Temple) va exposar durant l’entrevista 

tota una sèrie d’avantatges però a mi m’agradaria recalcar dos importants. Per una banda, 

estic totalment d’acord amb ella que mitjançant el joc és molt més fàcil treballar, en aquest 

cas i lligant amb el citat anteriorment, les habilitats socials. Per una altra banda, ella també 

destaca la importància de treball en equip, de ser solidaris amb els altres, del 

companyerisme... aspectes que ja hem citat anteriorment en el punt on explicàvem com 

havien de ser les sessions d’E.F perquè fossin inclusives. 

Finalment, la darrera entrevista que vaig realitzar fou a na Cristina (directora del CEIP El 

Pont). Na Cristina no em va poder explicar gaires coses relacionades amb l’Educació Física 

però si em va dir que com a mestres d’aquesta àrea havíem d’anar en compte amb el risc 

competitiu que es pot produir en els alumnes. Jo estic totalment en contra d’aquesta afirmació, 

ja que crec que depèn del mestre que aparegui o no aquest risc competitiu. Si tu provoques o 

fas activitats on els alumnes hagin de competir entre ells, idò sí que pot ser es crearà aquest 

risc però si tu proposes activitats on no hagin de competir i, pel contrari, ajudar-se entre ells, 

crec que no es crearà cap tipus de risc competitiu. Com hem dit al llarg de tot el treball, els 

alumnes han d’ajudar-se entre ells, han d’aprendre a treballar en grups cooperatius. 
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Hem explicat a la pàgina 25 d’aquest Treball de Final de Grau que els alumnes requereixen 

una sèrie de necessitats educatives. Mendoza, N. (2009) creu que una necessitat és fer 

programes específics i especialitzats. Jo estic totalment en desacord perquè crec que la millor 

opció no és  fer programes específics per alumnes específics, sinó que més bé, hauria de ser 

fer programes més oberts i flexibles per atendre la diversitat d’alumnes, amb l’objectiu 

d’intentar fer el menor nombre d’adaptacions possible. Per això, aquest punt no apareix a la 

pàgina citada anteriorment. 

 

Des del meu punt de vista, per tot el que he explicat en aquest treball, crec que l’Educació 

Física és una excel·lent eina d’Inclusió Social, ara bé, també crec que hi ha molta feina a fer 

fins arribar a incloure tots els alumnes a les nostres escoles. Com bé he dit en repetides 

ocasions, la Inclusió és un principi nou i crec que realment hi ha poques escoles que siguin 

inclusives. També penso que, hi ha molts de mestres a les escoles que segueixen una 

metodologia tradicional perquè és el que han fet sempre però tinc l’esperança que quan els 

meus companys de promoció i jo seguem els docents aquest camí canviarà cap a l’escola 

inclusiva. 

 

Per concloure dir que l’Educació Física crec que és la millor àrea per començar aquesta 

inclusió però que no servirà de res si es fan sessions d’Educació Física inclusives però al PEC 

de l’escola no apareixen principis inclusius i, per tant, no es treballen les mateixes línies 

metodològiques.  
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8. Annexos 

 

Entrevista Gloria. Educadora Llar de menors El Temple. 

* Els noms dels nins i nines s’han canviat per garantir la protecció de dades. 

 

10-03-2016  

 

· Context nins i nines Llar d’acollida. Realitzen Activitat Física sovint? 

Entregat el Projecte Tècnic Educatiu Llars El Temple (2011-2015) 

Tots els nins i nines d’entre 6 i 12 anys que estan actualment al pis de la llar fan Activitats 

Extraescolars els horabaixes: 

Activitat Física Nins/nines Dies a la setmana 

Futbol sala Miquel i Tomeu 2 dies/setmana + el partit   

Ball Paula, Silvia, Núria i 

Mònica 

2 dies/setmana 

Vòlei Baltasar  2 dies/setmana 

Club d’Esplai Núria i Tomeu Dissabtes matí 

 

· Tenen qualque Programa/Projecte esportiu per l’ integració social? Quins? Objectius? 

La persona que s’encarrega d’aquest àmbit a la llar és Salva. És l’encarregat de cercar clubs 

d’esplai pels infants, activitats extraescolars... 

Hi ha un Programa d’Oci Saludable. També es realitzen tallers i xerrades relacionades amb 

l’Educació Física. 

 

· Hi ha resultats demostrables d’aquests Projectes/Programes? 

No, no n’hi ha. 

 

· Quines avantatges té utilitzar l’Educació Física amb aquests infants? Té qualque 

inconvenient? 

Avantatges: 

- Descarreguen tot l’energia que tenen. 

- Dormen més tranquils. 

- Descarreguen la ràbia. 
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- Sociabilitat. Entre ells solen formar “grupets” i és important que coneguin més 

persones. 

- Treballen Habilitats socials. 

La seva educadora diu que li agradaria que cadascú fes una activitat diferent però que per 

problemes de temps els ha de dur a les mateixes activitats a tots. 

No hi ha inconvenients. 

 

· Què aporta als nins i nines l’Educació Física? 

 Conèixer altres persones. 

 Obrir la seva xarxa social. 

 

· A nivell personal, vostè pensa que l’E.F és important/necessària per aquest col·lectiu 

de nins? Per què? 

A nivell personal, na Gloria pensa que és MOLT important l’Activitat Física per aquests 

infants perquè ells necessiten esplaiar-se i treure la ràbia que tenen per aquesta situació en la 

que viuen. 

A més, físicament es senten millor. Mentre realitzen l’activitat no pensen amb altres coses. És 

una manera de distreure’s, s’evadeixen dels seus problemes i de la rutina.  
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Entrevista Eunate. Directora Fundació Diagrama - Fundació Rafa Nadal. 

 

14 – 03 - 2016 

 

En aquesta Fundació treballen a partir de 3 àmbits d’intervenció:  

o Individual (nins/nines) 

o Familiar (les seves famílies) 

o L’entorn (escola, entorn social, associacions de veïns...) 

Perfil dels nins/nines que participen en aquest Projecte: 

Nins i nines d’entre 6 i 16 anys (abunden els nins més petits) i les seves famílies. 

Són infants amb situació de risc, d’exclusió social: presenten un baix nivell econòmic, es 

troben en situació de fam, famílies desestructurades (un o varis membres de la família es 

troben sense feina), maltractament, divorcis, qualque membre de la família es troba 

empresonat, drogues... 

A més, aquests infants també presenten un alt percentatge d’absentisme o fracàs escolar. 

 

Famílies 

També trobam famílies de tot tipus de cultures que no estan integrades a la societat. 

Famílies sense estudis que no poden ajudar als seus fills en aquest àmbit 

 

Com arriben fins aquí els infants? 

 Serveis socials de Llevant Sud (treballen en aquestes barriades) 

 Centres educatius. Actualment, 9 escoles i instituts. 

 Altres entitats: GREC, Patronat Obrer, Espiral, Càritas... 

 Famílies del barri que venen a demanar ajuda. 

 

Situació actual 

Actualment, hi ha un total de 150 menors, repartits en 4 grups. 

Hi ha llista d’espera.  

Però també hi ha gent que demana la baixa per no poder dur els infants, perquè la seva 

situació canvia, perquè des de la Fundació proposen la seva baixa perquè no participen o 

perquè ells mateixos demanen la baixa. 
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Des de la Fundació hi ha 3 àmbits d’actuació: 

 Socioeducatiu. Nivell escolar, educació de l’alimentació, de l’ higiene, de vestuari...) 

 Esportiu. Como eina de transmissió de valors, vinculació a un grup, treball en equip, 

resolució de conflictes, part esportiva com activitats saludables com prevenció, oci 

saludable, salut...) 

 Psicoterapèutic. Individual com grupal: relacions familiars, resolució de conflictes, 

addiccions...) 

 

Avantatges d’utilitzar l’Educació Física com eina d’Inclusió Social 

 Treballen tot l’anterior comentat però ells no són conscients. 

 Els infants reben l’educació com quelcom lúdic i atractiu.  

 No són conscients que treballen altres aspectes  

 Ho perceben com si fos un joc 

 És més fàcil accedir a ells i poder intervenir 

 Dins el joc hi ha una normativa interna, han d’acceptar unes normes, han de respectar 

l’autoritat, han de negociar... 

 Predisposició més positiva. 

 

A nivell personal, vostè pensa que l’E.F és important/necessària per aquest col·lectiu de 

nins? Per què? 

Si, fonamental. Per tot lo comentat fins ara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Entrevista Mely. Mestra d’Educació Física CC El Temple (Palma)  

 

23 – 04 – 2016 

 

· Com són els infants que es troben actualment a llars d’acollida a E.F? 

Els nins de llars d’acollida, normalment, estan molt acceptats dins l’aula i a E.F és un bon 

moment per estellar, i de fet així ho fan, és un bon moment per treure tota la ràbia continguda 

al seu cos. 

 Són nins que no són competitius i en aquesta assignatura és on solen tenir menys problemes 

amb els companys.  

Per una altra banda, també cal dir que hi ha nins que es bloquegen i els has de deixar una 

estona fins que se’ls passa i després poden continuar amb la dinàmica de la classe. 

 

· Avantatges d’utilitzar l’Educació Física com eina d’Inclusió Social 

 A través del joc és molt més fàcil treballar aquests aspectes. 

 Es treballen valors 

 Saber acceptar-se i conèixer les seves limitacions. 

 Saber perdre/guanyar. No sempre es pot guanyar i han d’entendre que si es perd no 

passa res.  

 Es pot treballar el treball en grup, a ser solidaris amb els altres, el companyerisme... 

 Es duen a terme moltes activitat en grup, NO individuals i és precisament en el treball 

en grup on es troben més problemes. 

 Els infants sempre volen ser els millors, els capitans… 

 

· Què hem de fer per tenir un bon clima de grup? 

 Hem d’intentar que els infants entenguin que hem de treballar i participar TOTS. 

 Els alumnes han de ser conscients que la mestra no valora qui guanya o perd, sinó qui 

desenvolupa al màxim les seves capacitats. 

 Es poden fer jocs que no siguin de guanyar o perdre. Per una altra banda, si es fa 

qualque joc on hi ha un equip guanyador i un altre que no guanya, han d’aprendre que 

no passa res si guanyen o perden. 
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 La mestra pot ser flexible perquè no és el mateix estar a l’aula assegut que al pati, on 

els alumnes tenen més llibertat. 

 

Un bon joc: fer un TEATRE. Es valora com han treballat en equip, la creativitat i l’expressió 

corporal, entre d’altres cosses.  
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Entrevista Cristina. Directora CEIP El Pont 

 

02 – 05 – 2016 

 

No contesta les preguntes que havia preparat. 

Cristina em comenta que actualment hi ha un professor nou d’E.F i que la mestra que i havia 

abans sí que utilitzava una metodologia atractiva i que els agradava però que el mestre que hi 

ha ara no ho fa així. 

Em diu que no em pot explicar res de com feia les classes aquella mestra d’E.F perquè ella no 

ho sap. 

 

Llibre: Educació, valors i patis. 

Xavier Morell Aldaz 

Carles Ramis Alandete 

Laura Seguí Coll 

 

· A nivell personal, vostè pensa que l’E.F és important/necessària per aquest col·lectiu 

de nins? Per què? 

Sí, però que s’ha d’anar alerta perquè hi ha un gran risc competitiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


