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Resum 

El següent Treball de Fi de Grau (TFG) es basa en l’inventari i anàlisi del Boletín de la Institución 

Libre de Enseñanza (BILE) i el seu paper en la promoció de l’educació física a tots els àmbits 

educatius espanyols entre els anys 1920 i 1936. 

Els institucionistes entenien l’educació física com una assignatura bàsica i global, una educació 

física que no només tractés l’exercici físic de forma única, sinó que també aquesta havia de 

fomentar la correcta alimentació i higiene, sempre des d’un àmbit educatiu total, és a dir realitzant-

se a tots els nivells educatius (des de l’escola fins als estudis universitaris). 

És per això que per la realització d’aquest treball, s’han analitzat tots aquells articles del BILE que 

parlessin d’educació física per, posteriorment, extreure les idees fonamentals i així mostrar la visió 

global que tenien els institucionistes de l’educació física. 

Paraules clau: Educació física, Espanya, BILE, història de l’educació contemporània. 

Abstract 

The next Final Dissertation is based on the inventory and analysis of the Boletín de la Institución 

Libre de Enseñanza (BILE) and their importance in the promotion of the physical education in 

Spain between the years 1920 and 1936. 

The institucionistes understand the physical education as a basic and global subject, a physical 

education that fosters the proper nutrition and hygiene practices in addition to physical exercise, 

always from a global perspective, that is to say, it is still go on at all the levels of education (ranging 

from elementary school to university). 

That is the reason why, during this project, it has been analysed different articles from the BILE. 

These articles explain different aspects of physical education. Thanks to the information that has 

been extracted, it has been collected the main ideas and it is shown the global vision about the 

physical education by the institucionistes.  

Key words: Physical education, Spain, BILE, education contemporary history. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. TEMA I JUSTIFICACIÓ 

 

La matèria en la que està situada el meu treball de fi de grau és Bases teòriques, histò-

riques i institucionals, i gràcies als coneixements assolits al primer curs de la carrera a l’assig-

natura Pensament i Contextos Educatius Contemporanis, podré analitzar el llenguatge educatiu, 

a més de la terminologia i conceptes bàsics concrets que pugui trobar. 

La modalitat d’aquest treball de fi de grau serà “Treball de revisió i investigació biblio-

gràfica”, l’objecte d’estudi serà el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE) com a 

font primària, per exposar la seva visió de com havia de ser l’educació física dels anys 1920 al 

1936, és a dir, analitzar com es promovia l’educació física des de la Institución Libre de Ense-

ñanza (ILE). 

 Cal destacar que s’analitzarà el paper de la ILE en la promoció d’una educació física 

en la seva globalitat, és a dir, no només s’analitzarà allò que es digui al BILE sobre gimnàstica 

o esports sinó que també és tindran en compte els articles que parlin d’higiene, alimentació, el 

joc com a part fonamental de l’educació, etc. 

A més s’utilitzaran altres fonts secundàries, com per exemple llibres, articles de revistes, 

entre altres, per complementar la informació obtinguda. 

 Personalment des de sempre he estat un apassionat dels esports i amb aquest TFG tinc 

l’oportunitat de realitzar un anàlisi històric de l’educació física des d’una perspectiva concreta, 

marcada per l’afany d’aconseguir una educació física de qualitat, ja que la ILE cercava pro-

moure les idees més revolucionàries de l’època. 

La idea d’analitzar el BILE també em suscita motivació, especialment pel fet de que va 

ser una publicació important i significativa, no només a l’àmbit de l’educació física de manera 

concreta, sinó també dins el món de l’educació i la pedagogia en general.  

A més, tal i com s’indica en el BILE a tots els seus articles, la ILE està caracteritzada 

per la seva independència a qualsevol religió, corrent filosòfica o partit polític i això li propor-

ciona un paper aliè del poder, donant una visió i opinió objectiva i imparcial de la realitat 

d’aquell temps. 



4 

 

És per tot això que analitzar els articles del BILE suposarà una mirada en profunditat al 

passat, que en la meva opinió és molt important i necessari, ja que moltes vegades no ens ado-

nem que algunes idees que pensem que són actuals, ja varen ser dites fa dècades. 

1.2. OBJECTIUS 

 

L’objectiu general d’aquest treball és:  

- Analitzar el paper de la ILE en la renovació de l’educació física entre els anys 1920 

i 1936 a través del seu òrgan d’expressió: El BILE.  

Els objectius específics que deriven de l’objectiu general són: 

- Inventariar i analitzar els articles publicats al BILE sobre educació física entre 1920 

i 1936. 

- Contrastar com es promovia l’educació física des de la ILE als diferents nivells d’en-

senyament formal (Educació infantil, primària, secundària i estudis universitaris) i 

a l’àmbit educatiu no formal o fora de l’escola. 

- Distingir els diferents exemples d’altres països i autors de referència en educació 

física esmentats al BILE per tal de promoure la innovació en l’ensenyament a Espa-

nya. 

- Estudiar com s’abordava el tema de la higiene i l’alimentació a la ILE en l’assigna-

tura d’educació física. 

- Aprofundir en la justificació del joc, de l’esport i de les activitats a l’aire lliure com 

a pilars fonamentals de l’educació física a la ILE.  

1.3. COMPETÈNCIES  

 

Amb aquest treball s’han donat resposta a les següents competències del Pla d’Estudis 

del Grau d’Educació Primària (UIB, 2012): 

- Competències de formació bàsica. 
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 1.2.7. Analitzar el llenguatge educatiu i precisar la terminologia i conceptes bà-

sics al voltant del significant “educació”. 

 1.2.9. Conèixer el sistema educatiu al nostre país i la seva evolució històrica, així 

com els condicionants polítics i legislatius de l’activitat educativa. 

- Competències transversals. 

 4.1.1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.  

 4.1.2. Capacitat d’organització i planificació. 

4.1.3. Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi (documentació i 

comunicació). 

4.1.4. Capacitat de gestió de la informació: obtenció i anàlisi de diferents fonts 

(documentació i comunicació). 

4.2.5. Capacitat de crítica i autocrítica. 

4.3.4. Iniciativa i esperit emprenedor. 

4.3.5. Motivació per la qualitat. 

1.4. METODOLOGIA 

 

Per a la realització d’aquest treball s’ha realitzat una recerca bibliogràfica, per dur-la a 

terme s’ha utilitzat el mètode històric que, segons Comas, Fullana, González, Motilla, Rincón 

i Sureda (2014), consistirà de les següents fases: 

 - Localització i classificació de les fonts que s’utilitzaran (heurística). Que en el cas 

d’aquest treball consistirà en ordenar els articles del BILE. 

 - Interpretar les dades i informacions que s’obtenen (hermenèutica). És a dir llegir 

aquells articles del BILE que tractin l’educació física. 

 - Exposar la construcció històrica que s’ha interpretat anteriorment de les fonts. En 

aquest cas es troba dins la proposta d’investigació d’aquest treball. 
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 Finalment cal destacar que en aquest treball es treballarà principalment amb fonts pri-

màries (els articles del BILE) i per a la realització del marc teòric es farà una revisió de les fonts 

secundàries d’aquells autors que parlin de la relació de la ILE amb l’educació física. 

1.5. ESTRUCTURA 

 

Aquest treball està estructurat en 5 grans apartats: El primer, és una introducció on es 

parla del tema i la seva justificació, els objectius, les competències i la metodologia del treball, 

a més de les fonts i la bibliografia. 

El segon apartat correspon al marc teòric, en aquest bloc es realitza una anàlisi biblio-

gràfica de les fonts secundàries, és a dir, d’aquelles fonts bibliogràfiques ja existents que parlin 

de la relació directa entre l’educació física i la ILE. 

En tercer lloc es troba la proposta d’investigació, que en aquest treball es tracta d’ana-

litzar els articles del BILE que parlin d’educació física i com aquesta era promoguda pels ins-

titucionistes. 

Finalment als dos darrers apartats hi ha les conclusions d’aquest treball i el llistat de 

fonts i bibliografia emprada. 

1.6. FONTS I  BIBLIOGRAFIA 

 

Com s’exposa abans, aquest treball consistirà en l’anàlisi dels articles del BILE que 

parlin sobre educació física, és per això que es tractaran fonts primàries, mentre que per a la 

realització del marc teòric s’utilitzaran fonts que parlin de l’educació física i la ILE, és a dir 

fonts secundàries. 

Al marc teòric s’analitzaran aquests articles i s’extrauran les idees principals a més d’or-

ganitzar la informació en apartats, cal destacar que els autors són fonts fiables ja que algunes 

són escrites per mestres d’universitat (com és el cas de Andrés Payà Rico o Antonio Viñao 

Frago entre altes), extractes de llibres (Anastasio Martínez Navarro) o també de revistes edu-

catives com per exemple l’article d’Ignacio Viejo Carnicero a la revista Habilidad Motriz.   

En quant a les fonts primàries s’ha realitzat una recerca dels articles del BILE a la versió 

web de la Biblioteca Virtual de Premsa Històrica, per posteriorment classificar els articles per 
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data de publicació i després una vegada revisats tots, s’han guardat aquells articles que tracten 

l’educació física o relacionats per el seu posterior anàlisi. 
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2. MARC TEÒRIC. LA ILE I L’EDUCACIÓ FÍSICA A ESPANYA 

 2.1. LA ILE  

 2.1.1. CONTEXT HISTÒRIC DE LA ILE  

 

Durant la segona meitat del segle XIX, trobam una sèrie de successos que varen provo-

car tensions entre el sector educatiu. Entre elles destacam la Llei Moyano (1857), la circular 

escrita per Manuel de Orovio, ministre del nou rei Alfons XII, per als rectors de les universitats 

(1874) i la Constitució de 1876, que en el seu article 11 es donarà un pes molt important a la 

religió (Felipe, 2014). 

Això provocarà que un grup de mestres universitaris que varen ser expulsats, liderats 

per Francisco Giner de los Ríos, fundessin la Institución Libre de Enseñanza aquell mateix any 

(Martínez & Hernández, 2014). 

 Segons Felipe (2014), la idea inicial de Giner de los Ríos era la de fer de la ILE un centre 

universitari, però es va donar compte que els canvis haurien de començar per la base, és a dir a 

l’ensenyança primària i superior. Però Giner de los Ríos va centrar-se en els estudis de l’Escola 

Primària ja que la negativa de l’Estat i la falta de recursos varen fer que prescindís de l’ense-

nyança superior. 

 La institució ja estava creada, només faltava cercar el medi per difondre les seves idees 

i pensaments, és per això que va sorgir el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, que 

consistia en: 

Aquest, com a òrgan de difusió científica i lloc de trobada entre gene-

racions i corrents a través del qual s’expressen les idees i tècniques 

pedagògiques dels institucionistes, ens permetrà observar tot un com-

pendi que mostra els ideals defesos en la matèria, a més d’arreplegar 

les consideracions d’autors estrangers, que influïen sobre la recepció i 

influència en la  integració del joc en els processos formatius (Payà, 

2004, p. 118). 
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 És per això que també s’ha de destacar la fonamental labor del BILE com a difusor 

d’aquelles idees pedagògiques que s’utilitzaven a l’estranger i de les quals més endavant es 

parlarà (Martínez, 1985). 

2.1.2. IMPORTÀNCIA DE COSSÍO I GINER DE LOS RÍOS A LA ILE  

 

El paper de Cossío i de Giner de los Ríos va ser fonamental, no només com a pares de 

la ILE, sinó també com a reformadors de la societat espanyola contemporània, mitjançant la 

qüestió de les tradicions educatives espanyoles, la seva contrastació i finalment comunicant el 

seu afany de modernitzar la societat espanyola de la època (Martínez, 1985). 

A més cal destacar que tot dos completaven les seves idees de forma mútua a la perfec-

ció, és a dir, Giner de los Ríos va necessitar aquelles fórmules pedagògiques que varen ser la 

principal obra de Cossío.  

2.1.3. INFLUÈNCIES SOBRE LA ILE  

 

Com ja s’ha dit abans, la ILE va rebre influències educatives i pedagògiques de diferents 

països, però aquella nació que va tenir un gran impacte dins els institucionistes espanyols va 

ser Anglaterra (Payà, 2004). 

Les virtuts cíviques i d’ordre social que s’exerciten i es desenvolupen 

amb la pràctica dels jocs i esports anglesos són la característica prin-

cipal que els fa ser un model per a altres nacions (Payà, 2004, p. 123). 

És per això que la ILE va rebre una gran influència de la metodologia anglesa ja que era 

una metodologia que estava convençuda dels beneficis del joc dins de l’educació física, com es 

feia per exemple a les Universitats de Cambridge i Oxford mitjançant el cricket, el foot-ball o 

el lawn-tennis entre altres (Torrebadella, 2014). 

Aquests aspectes faran que el ILE tracti de difondre les idees d’aquest extraordinari 

sistema però no per imitació ni per plagi sinó per la coherència de les idees d’altres països més 

avançats (Payà, 2004 i Martínez, 1985). 
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 Per altra banda, segons Viejo (1996), França va ser un altre país que va influenciar el 

pensament de la ILE, ja que molts dels institucionistes varen realitzar viatges i també per algu-

nes traduccions de llibres. A més, segons Martínez & Hernández (2014), Pierre de Coubertin 

va jugar un paper molt important a la ILE. 

 Autors com Pestalozzi, Froebel, Rousseau, Montesino o Francisco Amorós varen influ-

enciar amb les seves teories prestigioses de l’època als institucionistes, que mitjançant la seva 

traducció i divulgació tractaven de fomentar moltes d’aquestes teories.  

 També la ILE no es veu influenciada només per autors de l’època sinó que també es 

promouran exemples de teories educatives antigues, la seva majoria provenien dels grecs com 

per exemple Plató. 

 2.2. LA INCLUSIÓ DE L’EDUCACIÓ FÍSICA A  L’ESCOLA  

 

Dins el pensament pedagògic i el concepte educatiu que es promou des de la ILE hi ha 

d’haver cabuda per l’educació física, així la formació de futurs adults queda completada, es per 

això que des de la ILE es promourà una educació física amb jocs corporals i esports (el que va 

suposar un gran avanç pedagògic de l’època) (Payà, 2004). 

D’aquesta manera, els institucionistes varen lluitar mitjançant iniciatives, denúncies, 

campanyes, per aconseguir implantar l’educació física als centres educatius. És per això que 

cerquen incloure les activitats físiques i el joc, a més dels esplais i reduir les hores d’estudi a 

l’acte educatiu i dins dels programes escolars. És a dir, dotar a l’educació física d’aquelles 

consideracions obligatòries de les que disposaven la resta de matèries. 

Per altra banda, hi havia un sector de la població contrària a la implantació de l’activitat 

física (Martínez & Hernández, 2014). Ja que es pensava que l’educació intel·lectualista es veu-

ria reduïda, és per això que Payà (2004) defensa: 

Per a lluitar contra aquestes reticències socials a la inclusió de 

l’activitat lúdica a les aules, en detriment de les hores dedicades a 

l’educació intel·lectualista, serà necessària una organització pedagò-

gica ideal de l’escola, que faça un repartiment proporcional i compen-

sat del temps destinat a una activitat i l’altra —conjugant l’exercici 

físic amb el mental—[...] (Payà, 2004, p. 129). 
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A més completant aquesta idea, Martínez (1985) explica que l’educació física a més de 

promoure vigor físic també promou vigor moral, és a dir, els valors morals estan presents dins 

l’educació física. Aquesta transformació moral d’Espanya era l’objectiu final dels institucio-

nistes (Viejo, 1996). 

En conclusió, és per totes aquestes raons que l’educació física ha de ser un dret i un 

deure dins l’acció educativa (Martínez & Hernández, 2014). 

2.3. DIMENSIONS DE L ’EDUCACIÓ FÍSICA  

 

L’educació física no pot ser concebuda només com una assignatura dirigida cap a l’exer-

cici físic, sinó que també està formada per altres dimensions per aconseguir l’educació integral 

de l’alumnat. 

D’acord amb Martínez (1985) les condicions higièniques de les escoles i l’organització 

de la ensenyança són altres factors que la ILE posava de manifest. A més, completant aquesta 

idea, Payà (2004) afegia un factor moral, ja que mitjançant la realització de jocs i esports, els 

alumnes assoleixen la importància del compliment de normes, el fair play i una sèrie de valors 

com la solidaritat, la disciplina o la cooperació, entre altres. 

Per a la consecució d’aquesta idea d’educació física, la ILE promourà la realització de 

passeigs, colònies, sortides al camp, excursions i a més promulgarà la instauració d’esports i 

jocs a les classes (Felipe, 2014 i Payà, 2004). 

És per això que els institucionistes, en el seu afany d’aconseguir una educació física de 

qualitat, es basaren en tres dimensions concretes: 1) Excursions i sortides al camp; 2) La im-

portància de la higiene; i 3) El joc com a principal eina educativa. 

2.3.1. EXCURSIONS I SORTIDES AL CAMP 

 

Com ja s’ha dit abans les excursions i les sortides varen formar part de l’ideari dels 

principals pedagogs i educadors de la ILE, ja que com explica Felipe (2014), la relació dels 

alumnes amb la naturalesa provoca l’alliberació de tensions a més de l’aprofitament del temps 

lliure en comptes d’estar tancats dins un gimnàs. 
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És per això que els institucionistes promovien aquest amor per la natura i formar a 

l’alumne en societat, mitjançant les sortides a museus, pobles situats al voltant o excursions per 

la muntanya (Felipe, 2014).  

Aquesta promoció per part de la ILE de les excursions com a eina educativa va tenir 

tanta repercussió dins la comunitat escolar que l’any 1934 es varen declarar obligatòries (Felipe, 

2014). 

Per altra banda, cal destacar que aquestes sortides escolars (i a vegades extraescolars) 

eren practicades, com expliquen Martínez i Hernández (2014), en un sistema que va crear molta 

polèmica, la coeducació. 

Segons Felipe (2014), la instrucció de les dones es limitava a realitzar exercicis per 

aconseguir una estètica idònia per tenir fills i els principals aprenentatges per la cura del seu 

marit, però la ILE va rompre amb aquesta concepció de l’educació femenina realitzant propos-

tes de coeducació, ja que: 

 Carece de toda lógica romper en la escuela la convivencia y el 

aprendizaje común compartido entre ambos sexos en sociedad puesto 

que viven en familia, presentando los mismos derechos y obligaciones 

(Felipe, 2014, p.73). 

Finalment, la coeducació com a principi fonamental dins l’àmbit educatiu, haurà d’estar 

present no només en les sortides i excursions, sinó que també haurà d’estar present en tot el 

marc educatiu, per exemple mitjançant les aules compartides o els mateixos programes d’estu-

dis (Felipe, 2014). 

2.3.2. HIGIENE 

 

Dins l’educació física, la higiene és una branca que la ILE li va donar molta importància, 

ja que dins una societat amb la taxa de mortalitat més baixa a l’actual i sense els avanços tec-

nològics i mèdics que trobam avui en dia, fan de la higiene un aspecte essencial. 

És per això que gràcies a Ricardo Rubio, Luis Simarro i Francisco Giner de los Ríos 

entre altres, és van realitzar tasques de institucionalització i difusió del moviment higienista a 

Espanya mitjançant els articles del BILE (Viñao, SF). 
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Però els institucionistes no només varen promoure una sèrie d’hàbits higiènics com la 

neteja personal i corporal, sinó que també, tal com explica Viejo (1996) des de la ILE es pro-

mulgava una “higiene mental”. 

És necessari que aquest tipus d’higiene psíquica també sigui treballada dins l’educació 

física, ja que és l’activitat física la que pot combatre aquesta peresa tan criticada per la ILE, que 

com veiem actualment està passant factura en la nostra societat cada vegada més sedentària 

(Viejo, 1996).  

És per això que, segons Martínez (2000), des de la ILE es varen defensar teories higie-

nistes tals com introduir temps de descansos, patis i exercicis corporals entre classes per com-

batre l’acumulació d’informació i estrès de les classes. 

Finalment cal destacar que el laïcisme del coneixement juntament amb la concepció de 

l’educació com una qüestió científica va provocar que molts de metges s’interessessin per 

aquest tema i en conseqüència va existir una relació medico-higiènica dins l’educació física que 

encara actualment hi és present (Martínez, 2000). 

2.3.3. EL JOC 

2.3.3.1. LA IMPORTÀNCIA DEL JOC 

 

 Com ja s’ha exposat abans, la ILE es caracteritzava per una metodologia educativa ac-

tiva, on l’autèntic protagonista era l’alumne, és per això que el joc va erigir-se com el principal 

recurs didàctic dels institucionistes, ja que es tracta d’un recurs inesgotable i molt adient per les 

classes d’educació física (Martínez & Hernández, 2014). 

 Seguint els mateixos autors, aquesta idea del joc com a font il·limitada va ser molt in-

novadora en aquella època, és per això que des de la ILE es varen fer molts d’esforços per 

convèncer a la societat de la necessitat d’implantar aquest recurs. 

 Cal destacar la importància del joc també com un recurs que conté aquella motivació 

intrínseca necessària per aconseguir captar l’atenció dels alumnes i així evitar caure dins la 

monotonia d’aquelles activitats sense motivació i una rutina avorrida típica de l’escola tradici-

onal (Payà, 2004). 
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 A més, segons Viejo (1996), el joc conté valors morals adients pel desenvolupament 

moral de l’alumne: 

[...] los juegos, los cuales fueron un elemento siempre presente en el 

marco educativo y pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza, 

por su importante contribución al desarrollo de las cualidades morales 

del individuo. En el juego ven un inestimable valor moral, y por lo 

tanto, educativo (Viejo, 1996, p.16).   

Per altra banda, la elecció dels jocs s’ha de realitzar mitjançant el compliment d’una 

sèrie de requisits per part d’aquests, aquests requisits són “[...] de recreació, llibertat, varietat, 

col·lectivitat, publicitat, popularitat, complicació [...], assequibilitat i solemnitat.” (Payà, 2004, 

p. 128). 

Finalment, des de la ILE, es va promoure la idea de no només implantar el joc a l’escola, 

sinó que a més cercaven impulsar aquest recurs a tots els nivells educatius, edats i sexe, és per 

això que els institucionistes desitjaven que el joc arribés també a les universitats. Encara que 

eren conscients de la dificultat d’incloure el joc dins l’ensenyament universitari (Payà, 2004) 

2.3.3.2. EL JOC VERS LA GIMNÀSTICA TRADICIONAL 

 

Com ja s’ha explicat abans, la ILE no estava a favor de la metodologia tradicional que 

es realitzava mitjançant la gimnàstica, a continuació es mostren alguns fragments exposant 

aquesta disconformitat dels institucionistes:  

- “[...] la gimnàstica, considerada mecànica, artificial, plena de rutina i afavoridora de 

l’avorriment” (Payà, 2004, p.121). 

- “[...] los ejercicios gimnásticos [...] convertidos en una lección más, repetitiva, fas-

tidiosa e incapaz de suscitar interés” (Martínez, 1985, p.407). 

- “[...] frente a la gimnasia en lugares cerrados” (Martínez, 2000, p.93). 

- “[...] la denuncia de la rigidez, militarización y represión del cuerpo presentes en 

formas tradicionales de la gimnástica” (Martínez & Hernández, 2014, p.259). 

- “No son partidarios de la aplicación de la gimnasia de tipo militar. [...] debido sobre  

todo a la falta de libertad de los educandos” (Viejo, 1996, p.16). 
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La majoria d’aquests autors coincideixen respecte a la idea d’acabar amb la gimnàstica 

tradicional, és per això que des de la ILE es pretén assolir aquest objectiu mitjançant la inclusió 

del joc als seus programes educatius, ja que com hem dit abans el joc es més motivador i lúdic 

per l’alumne. 

2.3.3.3. ELS JOCS TRADICIONALS 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, la ILE es va veure influenciada per corrents educatives i 

pedagògiques europees i això es va veure reflectit també en la implantació de jocs típics euro-

peus, com per exemple el foot-ball. 

No obstant això, segons Felipe (2014) els institucionistes també defensaven la realitza-

ció de jocs tradicionals espanyols, ja que aportaven a l’alumne riquesa cultural autòctona, a 

més, Payà (2004) exposa també la importància de completar aquests tipus de jocs amb les can-

çons que les acompanyen per així desenvolupar integralment als alumnes que els practiquen. 

2.3.3.4. PROGRAMACIÓ I PLANIFICACIÓ DELS JOCS 

 

En apartats anteriors s’ha exposat la importància de la motivació intrínseca que han de 

tenir els jocs, a més de complir una sèrie de requisits, es per això que per els institucionistes no 

troben fàcil l’elecció del joc més adequat, d’aquesta manera estableixen escollir una sèrie de 

jocs de forma successiva (Payà, 2004). 

Però realment, segons el mateix autor, des de la ILE eren conscients que no tots els nins 

poden jugar junts sense incidents, és per això que exposen la importància del mestre per conduir 

pel bon camí als jugadors, ja que un joc mal jugat perd tots els objectius educatius que es pre-

tenen assolir.  

És per això que per aconseguir l’èxit educatiu, el professor haurà d’aconseguir extreure 

les virtuts que es troben dins els exercicis d’educació física. És per això que, segons Payà (2004) 

citant a Romano Guerra (1922), dins el programa d’educació física s’han de seguir els principis 

següents: 

La necessitat d’atendre que els espais adequats pel joc corporal 

siguen sempre a l’aire lliure; l’exclusió d’exercicis i d’activitats monò-

tones, avorrides i inútils; la necessitat d’una planificació que atenga 
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als fins i d’una organització desitjada, així com l’ordre i la disciplina 

que han de regnar en aquestes activitats i que han de permetre al mateix 

temps el plaer, la llibertat i l’alegria necessaris per a aquells que les 

practiquen (Payà, 2004, p.132). 
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3. PROPOSTA D’INVEST IGACIÓ. INVENTARI I ANÀLISI DELS ARTICLES DEL BILE 

 

A partir de l'anàlisi que hem realitzat dels articles publicats al BILE podem constatar 

que des de la ILE es volia  fomentar una educació física en un sentit molt ampli, és a dir, segons 

els institucionistes l’educació física abraçava tant el joc, com l’educació física a la universitat, 

com la higiene dental, etc., és per això que en aquest treball es dividiran les aportacions de la 

ILE en 2 grans blocs: Educació física des d’una perspectiva centrada en l’activitat física i edu-

cació física des d’una perspectiva higiènica. 

3.1. EDUCACIÓ FÍSICA DES D’UNA PERSPECTIVA CENTRADA EN L’ACT IVITAT FÍSICA 

3.1.1. EDUCACIÓ FÍSICA VERS GIMNÀSTICA 

 

Segons Barnés (1925) la gimnàstica te un prestigi mèdic, mentre que l’educació física 

té un prestigi higiènic, a més Luzuriaga (1929) completa aquesta afirmació recordant que els 

alumnes es troben en edat de creixement, és per això que el mestre: 

[...] tiende a facilitar y activar el juego normal y progresivo de 

las grandes funciones (respiratoria circulatoria articulatoria) y a per-

feccionar la coordinación nerviosa. Pero no tiene como fin exclusivo la 

adquisición del vigor muscular (Luzuriaga, 1929, p.50). 

A més, segons Patri (1920) el que feia l’escola antiga era dur als nins al gimnàs “[...] 

para desentorpecerlos del trabajo rutinario del aula.” (Patri, 1929, p.3). 

3.1.2. EN QUE CONSISTEIX L’EDUCACIÓ FÍSICA I ELS SEUS ELEMENTS 

 

Segons les notes pedagògiques del BILE (1922), l’educació física ha d’encarregar-se de 

que els nins creixin sans, àgils, etc. A més Philippe (1920) proporciona una explicació coherent 

i raonable sobre que ha de consistir un sistema d’educació física:  
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Un sistema de educación física consiste, esencialmente en dar 

forma nuestros movimientos voluntarios, según la técnica mental que 

su fundador ha elaborado y mediante la cual, persigue un objetivo de-

terminado; esta técnica impone a nuestros hábitos motores formas de 

obrar, una manera de utilizar las fuerzas y el mecanismo de la máquina 

humana, que se refleja necesariamente sobre el temperamento y el ca-

rácter. De suerte que el sistema de gimnasia no modela solamente el 

cuerpo del niño sino, que forma también la moral de su persona (Phi-

lippe, 1920, p.136). 

A més, segons les notes pedagògiques del BILE (1922), l’educació física s’ha de basar 

en 10 principis fonamentals: 

 L’activitat física s’ha de realitzar sempre a l’aire lliure, a menys que plogui o hi 

hagi condicions climatològiques adverses que aquesta haurà de realitzar-se en 

espais coberts amplis, amb molta llum i ben airejat. 

 S’ha d’evitar que l’alumne s’avorreixi amb activitats monòtones, activitats que 

no desenvolupin gaire la seva fisiologia i amb excessives correccions. 

 Eliminació total de la gimnàstica acrobàtica o coreogràfica. 

 És important aclarir quins seran els objectius que es volen assolir amb els exer-

cicis físics proposats. Pels nins ha de ser un efecte higiènic, pels adolescents 

higiènic-fisiològic,  pels joves fisiològic psíquic i pels adults fisiològic-psíquic-

social.  

 Les condicions higièniques on es practiquen els exercicis físics han de ser el més 

favorables possible, és a dir en un ambient amb aire pur, amb nins ben nodrits i 

amb suficient repòs. En el cas que alguna d’aquestes condicions no estiguin pre-

sents, l’exercici no s’haurà de realitzar ja que pot ser perjudicial. 

 Tots el exercicis han de ser revisats per garantir l’efecte higiènic, fisiològic, es-

tètic i psíquic, a més de suprimir aquelles activitats que puguin resultar perjudi-

cials, superficials i inútils. 
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 Aquestes activitats que no han estat eliminades han d’aplicar-se de forma racio-

nal, és a dir ordenar els exercicis per ordre de dificultat i repartir-los en diferents 

períodes de l’ensenyament, d’aquesta manera els alumnes sempre podran gaudir 

de moviments nous que estudiar. 

 A més aquests exercicis no es podran dur a terme a l’atzar, ja que s’haurà de 

realitzar un pla preestablert, d’aquesta manera durant la primera part de la sessió 

l’activitat física haurà de créixer per a posteriorment a la segona part de la sessió 

decaure, així els alumnes no sortiran del camp excessivament fatigats i suats. 

 Durant les activitats hi ha d’haver un equilibri entre guardar l’ordre i la disciplina 

i obligar als alumnes  al silenci i la immobilitat continua, ja que és útil deixar-

los en llibertat per a que expressin la seva alegria però sempre respectant l’ordre 

de la classe. 

 No s’ha de pretendre aconseguir l’execució perfecta de l’activitat d’una sola ve-

gada, sinó que s’ha de realitzar de forma graduada. També s’ha d’evitar la repe-

tició excessiva ja que d’aquesta manera s’estanca als alumnes i no se’ls deixa 

millorar. 

Aquests principis no s’havien realitzat pel Govern, ja que l’educació física estava aban-

donada i no se li va donar la importància que li pertocava, és per això que des de la ILE (1922) 

es va fomentar un esperit de renovació d’aquesta idea, que s’hauria de dur a terme des de l’Estat 

mitjançant la promoció de la gimnàstica i els esports substituint la metodologia antiga per una 

altra que realitzi activitats més originals i entretingudes pels alumnes. 

A més Luzuriaga (1929) destaca aquesta importància de l’educació física a les aules: 

[...] la educación física [...] debe hacer, desde la entrada del 

curso siguiente, serios progresos en nuestras escuelas. [...] Y prueba 

que deseamos extender el papel de la educación física es que aumenta-

mos el tiempo asignado a ésta cuando disminuimos el de las demás ma-

terias. Estamos seguros de que la educación intelectual no sufrirá con 

este ligero sacrificio que se hace en favor de la educación física (Lu-

zuriaga, 1929, p.52). 
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Finalment segons el BILE (1922) es determina que els elements fonamentals de l’edu-

cació física són: aire pur, aliments sans i abundants i repòs suficient. A més els exercicis físics 

completen l’educació física ja que proporcionen agilitat, destresa, força i conformació estètica 

a l’organisme. 

3.1.3. FINALITAT I CARÀCTER DE L’EDUCACIÓ F ÍSICA 

 

Els institucionistes al llarg de la dècada dels anys 20 varen definir la finalitat de l’edu-

cació física de la veu de diferents autors: 

Romero (1927) va promoure que la finalitat de l’educació física no es trobava: 

[...] en el acrecer de los músculos, en la mejora de las condici-

ones de salud o en los sentimientos de euforia que procuran aquellas 

actividades, sino más bien en la creación del sentimiento espiritual, de 

una orientación de un pensamiento por medio de la acción intensa y 

rica en efectos psíquicos de todas clases que posee la actividad física 

racional (Romero, 1927, p.3). 

Dos anys després Luzuriaga (1929) va explicar que l’educació física tenia una doble 

finalitat: corregir les actituds defectuoses que provoca el treball escolar als nins i desenvolupar 

les seves qualitats físiques bàsiques (força, agilitat i destresa). 

A més segons el BILE, explicant com s’organitzava el sistema d’ensenyament a Alema-

nya (1929) es promovia que l’educació física: 

[...] debe favorecer todo el desarrollo físico y en particular for-

talecer la salud, habituar a buena actitud, respiración y cuidado del 

cuerpo, así como contribuir a desarrollar la fuerza, la destreza y la 

gracia (ILE, 1929, p.370). 

Finalment Gentile (1930) destaca la importància de l’educació física com a educador 

espiritual i formador del caràcter. És per això que s’ha de tenir en compte que el mestre d’edu-

cació física no només tracta amb cossos sense ànima sinó que també ha d’afavorir a la creació 

de l’estructura moral dels homes.  
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3.1.4. TEORIES CLÀSSIQUES 

 

Com ja s’ha dit anteriorment a la ILE també es prenien com a models alguns autors 

clàssics, pel que fa a la promoció de l’educació física destaquen dos grans autors que Credaro 

(1921) analitza: Plató i Aristòtil. 

3.1.4.1. PLATÓ 

 

Per a Plató l’educació és fonamental per crear una societat justa i bona. És per això que 

s’ha de realitzar una bona educació per als joves, ja que aquests en el futur seran bons homes i 

bons ciutadans (Credaro, 1921). 

Per això Plató pretén que l’educació s’ha de basar en el cos (gimnàstica) i l’ànima (mú-

sica), de manera que l’educació física ha de seguir a la música. Aquesta educació física tendrà 

dues parts: la dansa i la lluita, que es relacionarà amb la guerra. És per això que: 

[...] deben soportarse el hambre, la sed, el frío, el calor; debe 

habituarse a dormir sobre la desnuda tierra, y, sobre todo, no debilitar 

la virtud natural de la cabeza y de los pies teniéndolos envueltos en 

muchos cuerpos extraños y haciendo así inútil la piel que ha dado la 

naturaleza a aquellos miembros para guardarlos y los cabellos de la 

cabeza para protegerla (Credaro, 1921, p.4). 

Plató promovia la coeducació però només dels tres als sis anys, on nins i nines juguen 

conjuntament per, finalment, als sis anys separar-los i ensenyant-los el mateix, ja que d’aquesta 

manera en cas de necessitar a les dones per lluitar aquestes estarien preparades. 

És per això que als nins i també a les nines de sis anys se’ls ensenya a muntar a cavall, 

manejar l’arc i utilitzar dards i fones a més de les ja mencionades dansa i lluita, separats uns 

amb les altres (Credaro, 1921). 

Segons el mateix autor també es dividien els exercicis en grups per adaptar-los a les 

diferents edats i graus o estadis del desenvolupament humà, d’aquesta manera explica quins 

exercicis s’han de realitzar a certes edats determinades. 

Finalment Plató defensa una idea molt present a l’ideari de la ILE, aquesta és l’educació 

del cos i de l’ànima ja que com explica Credaro (1921): 
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Los que sólo se ocupasen de gimnasia llegarían a ser selváticos, 

rudos, mientras que los que sólo se ocupasen de música devendrían por 

el contrario, blandos (Credaro, 1921, p.6). 

 

3.1.4.2. ARISTÒTIL 

 

Aristòtil va ser deixeble de Platò, per aquest motiu trobam similituds entre les idees dels 

dos autors. Encara que també hi ha algunes discrepàncies, com per exemple: Aristòtil no com-

parteix la idea de comunisme que trobam en Plató ja que debilita l’amistat, un valor bàsic per 

Aristòtil (Credaro, 1921) 

D’aquesta manera enalteix la relació família i individu ja que quan es treballa per a la 

família es treballa per a l’educació: 

[...] mientras Platón desea que la educación desde los primeros 

años esté a cargo del Estado, [...] Aristóteles no llega a sacrificar los 

afectos de la familia al bien del estado. [...] la educación familiar de-

berá prolongarse hasta los siete años (Credaro, 1921, p.39). 

Cal destacar que, quan Aristòtil i Plató parlen de nins es refereixen a nins física i moral-

ment sans, ja que els dos autors eren partidaris de la supressió dels nascuts amb malformacions. 

Per a Aristòtil, al contrari que Plató distingeix, tres espècies d’educació, aquestes són: 

l’educació física, després la moral i finalment la intel·lectual. És per això que l’educació física 

és fonamental, de la qual Credaro (1921) explica: 

La gimnasia, según Aristóteles, no es un arte, sino una ciencia. 

Debe esta estudiar cuáles son los ejercicios apropiados a cada orga-

nismo, cuál es el mejor entre todos, cuál es el que puede aplicarse a 

mayor número de hombres a la vez y, si es posible, a todos porque es 

conveniente no tener más de un sistema de ejercicios aplicable a todos. 

Es el concepto general de la educación colectiva y es el concepto par-

ticular de la gimnasia colectiva (Credaro, 1921, p.40). 



23 

 

Per altra banda, segons el mateix autor, fins a l’adolescència els exercicis han de ser 

lleugers i fàcils, a més no s’han de fatigar als nins amb una dura alimentació i exercicis, ja que 

no s’ha d’evitar el desenvolupament físic dels alumnes.  

Segons Credaro (1921), una vegada s’ha arribat al complet desenvolupament físic es 

podran realitzar exercicis fatigosos i al contrari que Plató i la societat grega els ciutadans s’ha-

vien d’exercitar per a saber defensar-se i no per a preparar-se per la guerra. 

Finalment, coincidint amb Plató i la ILE, el desenvolupament físic i mental han d’anar 

lligats ja que: 

[...] ni la gimnasia, ni la gramática pueden separarse la una de 

la otra, porque la una nos hace bueno el hábito del cuerpo y la otra nos 

hace buenas las operaciones de la mente (Credaro, 1921, p.41). 

3.1.5. TEORIA MODERNA 

 

En aquests 16 anys de revisió bibliogràfica també trobam un exemple empíric de com 

s’ha de fomentar l’educació física a les escoles i aquest és l’ensenyament que es realitza a l’es-

cola Horacio Mann. 

3.1.5.1. L’ESCOLA HORACIO MANN 

 

Aquesta escola forma part de la Universitat de Columbia a Nova York i va ser creada 

per aquells alumnes que es preparen pel professorat. Té dos grans edificis i cada grau es divideix 

en dues seccions: la dels avançats i la dels endarrerits. Totes dues tenen el mateix programa 

però  varia la intensitat. 

Les classes primàries son mixtes. En canvi a secundària els nins van a la High School, 

ja que segons l’escola, l’ensenyament no pot ser el mateix per a nins com per a nines. Durant 

els graus 2, 3, 5 i 6 es realitzen assignatures relacionades amb l’educació física. 

Aquestes matèries són exercicis físics, on trobam: jocs, esports, gimnàstica natural, tre-

ball amb aparells, etc., i higiene, on els alumnes coneixen els principis fonamentals de la salut 

a més de primers auxilis i correcta alimentació i valor nutritiu dels aliments. 
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La metodologia de l’escola Horacio Mann és la de formar ciutadans socials exemplars, 

tal com s’explica al BILE (1927): 

[...] no basta que cada uno tenga la habilidad que el juego 

exige; que sepa dar, por ejemplo, al balón, de una determinada manera, 

sino que sienta su relación con los demás compañeros, que aspire si-

empre la mayor limpieza y nobleza en el juego, lealtad a su equipo, 

ayuda a sus camaradas, etcétera, atendiendo, en suma, a aquellas cu-

alidades que debe poseer todo individuo completamente social y capaz 

de conducir a sí mismo (ILE, 1927, p.197). 

Finalment al programa d’estudis de la High School Junior trobam que durant el primer 

any es dediquen tres hores setmanals a l’educació física, i quatre hores setmanals els cinc anys 

posteriors. 

3.1.6. HÀBITS MOTORS 

 

Són tres els elements que composen “[...] nuestros hábitos motores desde las bases del 

temperamento hasta los grados más elevados del carácter moral.”(Philippe, 1920, p.137). 

 Ritmes. Aquests desenvolupen el nostre moviment de forma conjunta, la raça, 

l’educació individual i col·lectiva, entre altres determinen l’organització 

d’aquests moviments. 

 Consciència tàctil. Gràcies a les sensacions internes, l’aspecte subjectiu de la 

nostra motilitat és possible, i això permetrà dur a terme el perfeccionament dels 

nostres moviments. 

 Intuïció. Segons Philippe (1920): 

El estado mental que nos sirve para esquematizar la realización 

de un nuevo movimiento resultado una atención dirigida no sobre una 

imagen representativa, sino sobre elementos motores de que nos hemos 

se haya (sic) servido para realizar otros movimientos análogos al de 

qué se trata (Philippe, 1920, p.201). 
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3.1.7. FORMES D’EXERCICIS A L’EDUCACIÓ F ÍSICA 

 

Segons les notes pedagògiques de la ILE (1922) la gimnàstica, el joc i els esports es 

completen per aconseguir una educació física de qualitat, ja que a pesar de les seves avantatges 

i defectes tot tres són utilitzables per l’educació física. 

A més, tenint en compte que la gimnàstica cerca la formació d’un organisme perfecte 

però no sempre és atractiva, s’utilitza el joc perquè és plaent i divertit, mentre que els esports 

contenen la llibertat d’iniciativa però requereixen esforços molt grans. 

3.1.7.1. GIMNÀSTICA 

 

En aquest apartat es parlarà de la gimnàstica rítmica. No cal confondre aquesta amb la 

gimnàstica com a activitat física monòtona i avorrida pròpia de l’escola tradicional. 

Segons Barnés (1925), la finalitat de l’ensenyament rítmic és: 

[...] regularizar los ritmos naturales del cuerpo, y, gracias a su 

repetición frecuente, crear en el cerebro imágenes rítmicas definitivas. 

Gracias a la música se regula en este método el ritmo corporal. La 

música juega el papel de ordenadora de los movimientos y también de 

inspiradora, porque estimula las funciones nerviosas (Barnés, 1925, 

p.202). 

A més Suárez-Pumariega (1931) defensa la naturalesa de l’home psicofísica, és per això 

que han d’anar lligades, no es poden separar les activitats físiques i les psíquiques. Això permet 

que amb la gimnàstica rítmica el cos i l’esperit s’uneixin. 

La complicitat entre l’activitat física i la música és total ja que en els ritmes, matisos, 

detalls, frases, etc., els moviments seran més o menys ràpids o lents, s’utilitzarà més o menys 

energia, etc. D’aquesta manera el control corporal i les forces interiors quedaran dominades 

totalment (Suárez-Pumariega, 1931). 

Seguint el mateix autor, a la gimnàstica rítmica la sensació de bellesa en cada moviment, 

gest o posició ha d’estar present. Per aquest motiu, el mestre d’educació física haurà de ser un 

bon músic, ja que si no és així, no es podrà dur a terme aquest mètode perquè el mestre ha de 

dirigir una cultura musical sòlida, un temperament sensible i un vertader instint d’artista. 
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Finalment l’autor ens explica que: 

La gimnasia monótona y severa no conviene ni al niño ni al 

adulto. [...] el militarismo en las escuelas resulta odioso, convierte a 

los alumnos en seres inconscientes, atentos sólo a la voz de mando. 

Todo buen ejercicio gimnástico debe producir efecto higiénico, psí-

quico, estético y moral, y ser practicado con cuanta alegría y bienestar 

sean posibles [...] pues la gimnasia rítmica es un arma tan perjudicial 

cuando es mal dirigida, como útil cuando la guía un profesor inteli-

gente (Suárez-Pumariega, 1931, p.363-364). 

3.1.7.2. JOC 

 

Com ja s’ha dit abans, el joc va ser el principal element de reforma de l’educació física 

de l’època, ja que com explica Nelson (1933): 

El juego es, ante todo, un factor de educación física; pero de 

educación física de la más alta clase, porque es natural, porque es pla-

centero y recreativo en mucho mayor grado que la gimnasia, la cual, 

según se ha dicho, ha sido causa de mayor fatiga cerebral que la arit-

mética (Nelson, 1933, p.6). 

D’aquesta manera el joc es el gran productor de salut, ja que provoca un desenvolupa-

ment físic al nin, a més de donar-li la força necessària per aguantar les exigències de l’escola i 

la vida urbana (Nelson, 1933). 

També es considera el joc com aquella activitat que la nostra pròpia naturalesa ens sug-

gereix, atès que aquest pot ser tan variat com es requereixi a més la llibertat pel desenvolupa-

ment de cada nin no arriba a trastornar la de la resta (Barnés, 1925). 

És per això que, segons Barnés (1925), per a que el joc sigui educador aquest ha de tenir 

les característiques pròpies del joc. És a dir ha de ser divertit pel nin, ja que com s’ha dit abans, 

el joc ha de proporcionar plaer i alegria. 

I és en aquest moment quan sorgeix el paper del mestre, ja que el joc no pot ser impro-

visat i deixat a la seva sort sinó que ha d’haver estat organitzat i planificat prèviament a més de 
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controlar el compliment de les normes així com evitar les discussions i baralles pròpies dels 

jocs mal organitzats (Barnés, 1925). 

El mestre, també, encara que no vulgui participar en els jocs ha d’intervenir i formar-hi 

part, encara que sigui de forma passiva. I una vegada que el mestre aconsegueixi fer jugar als 

nins com han de fer-ho haurà aconseguit “[...] que se comporten más tarde como desea esa 

escuela de tipo social que forma hombres antes que sabios [...]” (Sánchez Arbós, 1934, p.75). 

A més el joc proporciona una sèrie de valors com per exemple la companyonia, el joc 

en equip o el fair play, ja que l’alumne ha de respectar a la resta de companys complint les 

normes del joc i altres valors com per exemple diu Nelson (1933): 

[...] trabajar en compañía, obedecer la ley común, de franquear 

el paso al más apto, de someterse a las decisiones del juez, aun cuando 

esté equivocado, de sufrir dolores por el triunfo de una causa, de so-

portar la derrota, de honrar al enemigo, de saber perder (Nelson, 1933, 

p.11). 

També el mateix autor destaca les tres etapes per les que passen els nins quan juguen. 

A la primera etapa el nin juga tot sol per, posteriorment a la següent etapa, competir amb els 

seus companys, ja que predomina el desig de competència per finalment convertir els nins aï-

llats pel sentiment de competir en companys d’equips i cooperar entre ells per aconseguir un 

objectiu comú. 

Per altra banda, Patri (1920) destaca la importància de l’escola pública per a proporcio-

nar a tota la població dels mitjans necessaris per garantir el funcionament del joc a les escoles: 

[...] la costumbre de considerar ingenuamente como el dueño 

del juego al compañero que poseía la pala y la pelota. [...] Pero todo 

cambia cuando la escuela misma proporciona la pelota, la pala, el ter-

reno y el director de los juegos. Todo es de todos, en común y todos son 

iguales (Patri, 1920, p.3). 

Sánchez Arbós (1934) també destaca el paper de l’escola per acollir el joc com l’eix del 

seu funcionament, ja que totes les persones representen un paper en la vida i: 

El niño siempre serio, siempre atendiendo y trabajando, no está 

en su papel de niño. El joven que se comporta como un viejo no merece 
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ser joven. La escuela rígida y formal, que recuerda constantemente al 

niño que va a ser un hombre, no puede dar excelentes resultados, y si 

la influencia del maestro es tan profunda que puede imponer la serie-

dad constante en sus alumnos, quizá haga de ellos hombres pesimistas 

y tristes, para los que la vida sea siempre decepción y flaqueza (Sán-

chez Arbós, 1934, p.74). 

Barnés (1925) destaca la importància del joc pel creixement del nin i la importància del 

creixement de l’infant pel joc, ja que el nin no hagués crescut si no hagués jugat al igual que 

quan es deixa de créixer es deixa de jugar. 

No obstant això, no és només el nin el que ha de jugar, sinó que els adults també, ja que 

les persones estan sempre en constant desenvolupament, i el joc és un “[...] poderoso organiza-

dor de actividades, y la actividad bien organizada es el mejor auxiliar del desenvolvimiento.” 

(Mallart, 1921, p.215). 

3.1.7.3. ESPORTS 

 

Segons Lana (1920) als EUA els alumnes formen Societats escolars formats pels athle-

tics, aquests són aquells jugadors de futbol, tenis, atletisme de pista, etc. Aquests estudiants 

atletes viuen respectats com si fossin herois. 

Encara que, aquests tenen certes regles que han de complir: com són dormir un mínim 

de vuit hores; banys no molt freds amb esponja al finalitzar els entrenaments; un pic a la set-

mana realitzar un bany calent amb molta escuma; una dieta basada en la carn alternant amb ous 

i peix, vegetals, cafè, sopes, llet i molta aigua; a més de tenir prohibits la brioixeria i l’alcohol. 

(Lana, 1920). 

Finalment Boigey (1921) destaca la importància del descans complet, dient d’aquest 

que: 

El descanso completo sólo se obtiene inmovilizando el cuerpo 

en la posición horizontal, que permite el relajamiento en todos los mús-

culos. En este estado, la respiración, la circulación, la calorificación y 

aquellas funciones nerviosas que presiden los movimientos voluntarios 

reducen su actividad al mismo tiempo (Boigey, 1921, p.152). 
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3.1.8. EXCURSIONS 

 

Segons el model organitzatiu de l’ensenyança a Alemanya que s’exposava al BILE 

(1929), s’aconsella que cada quatre setmanes es dediqui un dia sencer a realitzar excursions de 

caràcter físic. Aquesta ha de fomentar un sentiment alegre i de plaer cap a l’exercici físic de 

caminar. 

En aquest article també s’exposa que un altre valor important que s’aconsegueix a les 

excursions és la satisfacció i respecte per la natura, pel país natal, a més de la solidaritat amb 

els companys i mestres. Per altra banda, cal destacar que també es fomentaran algunes regles 

higièniques tals com evitar l’ús de l’alcohol i del tabac a més de mantenir certa higiene dels 

peus. 

Finalment, cal destacar que les excursions es realitzaran per classes a causa del diferent 

rendiment dels alumnes. També el manteniment de l’ordre es durà a terme dividint els alumnes 

en grups, a més d’anomenar a un alumne apte com a guia del grup. 

3.1.9. EDUCACIÓ FÍSICA A LA UNIVERSITAT 

 

Segons Lana (1920) l’ensenyament de gimnàstica és obligatori en algunes universitats 

durant el primer any de carrera, realitzant dues hores setmanals. A més, a algunes universitats 

es realitza instrucció militar, de la qual estan exempts els estrangers i els malalts. 

El primer que fa un estudiant quan ingressa a la universitat és realitzar un examen mèdic, 

aquest segons Lana (1920) consistirà en: 

El estudiante es medido y pesado, examinados su corazón y sus 

pulmones, e interrogado acerca de sus condiciones generales de salud 

y de sus tendencias hereditarias (Lana, 1920, p.74). 

A partir d’aquest examen es dedueix quin tipus d’exercicis  pot realitzar l’alumne i, 

després de sis mesos, l’alumne torna a repetir l’examen físic per comprovar si s’ha aconseguit 

un progrés (Lana, 1920).  
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Finalment, com ja s’ha dit anteriorment, si l’alumne supera unes proves físiques con-

cretes podrà apuntar-se a algun team de athletics per realitzar l’esport que vulgui a la universi-

tat. 

3.2. EDUCACIÓ FÍSICA DES D’UNA PERSPECTIVA HIGIÈNICA 

 

Des de la ILE es va fomentar, a part de la importància de l’activitat física, conscienciar 

a la societat de l’època de com d’important és tenir nocions bàsiques d’higiene. Ja que com diu 

Sand (1928, p.73): “[...] hace 20 años, la higiene, [...] continuaba siendo excluida del programa 

de las escuelas primarias, de los institutos [...]”. 

Això provocava tenir una societat amb risc de contreure malalties infeccioses, ja que 

podies ser soldat, enginyer, etc., i no tenir cap noció higiènica militar o enginyera (Sand, 1928)  

És per això que els institucionistes varen realitzar importants tasques de promoció d’hà-

bits saludables a totes les capes de la societat, i així es va poder influir les seves condicions fins 

arribar a aconseguir que la higiene sigui propietat del poble (Newman, 1925). 

3.2.1. HIGIENE ESCOLAR 

 

Com ja s’ha dit a l’apartat anterior, la qüestió higiènica ha d’arribar al màxim nombre 

de persones possible, i quina millor manera d’arribar a la societat que inculcant les principals 

idees higièniques a l’escola, atès que els nins del present són els homes del futur. 

Segons Barnés (1921) a l’escola s’ha de vigilar el creixement dels nins, a més de tenir 

cura de possibles epidèmies i tractar amb els pares dels perills d’uns mal hàbits i també infor-

mar-los de possibles indicis de possibles malalties al seu fill. 

Completant aquesta informació Newman (1925) distingeix dos procediments per ense-

nyar higiene a les escoles perfectament compatibles entre ells: un procediment més teòric amb 

lectures, lliçons per ensenyar al nin la teoria de la higiene i un procediment més pràctic on 

s’inculquen cert hàbits. 

Una vegada l’infant ha arribat a assimilar la idea d’aquests procediments, els retindrà 

per tota la vida i, a més, part de la instrucció passarà a la resta de nins estenent-se per tota l’acció 

educativa (Newman 1925). 
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Barnés (1921) i Newman (1925) expliquen con funciona la sanitat a l’escola, on hi ha 

un metge escolar que examina a cada alumne un mínim de tres vegades durant el curs, des dels 

5 anys fins als 14, a més als malalts permanents se’ls aplica mètodes especials en educació i 

aplicació de la higiene. 

En el moment que es reprenen les classes, els pares reben una circular explicativa que 

haurà de ser emplenada pel seu metge. Si el nin no presenta la fulla el metge escolar li realitza 

un examen mèdic per comprovar que no té cap malaltia infecciosa ni paràsits (Barnés, 1921). 

A més segons Barnés (1921) el metge escolar: 

[...] vuelve a la escuela cada 15 días para una consulta, salvo 

en caso de epidemia, en que su asistencia será más constante. El 

médico recorre las clases para inspeccionar sus condiciones higiénicas 

y señalar los niños que [...] acudirán luego a la sala de consultas. Pero 

el medico escolar es, sobre todo, un higienista: no debe proporcionar 

sus cuidados al alumno (Barnés, 1921, p.281). 

Per altra banda, Campo (1929) destaca la importància del mestre, ja que aquest haurà 

de tenir cura del sanejament i higiene de la seva classe, a més de conèixer els primers símptomes 

de cada malaltia infecciosa pròpia de la infància.  

A més el mateix autor explica com inculcar de forma progressiva les principals regles 

higièniques a l’escola de pàrvuls i en els 3 graus en que es dividia l’escola elemental. 

o Corregir defectes físics 

o Eliminar les malalties infeccioses 

o Jocs, cants i representacions teatrals sobre temes d’higiene 

o Manteniment de les condicions higièniques de la classe 

o Divulgació del programa sanitari 

o Organització de períodes dedicats a la revisió diària, mesuraments i des-

cans. 

o Desenvolupament d’hàbits higiènics (Neteja corporal, roba, aliment, po-

situra i importància del descans) 
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o Augment dels coneixements higiènics 

D’aquesta manera quan arribi el moment que els nins deixin l’escola primària, ja hauran 

après els principals coneixements bàsics d’higiene i sabran aplicar-los correctament a la seva 

vida individual i social futura (Castro, 1929). 

3.2.2. EVOLUCIÓ ORGÀNICA HUMANA 

 

El desenvolupament físic dels nins durant el seu període a l’escola ha de ser un tema 

molt important a tractar pels mestres, ja que el creixement dels humans no es realitza de forma 

uniforme, sinó que es realitza per oscil·lacions periòdiques (Boigey, 1922). 

Per aquest motiu, com ja s’ha dit abans i seguint amb el mateix autor, els mestres no 

hauran d’exigir més esforços dels necessaris als nins, ja que no es pot fatigar a l’infant i alterar 

el seu procés maduratiu. 

Finalment el mestre haurà de conèixer una sèrie de nocions bàsiques i directes al procés 

d’evolució orgànica. Aquestes nocions segons Boigey (1922) són: nocions referides al desen-

volupament dels ossos, al desenvolupament del cervell, a l’aparició de la pubertat i a l’acció de 

les secrecions internes. 

3.2.3. SEDENTARIETAT 

3.2.3.1. CAUSES 

 

La sedentarietat va ser una problemàtica que els institucionistes tractaren de combatre, 

tal i com explica Boigey (1922): 

En algunas de nuestras escuelas, el empleo del tiempo no pa-

rece dejar siempre un lugar bastante extenso al movimiento y a la ex-

pansión muscular. Las horas destinadas al estudio ocupan la casi tota-

lidad del tiempo que no está consagrado al reposo y al sueño. Entre el 

momento de despertarse y el de acostarse apenas se ha reservado más 

que una hora y media o dos horas a los recreos y a los ejercicios físicos 

(Boigey, 1922, p.171). 
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Seguint el mateix autor, això ve provocat pels luxes i comoditats que suprimeixen l’es-

forç físic, el qual és bàsic per gaudir d’una bona salut, ja que la societat està dempeus dues o 

tres hores de vint-i-quatre, la resta està assegut o ficat al llit. 

Per altra banda, la sedentarietat afecta més al sector femení que al masculí, ja que com 

explica Boigey (1922): 

Cuando los muchachos están en recreo, la vecindad está llena 

de sus gritos y risas. El cuadro del lado de las muchachas es muy otro: 

pocos juegos, poco ruido, nunca tumulto (Boigey 1922, p.174). 

3.2.3.2. EFECTES 

 

Els principals efectes que té la sedentarietat sobre la societat són, segons Boigey (1922): 

 Fluixedat del reg sanguini i poc oxigen conduit pel torrent circulatori. 

 Intoxicació lenta de l’organisme a causa de la retenció de productes tòxics. 

 Irregularitat en l’augment de pes. 

 Disminució de la força muscular i atròfia dels músculs. 

 Mals de cap, insomni i vertígens. 

 Malaptesa de moviments a causa de la falta d’activitat física. 

 Pal·lidesa i inflor de la cara. 

 Desapareix l’apetit o per el contrari sorgeix l’obesitat per falta d’exercici físic. 

 Malalties cardiovasculars. 

3.2.3.3. COM COMBATRE LA SEDENTARIETAT 

 

Segons Boigey (1922), l’exercici físic pot ser un bon remei per combatre la sedentarietat 

però no pot ser aplicable a l’excés de treball intel·lectual. És per això que s’han de treballar els 

músculs inactius a més de reposar el cervell. 
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Però per a que un exercici físic compleixi la seva funció, aquest ha de ser atractiu pel 

nin, ja que si el nin s’avorreix, l’abandona. És per això que Boigey (1922) defensa: 

Conviene que la acción corporal sea agradable para ejercer un 

influjo fortificante. La alegría y el placer, no lo olvidemos, son los más 

poderosos tónicos, sobre todo para los niños. Los juegos tienen una 

superioridad intrínseca sobre la mayor parte de los movimientos arti-

ficiales (Boigey, 1922, p.176). 

 

 

3.2.4. HIGIENE DENTAL 

 

Segons Peluffo (1930), la gent té la creença errònia que les malalties que es troben a les 

dents no són importants. No obstant això, està demostrat que moltes malalties greus provenen 

d’una mala higiene dental. 

Per tant, a les escoles i a la llar s’han de prendre mesures higièniques bàsiques, és per 

això que Peluffo (1939) les divideix en tres moments: 

1. Higiene prenatal. Divulgació d’informació sobre la correcta alimentació a les 

mares gestants, a més de proporcionar un subsidi a la dona obrera o indigent als 

darrers mesos d’embaràs.  

2. Higiene postnatal. Instruccions per als pares sobre com cuidar i ensenyar als fills 

a començar a tenir cura amb les dents, per posteriorment als 3 anys realitzar un 

reconeixement dels nins i ensenyament del rentament de les dents. 

3. Higiene escolar a l’escola primària. Des de l’escola és realitzaran una sèrie d’ac-

cions per conscienciar als alumnes de la importància de la higiene dental, aques-

tes accions son la terapèutica, la preventiva i finalment la difusió de la higiene 

dental mitjançant llibres, lectures, pel·lícules apropiades, etc. 
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3.2.5. EDUCACIÓ ALIMENTÀRIA 

 

Per obtenir una bona salut, és indispensable gaudir d’una bona alimentació, és per això 

que s’ha d’incloure dins dels programes escolars una educació alimentària, ja que és durant la 

infància quan l’alimentació és bàsica pel correcte creixement dels nins (Labbé, 1922). 

De la mateixa manera que s’ha esmentat anteriorment amb la higiene dental, és impor-

tant conscienciar també a les mares que són les que se encarreguen de l’alimentació dels seus 

fills, és per això que les primers nocions d’educació alimentària seran per les dones, però també 

els pares hauran de rectificar mals hàbits (per exemple menjar massa tard, begudes abundants, 

massa sal, etc.) ja que els nins imiten tot el que veuen (Labbé, 1922). 

Posteriorment en les escoles s’hauran de realitzar tasques docents per fer arribar als 

alumnes les informacions pertinents (ja sigui de manera directa o indirecta), per al final de la 

segona infància i adolescència assolir tots els coneixements bàsics sobre alimentació, a més 

incidint en l’educació per les nines, ja que com diu l’autor seran les mares i mestresses de casa 

del futur. 

3.2.5.1. METODOLOGIA 

 

L’educació alimentària ha de ser atractiva pels alumnes, ja que estarà present al llarg de 

la seva vida. És per això que no es poden ensenyar aquestes nocions amb llibres, memoritzant 

les taules de composicions dels aliments, sinó que s’ha d’optar per una metodologia totalment 

diferent (Labbé, 1922). 

Per tant, segons Labbé (1922), aquesta metodologia ha de fer que la teoria penetri dins 

l’esperit del nin, que l’infant quasi no sigui conscient de la teoria que li estan impartint. Com 

per exemple amb làmines per dibuixar i acolorir aliments segons els seus hidrats, grasses, etc. 

També una altra forma d’ensenyar nocions bàsiques d’educació alimentària és mostrar 

el paper principal d’alguns aliments i els seus beneficis, com per exemple segons Labbé (1922): 

 Per fer múscul: carn, ous, llegums seques, llet i formatges. 

 Pels ossos: llet i cereals complets. 

 Per créixer: llet, ous, cereals complets, pa integral. 
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 Per engreixar: pa, farines, cereals. 

 Per produir calor corporal: pa amb mantega i confitures, greix d’ànec. 

 Per produir energia: sucre, fruites ensucrades, mel, xocolata. 

3.2.5.2. MANAMENTS DE LA HIGIENE ALIMENTÀRIA 

 

Labbé (1922) va redactar 12 manaments alimentaris fonamentals que haurien d’estar en 

totes les escoles: 

I. Mans netes, plats rentats. 

II. Menja a hora fixa, mastega amb cura i reposa després del menjar. 

III. Escolta l’apetit, menja el que hagis de menjar. 

IV. Allunya’t dels extrems, entre poc i massa la mesura passa. 

V. La carn forma el múscul però el sucre li dona força. 

VI. Per trepar a les cimes val més xocolata o sucre que un gran bifteck. 

VII. Un poc de vi alimenta, molt alcohol mata. 

VIII. L’esquelet es forma amb llet, llegums i no amb carn. 

IX. Hem de beure aigua per rentar l’interior igual que rentam la pell. 

X. Espinacs, cols, amanides i fruites fan la neteja de l’intestí. 

XI. Llegums verdes, patates, remolatxes, naps són els antídots de la carn i dels 

ous que acidifiquen l’organisme. 

XII. Menja els aliments ben bullits ja que tenen millor gust, més digestibles i 

menys tòxics. 
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4. CONCLUSIONS 

 

Com s’ha tractat en aquest treball, el paper de la ILE pel desenvolupament de l’educació 

física a tots els nivells educatius va ser molt important, no només per allò que es refereix a 

l’activitat física, sinó també en qüestions higièniques, ja que per a la societat espanyola d’aque-

lla època era necessària una formació en matèria higiènica per prevenir malalties. 

És per això que mitjançant el BILE els institucionistes varen poder expressar les seves 

metodologies per combatre l’educació antiga que defensava una gimnàstica militaritzada i avor-

rida. Aquestes metodologies, que eren molt avançades pel seu temps i que encara ara perduren 

algunes d’elles, i que són referència per a tots aquells especialistes de l’educació física. 

Per tant podem afirmar que gràcies a la ILE, l’educació física va donar una passa de 

gegant a les escoles i universitats espanyoles, ja que es van implantar més hores d’educació 

física, a més de promoure alguns mètodes educatius que actualment veiem bàsiques: l’educació 

física s’ha de realitzar a l’aire lliure; no s’han de tractar activitats monòtones i avorrides pels 

infants; importància de l’alimentació i el descans; ordenar les activitats de més fàcils a més 

difícils; es dóna importància a programar les sessions, per així la primera part de la sessió ser 

creixent per decaure en la segona part i tranquil·litzar als nins; es comença a parlar de les qua-

litats físiques bàsiques (força, resistència, velocitat i elasticitat). 

A més els intitucionistes defensen la varietat d’activitats que presenta l’educació física, 

ja que es poden realitzar jocs, esports i gimnàstica, aquesta idea va suposar una revolució a 

l’immobilisme de la metodologia clàssica de l’escola tradicional.  

Per altra banda, com s’ha comprovat en l’anàlisi del BILE, les excursions formen part 

de l’ideari dels institucionistes per totes les avantatges que presenten aquestes sortides, ja que 

potencien les relacions personals entre alumnes a més d’aprendre a estimar la natura i ser cons-

cients de la seva importància. 

Un altre aspecte destacable de la ILE és que totes aquestes idees metodològiques eren 

teòriques però també pràctiques, ja que com s’ha explicat abans, els institucionistes recolzaven 

les seves idees i pensaments amb exemples concrets, com es mostra amb l’escola Horacio 

Mann. 
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Des de la ILE es varen realitzar grans esforços en fomentar la importància de l’educació 

física, ja que no la veien només com una assignatura per fer múscul o vigoritzar el cos de forma 

estètica, sinó que també veuen en ella una font inesgotable de valors que els nins assoliran per 

ser els futurs ciutadans exemplars; ja que els institucionistes fomentaven el desenvolupament 

físic i moral dels alumnes mitjançant el treball en equip i el compliment de les normes. 

Aquest treball en equip havia de ser progressiu, on el nin ha de jugar sol, per posterior-

ment competir amb els altres, i finalment compartir amb els seus companys. D’aquesta manera 

els alumnes assoliran els valors de respecte cap als companys, uns valors completament inexis-

tents a la metodologia clàssica i tradicional. 

És per això que, segons els institucionistes, per aconseguir que s’assoleixin aquests va-

lors i es treballi en equip tots els alumnes han de tenir les mateixes oportunitats, i aquestes han 

de ser proporcionades per l’Estat, ja que tot ha de ser de tots. És per això que la importància de 

l’educació pública és total i no es poden assolir els objectius marcats pels institucionistes si el 

poder recau en uns pocs privilegiats. Aquesta idea és bàsica i encara a dia d’avui ha d’estar molt 

present a la nostra societat, ja que a l’escola tothom ha de tenir les mateixes oportunitats i ningú 

ha de ser exclòs. 

És en aquesta matèria on des de la ILE es dona una idea errònia, ja que els institucionis-

tes rebutjaven aquells alumnes que tenien alguna deficiència o problema de salut, és a dir, ana-

ven endarrerits en matèria d’inclusió a les escoles. També s’expressen algunes opinions que en 

l’actualitat són masclistes, ja que es distingeix l’ensenyament per nins amb el de les nines, això 

es produeix per la visió de la societat de l’època, on l’home és el que va a fer feina mentre que 

la dona quedava a la llar cuidant dels seus fills. 

En quant a educació higiènica, la ILE pretenia conscienciar a la societat de la importàn-

cia d’aquesta matèria per poder prevenir malalties, i, com ja s’ha dit anteriorment, ho fan mit-

jançant l’escola, ja que veuen dels nins futurs ciutadans amb les nocions bàsiques d’higiene. 

Un aspecte que crida l’atenció dels institucionistes és la importància que es dona al 

metge escolar, des de la ILE ho veuen com un element bàsic que s’han de tenir a les escoles, ja 

que pot actuar com a nexe d’unió entre les escoles i les famílies, d’aquesta manera els pares són 

conscients en tot moment de la salut dels seus fills. És un mesura molt encertada però que 

actualment, amb les constants retallades en educació i sanitat, no es podria dur a terme a les 

nostres escoles. 
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Actualment una de les principals causes de l’obesitat a Espanya és la sedentarietat que 

presenta la nostra societat, i ja al BILE, s’informava de com combatre-la i quines són les seves 

causes i conseqüències. Aquest és un altre aspecte molt destacable dels institucionistes, ja que 

és per  aquesta idea de sedentarietat, entre d’altres, que es pot afirmar que la ILE va ser impor-

tantíssima per l’educació espanyola a causa de les seves avançades idees.  

Finalment, des de la ILE es van promoure millores per a la societat en quant a higiene 

dental, per prevenir malalties associades a una mala higiene bucal, i en quant a educació ali-

mentària, aquesta darrera va ser molt avançada per la seva època, ja que es té la creença errònia 

de que la importància de la nutrició la trobam durant aquests darrers anys, però com s’ha de-

mostrat en aquest treball, els institucionistes, durant les primeres dècades del segle XX, donaren 

molta importància a aquest concepte per a la societat, i com ja s’ha dit anteriorment, mitjançant 

l’escola per així poder millorar la societat de l’època.   
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