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RESUM 

En el present document es pretén donar una visió del passat, present i futur de l'educació física des del punt 

de vista del camp de l'educació. En el primer apartat s'analitza l'evolució històrica de l'educació física des 

dels seus inicis fins a l'actualitat, fent un especial incís en la situació a les Illes Balears, així com l'anàlisi dels 

diferents currículums oficials establerts a l'Estat espanyol. Finalment es dóna una visió de les tendències vers 

on es dirigeix l'educació física en el futur més proper. 

RESUMEN 

En el presente documento se pretende dar una visión del pasado, presente y futuro de la educación física 

desde el punto de vista del campo de la educación. En el primer apartado se analiza la evolución histórica de 

la educación física desde sus inicios hasta la actualidad, haciendo un especial inciso en la situación en las Illes 

Balears, así como el anàlisis de los diferentes currículums oficiales establecidos en el Estado espahol. Finalmente 

se da una visión de las tendencias hacia donde se dirige la educación física en el futuro màs cercano. 

INTRODUCCIÓ 

Per Cagigal, «l 'educació física cerca con t r ibu i r a la fo rmac ió global de l ' individu mit jançant el 

mov iment» . 

La integració de l 'educació física als diferents nivells educatius ha c o m p o r t a t una profunda 

reest ructurac ió conceptual i pràctica. A i x í mateix ha representat una acceptació social gradual 

dels valors intrínsecs que l 'educació física apor ta, ha obligat a una regulació de les t i tu lacions i ha 

representat la creació de mol ts de llocs de t rebal l . 

Aquests fets han imprès una gran rellevància a l 'educació física i a les ciències de l 'activitat física i 

l 'esport com a matèr ies dins el sistema educat iu. Però aquests fets no han estat f ru i t d'una intuïció 

capri txosa ni de l'atzar, sinó que són f ru i t d'una real i tat científica que dia a dia va augmentant i que 

exigeix professionals qualificats per donar resposta a les demandes de la societat actual. 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA 

És impor tan t veure l 'evolució que han sofer t al l larg de la històr ia els conceptes d 'espor t i d'educació 

física, que t rad ic iona lment han anat lligats. 

A l'antiga Grècia l 'esport der ivat del joc era una fo rma de compe t i r ut i l i tzant el cos. L'educació 

física encara no existia en aquesta època com a tal i l 'entrenament físic només tenia object ius o bé 

compet i t ius o bé mil i tars. En el m o m e n t en què les l letres i les ciències són autosuficients apareix 

l 'antagonisme ent re la cul tura del cos i de l 'esperit que es manté fins als nostres dies. 
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A m b els filòsofs Plató i A r i s tò t i l , la idea de formar-se físicament i menta lment segueix adqui r in t 

importància. Per A r i s tò t i l l 'objectiu de l 'exercici físic és preparar al cos per a la guerra i les 

celebracions. Plató, en canvi, cr i t ica l 'entrenament atlètic especialitzat de l'època, ja que pensa que 

el ro l de l 'educació del cos és la fo rmac ió harmoniosa del cos per perfeccionar l'ànima. A i x í apareix 

un model d'educació en què predomina l ' intel· lecte i en què l 'educació del cos té un fi higiènic a 

més a més de la preparació militar. 

A Roma les idees dels diferents filòsofs varen anar di lu int progressivament la impor tància de la 

cul tura física en p ro de l 'educació intel· lectual. A i x í l 'educació física és per als bàrbars, l 'esport 

queda per als professionals dels circs i l 'educació intel· lectual és per a l 'home de prof i t . Després 

d'un període d 'o l impisme, de culte a la bellesa i a la força co rpora l , l 'esperit va adqui r in t cada cop 

més rel leu, desplaçant l 'exercici físic, i amb l 'arribada del crist ianisme l 'educació física desapareix 

per complet . Tots els filòsofs del m o m e n t condemnen la pràctica esport iva i l'únic t rebal l físic que 

preconi tzen és la gimnàstica higiènica. 

Duran t l'Edat Mitjana desapareix fins i t o t la gimnàstica higiènica, i es realitza mol ta pràctica d'exercici 

físic per par t dels cavallers que es preparen per a la guerra. 

Poster iorment , en el Renaixement i èpoques poster iors , sorgeixen les idees de Locke, Rousseau 

i Kant (inspirats en Plató), on l 'educació del cos t o r n a als sistemes pedagògics. N o obstant això, 

l 'objectiu pr imord ia l és el de mi l lora de la salut i es realitza amb unes normes m o l t simples: mo l t 

d'aire, exercici , d o r m i r i un règim al imentar i senzill. Pestalozzi i Rousseau varen in t rodu i r la necessitat 

d ' incloure l 'educació física dins el sistema escolar. Deia Rousseau: «Si voleu educar la intel·l igència 

del vost re fill, educau-li p r imer la intel·l igència de les forces que ha de governar.» En aquest període, 

s'imposa el c o r r e n t higienista anomenada la «gimnàstica higiènica i estètica de Ling» que té l 'objectiu 

pr imord ia l del manten iment de la salut. Segueix la concepció platònica de gimnàstica i més endavant 

s'inspira en Rousseau, Locke i Kant. Per Ling, «una bona salut dóna la t ranqui l · l i ta t i la pau que es 

t ransmet als altres. A i x í el cos de l 'home es conver te ix en un santuari». 

Duran t el segle X I X apareixen les pr imeres concepcions d 'espor t mode rn . Després del període 

clàssic, les pràctiques esport ives no es consideraven educatives. A m b Thomas A r n o l d , s'instaura un 

nou concepte d'act ivi tat esport iva educativa. Paral· lelament als Estats Units d 'Amèr ica, la Y M C A 

(Young Men Chr is t ian Associat ion) el 1866 instaura l 'esport com a mètode d'educació física que 

tende ix a subst i tu i r l'antiga gimnàstica higiènica, p rocedent dels sistemes anter iors . 

A l segle X X es produe ix la implantació de l 'educació física escolar amb una doble concepció, 

per una par t el concepte higienista de gimnàstica der ivat dels sistemes anter iors i per l'altra, el 

concepte d 'espor t mode rn der ivat de l'escola anglesa. Aques t t ipus de gimnàstica higienista va ser 

desenvolupada especialment a Espanya durant el règim dictator ia l del general Franco, on es primava 

una educació física basada en la disciplina militar. 

Els anys 60, als països europeus més propers com França, Bèlgica i els països escandinaus es va 

desenvolupar un fo rma t d i ferent d 'entendre l 'educació física que es va anomenar educació física de 

base. En aquest model l 'educació física passa a ser una par t fonamental de l 'educació integral de les 
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persones que ha de pe rmet re el desenvolupament de la personal i tat, és a dir, pe rmet re un mi l lo r 

ajustament de la conducta en les diferents situacions uti l i tàries, lúdiques o estètiques davant les 

quals es t r oba l ' individu. El seu ro l és fer del cos un ins t rument d'adaptació de l ' individu al seu medi , i 

és la par t de l 'educació que ha de desenvolupar el domin i co rpora l com a condic ió d 'autonomia i de 

l l ibertat. Le Boulch defensava que l 'educació física ha de fer del cos un ins t rument fidel d'adaptació 

al medi biològic i social, mit jançant el desenvolupament de les seves qualitats biològiques, mot r ius 

i ps icomotr ius que permet in aconseguir l 'autoconeixement, l 'autodomini i l 'autoacceptació del cos 

com a unitat, deslligant-se del dualisme platònic ment-cos. 

Les tendències actuals en el mon de l 'educació física escolar passen per un període de canvi: una 

vegada passat el protagonisme de l 'expressió més lúdica a la dècada dels 90 i principis del segle 

X X I , les opcions per les quals d iscorrerà l 'educació física en el fu tu r són determinades per dos 

cor rents impor tan ts : l 'educació per a la salut mit jançant l 'exercici físic, i l 'educació en valors positius 

mit jançant les activitats esport ives. 

En p r imer lloc la repercussió que po t ten i r l 'educació física sobre els alumnes fa que pugui ser 

una plataforma adequada per proposar canvis socials i tendències que no són desitjables. A i x í la 

prol i feració de l 'obesitat infanti l , la repercussió cada cop més gran del mal d'esquena, l 'adquisició 

d'hàbits tòx ics (alcohol i tabaquisme) cada cop més prest i la desinformació que provoca la imitació 

de conductes que es reprodueixen de l 'esport professional, hauran de ser els camps de batalla on 

l'educació física del segle X X I faci el seu esforç. En el recent Congres Nacional d'Educació Física, 

celebrat a Palma el febrer de 2007, es posaren de manifest aquestes necessitats i les di rectr ius 

bàsiques per proposar canvis en els curr ículums dels alumnes. 

PERSPECTIVA HISTÒRICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA A LES ILLES BALEARS 

Q u e l'educació física po r t i un retard en la to ta l normal i tzació del nost re sistema educatiu ho 

podem considerar fins i t o t com a lògic si t en im en compte les circumstàncies que s'han viscut 

h is tòr icament i que in tentarem exposar a par t i r d'ara. N o va ser fins l'any 1983 quan els estudis 

de Ciències de l 'Act iv i tat Física i l 'Esport varen ser reconeguts com a l l icenciatura i els Insti tuts 

Nacionals d'Educació Física (INEF) varen integrar-se en la Universi tat. 

Els llicenciats en Educació Física impart ien docència als inst i tuts i escoles de fo rmac ió professional 

com a professors especials, i compar t ien aquesta docència amb persones sense cap t i tu lac ió ni 

fo rmac ió acadèmica que havien estat contractades amb an te r io r i ta t i que tenien uns drets adquir i ts. 

Aquesta situació va donar-se fins l'any 1985, en què foren convocades les pr imeres oposic ions als 

cossos docents d'Educació Secundària per a l'assignatura d'Educació Física.A par t i r d'aquest m o m e n t 

es va p rodu i r un increment de la quali tat de la matèr ia, i, com a conseqüència, el recone ixement per 

par t dels claustres de professors i de la societat en general dels professionals de l 'educació física i 

de l 'esport. 

Pel que fa referència a l 'àmbit de l 'educació pr imària, la normal i tzació es va p rodu i r m o l t més ta rd . 

A i x í les pr imeres oposicions de Magisteri de l'especialitat d'Educació Física no es varen convocar 
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fins l'any 1990 després que la Univers i tat de les Illes Balears, en col · laboració amb el Min is ter io 

de Educación y Ciencia, impartís una sèrie de cursos d'especialització en educació física per a 

mestres. 

L'any 1993 es p rodue ix un fet que marcarà, amb el temps, la to ta l normal i tzació de l 'educació física 

en l 'àmbit escolar com és el començament de la impar t ic ió de l'especialitat de Mestre Especialista 

en Educació Física a la nostra Universi tat . En la p r imera p romoc ió d'aquests estudis foren vint- i -una 

persones les que es d ip lomaren. 

L'educació física sempre va ser present als expedients i els curr ículums dels estudiants de Mestre, 

però també és ver i ta t que durant mol ts d'anys no es va impar t i r aquesta assignatura i que només 

en figurava una nota als cert i f icats acadèmics. 

En l 'ensenyament pr imar i , l 'educació física, des del temps de la II República es va impar t i r a les 

escoles. Du ran t el règim dictator ia l del general Franco, les persones que impart ien aquesta matèria 

eren persones properes al règim i en feien un ús est r ic tament polít ic. Aques t fet va du r com a 

conseqüència la to ta l desacreditació de l 'educació física i hem de di r que, a dia d'avui, encara no està 

absolutament reconeguda com una fo rma més per ar r ibar a l 'educació integral de la persona. 

L'EDUCACIÓ FÍSICA EN ELS CURRÍCULUMS DE LES ILLES BALEARS 

Els diferents curr ículums oficials de cada etapa educativa de les Illes Balears manifesten que l 'educació 

no és un procés estàtic aliè a les necessitats de la societat, ben al con t ra r i , les necessitats educatives 

que aquesta va generant, atès el seu dinamisme, han de ser afrontades pel sistema educatiu. La 

societat actual planteja la necessitat d ' i ncorpora r a l 'educació aquells coneixements, destreses i 

capacitats relacionats amb el cos i la seva act iv i tat m o t r i u que cont r ibue ixen al desenvolupament 

integral de la persona i a la mi l lora de la seva quali tat de vida. 

La pràctica esport iva, tal com s'entén socialment, cor respon a plantejaments compet i t ius, selectius, 

restr ict ius, que no sempre són compatibles amb la intenció educativa del cur r ícu lum. Per poder 

compatibi l i tzar- la és necessari donar-l i un caràcter o b e r t a t o t h o m , desvinculat de diferències de 

gènere, nivell d'habil i tat i d'altres factors, i entendre que és un mitjà per assolir uns valors diferents 

dels que li són atr ibuïts al carrer. 

La pràctica física i esport iva, pels seus destacats beneficis i aportacions a l 'educació integral de les 

persones, té un pes significatiu dins els diferents curr ículums oficials del sistema educatiu. 

A cont inuació es presenta una revisió dels darrers curr ículums en les diferents etapes educatives, 

analitzant-ne els t re ts més destacats en relació amb l 'educació física. 

Dec re t 125/2000, de 8 de setembre, pel qual s'estableix l 'ordenació general dels ensenyaments de 

l'educació infanti l , l 'educació pr imària, i l 'educació secundària obl igatòr ia a les Illes Balears. L'educació 

física s'hi t roba present en les diferents etapes educatives: 
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- Per a l 'educació infantil s'especifiquen sis finalitats a assolir, de les quals destaca: Descobrir 

progressivament la pròpia identitat a partir del coneixement del propi cos, de les possibilitats d'acció, de 

les característiques personals, de les capacitats i limitacions. 

- Per a l 'educació pr imària s'especifiquen quatre finalitats, destacant-ne:Aconseguir el desenvolupament 

individual de les capacitats cognitives, motrius, d'equilibri personal, de relació i d'inserció social que els 

permetin actuar amb autonomia als àmbits familiar, escolar i social amb què es relacionen, mitjançant 

una formació comuna a tots els infants. 

L'organització de les àrees de cone ixement obl igatòr ies de l 'educació pr imària es fa en to rn de set 

àmbits d'aprenentatge, ent re els quals figura l 'educació física. A l 'educació secundària es f o rmen deu 

àrees d'aprenentatge, ent re les quals també apareix l 'educació física. 

Dec re t 56/2004, de 18 de juny, pel qual s'estableix l 'ordenació general dels ensenyaments de 

l 'educació infanti l , l 'educació pr imària, i l 'educació secundària obl igatòr ia a les Illes Balears. 

- A l'etapa d'infanti l els cont inguts educatius s'organitzen en cinc àrees, destacant la de «El 

cone ixement i con t ro l del seu prop i cos i l 'autonomia personal». 

- A l'etapa de pr imàr ia els cont inguts educatius s'organitzen en vu i t àrees, ent re les quals apareix 

l 'educació física. 

- A l'etapa de secundària els cont inguts educatius s'organitzen en setze assignatures, ent re les 

quals apareix també l'educació física. 

a) Educació infantil 

Cal especificar que dins l'etapa d'educació infantil no existeix l 'educació física com a matèria, 

però sí que existeixen cont inguts relacionats amb l 'educació física de base. Encara que els mestres 

especialistes en Educació Física no tenen accés a aquesta etapa educativa, la real i tat és que en mol ts 

de casos és present a les classes de ps icomotr ic i ta t . 

Segons el Dec re t 66 /2001 , de 4 de maig, pel qual s'estableix el cur r ícu lum de l 'educació infantil a 

les Illes Balears, s'especifiquen onze object ius a assolir ent re els quals destacam: Descobrir, conèixer 

i controlar progressivament el seu cos, les pròpies capacitats i limitacions d'acció i expressió, formar-se una 

imatge positiva d'ell mateix, valorant la pròpia identitat personal, i adquirir hàbits bàsics de salut i benestar; 

descobrir les diferents formes simbòliques de representació i representar aspectes diversos de la realitat, 

emocions, vivències o fantasies mitjançant el joc i altres formes de representació i expressió; habituar-se a 

reconèixer i orientar-se en l'espai mitjançant el joc i elaborar una primera representació mental del temps, 

a partir de les pròpies vivències. 

Segons el Reial decre t 829/2003, de 27 de juny, pel qual s'estableixen els ensenyaments comuns de 

l'educació infantil i, d 'acord amb el que es disposa a l 'article 12 de la Llei orgànica 10/2002, de 23 

de desembre, de quali tat de l 'educació, l 'educació infantil cont r ibu i rà a desenvolupar un to ta l de 

sis capacitats, ent re les quals destaca la de: conèixer el seu propi cos i les seves possibilitats d'acció, així 

doncs, el bloc de cont inguts del joc i el moviment, que pertany a l'àrea curr icu lar del coneixement i 

control del seu propi cos. 
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Segons el Dec re t 97/2004, de 26 de novembre, pel qual s'estableix el cur r ícu lum de l 'educació 

infantil a les Illes Balears, s'estableixen t re tze object ius ent re els quals destacam: Conèixer i controlar 

el propi cos, les seves possibilitats i limitacions per formar-se una imatge positiva de si mateix, valorant 

la pròpia identitat personal; assolir una progressiva autonomia en les activitats quotidianes i la seguretat 

afectiva i emocional, a partir de l'adquisició d'hàbits bàsics de salut i benestar i del desenvolupament 

d'estratègies de resolució de conflictes; representar simbòlicament aspectes diversos de la realitat, emocions, 

vivències o fantasies mitjançant el joc i altres formes de representació i expressió. 

b) Educació primària 

Segons el Dec re t 67 /2001 , de 4 de maig, pel qual s'estableix el cur r ícu lum de l 'educació pr imàr ia a 

les Illes Balears, s'especifiquen dotze object ius a assolir, ent re els quals destacam: Conèixer i apreciar 

el propi cos i contribuir al seu desenvolupament, amb l'adopció d'hàbits de salut i benestar, valorant les 

repercussions de determinades conductes alimentàries, d'exercici físic, d'higiene, de risc, per dur una vida 

sana i equilibrada; adquirir hàbits i estratègies de treball intel·lectual i manual i de participació en la vida 

escolar, social, cultural i esportiva amb una consciència cívica, constructiva i responsable. 

Segons el Reial decre t 830/2003, de 27 de juny, pel qual s'estableixen els ensenyaments comuns de 

l'educació pr imàr ia i, d 'acord amb el que és disposat a l 'article 12 de la Llei orgànica 10/2002, de 

23 de desembre, de quali tat de l 'educació, l 'educació pr imàr ia cont r ibu i rà a desenvolupar un to ta l 

de t re tze capacitats, ent re les quals destaca la de: conèixer el valor del propi cos, el de la higiene i la salut 

i la pràctica de l'esport com a mitjans més idonis per al desenvolupament personal i social. 

En aquesta etapa educativa es proposen quinze objectius a assolir al llarg dels sis anys de durada. En destacam 

la presència de l'objectiu conèixer el propi cos i contribuir al desenvolupament d'hàbits de salut i benestar per la 

seva importància per a l'alumnat. Des del punt de l'educació física observam com dels tres grans blocs de 

continguts a treballar en aquesta assignatura, dos fan referència directa a la promoció de la salut i el tercer 

al joc: El cos i la salut; El moviment i la salut; Els jocs. És per aquest motiu que l'assignatura d'educació física, 

basada en el moviment, la pràctica física i el joc, es presenta com una de les plataformes més adequades per, 

mitjançant la pràctica física, transmetre coneixements que procurin la salut de les persones. 

Ac tua lment està en elaboració el fu tu r Decre t , pel qual s'establirà el cur r ícu lum de l 'educació 

pr imària a les Illes Balears, seguint la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de re fo rma de l'Estatut 

d 'Au tonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32, d'1 de març), a l 'article 36.2, estableix que cor respon a 

la comun i ta t au tònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d 'execució 

de l 'ensenyament en t o t a la seva extensió, els seus nivells i graus, modal i tats i especialitats. 

Des de la D i recc ió General d 'Ordenac ió , Innovació i Formació del Professorat de la Consel ler ia 

d'Educació i Cu l tu ra del Gove rn de les Illes Balears s'han presentat els esborranys dels curr ículums 

de les diferents àrees de l'educació pr imària, de què destacam les que per toquen a l'àrea d'Educació 

Física. Els blocs de cont inguts proposats passen de ser t res a cinc: el cos: imatge i percepció; habilitats 

mot r ius ; activitats físiques art ist icoexpressives; act iv i tat física i salut; jocs i esports. En aquesta 

proposta es manté la rellevància de la salut i destaca que, a més dels jocs, hi apareixen els esports 

com a bloc de cont inguts a treballar. 
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c) Educació secundària 

Segons el Dec re t 86/2002, de 14 de juny, pel qual s'estableix el cur r ícu lum de l 'educació secundària 

obl igatòr ia a les Illes Balears, s'especifiquen t re tze object ius a assolir ent re els quals destacam: 

Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les conseqüències per a la 

salut individual i col·lectiva dels actes i les decisions personals, i valorar els beneficis que comporten els 

hàbits de l'exercici físic, de la higiene i d'una alimentació equilibrada, com també el fet de dur una vida 

sana; formar-se una imatge ajustada de si mateix o si mateixa, de les pròpies característiques i possibilitats, i 

desenvolupar activitats de manera autònoma i equilibrada, valorant l'esforç i la superació de les dificultats. 

Segons el Reial decre t 831/2003, de 27 de juny, pel qual s'estableixen els ensenyaments comuns de 

l'educació secundària obl igatòr ia i, d 'acord amb el que és disposat a l 'article 12 de la Llei orgànica 

10/2002, de 23 de desembre, de qual i tat de l 'educació, l 'educació secundària obl igatòr ia cont r ibu i rà 

a desenvolupar un to ta l de t re tze capacitats, ent re les quals destaca la de: conèixer el func ionament 

del prop i cos, per fiançar els hàbits de cura i salut corpora ls i i nco rpora r la pràctica de l 'esport per 

afavorir el desenvolupament personal i social. 

En aquesta etapa educativa, igual que en l 'anterior, es proposen quinze object ius a assolir al llarg 

dels quatre anys de durada. Entre els quals, cal destacar la presència de l 'objectiu «Conè ixe r el 

func ionament del prop i cos, per tal d 'afermar els hàbits de cura i salut corpora ls i i nco rpo ra r 

la pràctica de l 'esport, per afavorir el desenvolupament personal i social», en el qual es posa de 

manifest la relació directa ex is tent ent re la pràctica de l 'esport i la salut. 

L'educació física en l'etapa d'educació secundària obl igatòr ia té uns object ius generals enfocats cap 

a procediments, i or ientats a la salut i a l 'ocupació del temps de l leure de manera activa. Els seus dos 

grans blocs de cont inguts són: condic ió física i salut; habilitats específiques (jocs i esports ; el medi 

natural; r i tme i expressió). A p r imer i segon curs es fomenta l'ús i el cone ixement del joc, com a pas 

previ als esports , passant inicialment pels jocs preesport ius. A quar t curs els esports tan t individuals 

com col· lect ius són un pes impo r tan t dins l'assignatura d'Educació Física. 

Ac tua lmen t està en elaboració el fu tu r Decre t , pel qual s'establirà el cur r ícu lum de l 'educació 

secundària a les Illes Balears, seguint la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de re fo rma de l'Estatut 

d 'autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32, d'1 de març), que, a l 'art icle 36.2, estableix que 

cor respon a la comun i ta t au tònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament 

legislatiu i d 'execució de l 'ensenyament en to ta la seva extensió, els seus nivells i graus, modal i tats 

i especialitats. 

Des de la D i recc ió General d 'Ordenac ió , Innovació i Formació del Professorat de la Consel ler ia 

d'Educació i Cu l tu ra del Gove rn de les Illes Balears s'han presentat els esborranys dels curr ículums 

de les diferents matèries de l 'educació secundària en les quals destacam les que per toquen a l'àrea 

d'Educació Física. Els blocs de cont inguts proposats passen de ser dos a quatre: condic ió física i 

salut; jocs i espor ts ; expressió co rpora l ; activitats en el medi natural. En aquesta proposta no hi ha 

grans canvis, però els cont inguts que estaven inclosos dins els grans blocs d'habil itats específiques 

en aquest esborrany passen a ser blocs de cont inguts per si sols. N o obstant a ixò, es manté la 
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importància de l 'or ientació de la condic ió envers la salut i la presència dels jocs i els esports al llarg 

dels quatre cursos de l 'educació secundària obl igatòria. 

d) Batxillerat 

El Decre t 29/2005, d'1 1 de març, estableix l 'ordenació i el curr ículum de batxi l lerat a les Illes Balears. Els 

currículums de batxil lerat, en les seves diferents modalitats, han de ten i r com a finalitat desenvolupar 

en l'alumnat un to ta l de setze capacitats, d 'entre les quals vo lem destacar la de «consol idar la pràctica 

de l 'esport perquè contr ibueix i al desenvolupament personal i a una vida saludable». 

Cal esmentar que l'assignatura d'Educació Física només s ' imparte ix de manera obl igatòr ia a p r imer 

de batxi l lerat. 

e) Cicles formatius 

Actua lment , a les Illes Balears s ' imparteixen dos cicles format ius relacionats amb l 'activitat física 

i l 'esport , un de grau mitjà i un de grau superior, t o t i que el perf i l dels estudis no està adreçat 

específ icament a l 'educació física escolar. 

El cicle fo rmat iu de grau mitjà de Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural s ' imparte ix 

en sis centres, que són: IES Llorenç Garcies i Font (Ar tà ) , IES Bendinat (Calvià), IES Son Rullan 

(Palma), IES Gui l lem Ci f re de Co lonya (Pollença), IES Cap de Llevant (Maó), IES Algarb (Sant Josep 

- Eivissa). 

Per al tra banda, el cicle fo rmat iu de grau super ior d'Animació d'activitats fisicoesportives s ' imparte ix 

en només t res centres, que són: IES Son Rullan (Palma), IES Gui l lem Ci f re de Colonya (Pollença), IES 

Cap de Llevant (Maó). 

REFLEXIONS I PERSPECTIVES 

Una vegada acabada aquesta exposic ió sobre la situació de l 'educació física, vo lem proposar a 

cont inuació una sèrie de consideracions i suggeriments sorgits des de diferents investigacions 

realitzades a la nostra comuni ta t sobre els hàbits de pràctica esport iva de la nostra població 

escolar. 

A ix í , analitzant la impor tància que per als escolars té la pràctica esport iva i l 'exercici físic i el l loc 

que ocupa ent re les diverses activitats que se'ls ofereixen, es po t a f i rmar que no es t racta d'una 

experiència aïllada o circumstancial en la seva vida. 

N o és la nostra intenció fer ara una defensa del mov imen t com a mitjà educat iu, sinó que el 

que vo lem intentar fer és una sèrie de ref lexions per con t r i bu i r a aconseguir que l 'exercici físic i 

l 'educació física satisfacin les veritables necessitats de les persones i no estiguin subjectes a modes 

i tendències d'un de termina t m o m e n t històr ic o pedagògic d'un col · lect iu. 
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Aix í i t o t no desaprof i tarem l'ocasió per deixar constància que, com va d i r el professor Seirul· lo 

(1995), el mov iment , com a mitjà educatiu bàsic de l 'educació física, involucra una gran par t del 

to ta l de les possibil itats que permeten a una persona ser educada, ser conduïda vers el seu to ta l 

desenvolupament personal i que li possibil i taran integrar-se en el mode l de societat plantejat en 

cada moment . 

Els programes escolars d'educació física han de potenciar les capacitats de la naturalesa humana que 

permeten que la persona s'adapti al mode l de cul tura que en cada m o m e n t de la seva vida li t oqu i 

v iure. Pels resultats que s'han obt ingut en les diferents investigacions realitzades, es po t a f i rmar que 

la tasca educativa de l'escola comença a donar els seus frui ts, i les mares i els pares dels escolars 

tenen assumida la necessitat de pràctica física per par t dels seus fills i filles. 

Volem deixar constància de la nostra preocupació pel fet que els programes d'algunes escoles estan 

basats en l 'esport compet i t iu de fo rma massa habitual a les classes d'educació física, amb to tes les 

contradicc ions pedagògiques i psicològiques que aquest fet compor ta . 

En les diferents investigacions consultades queda palès que l 'oferta esport iva no dóna resposta a 

les necessitats de mol ts de joves que poden t robar-se amb un conf l ic te d' interessos i abandonar la 

pràctica esport iva. 

L'activitat física i l 'esport han de ser educatius, sob re to t en les edats més pr imerenques, i ha de 

quedar m o l t clar que l 'esport no és educatiu en si mateix, sinó que és la fo rma en què es practica 

allò que el fa educatiu o no. 

Feim nostra la idea aportada per Knop (1993) que considera que l 'exercici físic i l 'esport dels joves 

s'han vist sotmesos a una fo r ta pressió, que cerca el t r i o m f a qualsevol preu, que la v ic tòr ia és l'únic 

aspecte que cal ten i r en compte , que hi ha hagut un increment de la violència, que els entrenaments 

cada vegada són més durs i que cada vegada més t r o b a m una manca d'iniciatives en el joc. 

Són nombroses les situacions en què els drets dels nins i nines que fan espor t no són co r rec tament 

t ractats i en algunes ocasions són espor t ivament explotats. Per t o t a ixò és impor tan t identi f icar 

i evitar aquestes circumstàncies alhora que es fo rmulen les normes que puguin eradicar aquestes 

situacions (Petrus 1998). 

Entre les inst i tucions públiques hi ha una tendència generalitzada a adoptar models estandarditzats 

per a l 'elaboració dels plans de p romoc ió esport iva i dels curr ículums, i segons t o t el que hem 

exposat fins ara i observant els resultats de les diferents investigacions consultades, veiem que és 

imprescindible un seriós replantejament del t ipus d 'o fer ta esport iva escolar i extraescolar actual. A 

cont inuació, in tentarem apor ta r algunes idees en aquest sentit. 

Ment re els nins i nines af i rmen que fan act iv i tat física per divert i r -se, estar amb els amics, jugar 

i relacionar-se, els adults donam pr io r i ta t a altres valors i t ransmetem als infants una pressió 

inadequada per al seu cor rec te desenvolupament biològic, psicològic i social. 
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La responsabil i tat d'una par t de l 'educació de tanta importància com l 'esport escolar no sempre 

està en mans de persones adequadament t i tulades i preparades. 

Per a ixò s'ha de potenciar la presència de professionals t i tu lats de l 'educació física en aquest 

àmbit . H e m de fer desaparèixer la d ico tomia existent ent re les explicacions que es donen a les 

classes d'educació física i la real i tat que es dóna després de l 'horar i lectiu durant una compet ic ió 

interescolar. Cons ideram que l 'esport escolar és una eina inigualable per engrescar els pares i mares 

en el pro jecte educatiu de l'escola. 

Si són els centres escolars els responsables naturals i oficials de l 'educació, de l 'educació integral 

de les persones en edat escolar, no té cap sent i t que una act iv i tat de tanta importància i incidència 

format iva com l'exercici físic extraescolar no sigui present en els projectes curr iculars de centre. 

Delegar aquesta funció és, per nosaltres, un acte d' i rresponsabi l i tat. Els responsables polít ics han 

d'arr ibar a entendre que l 'esport escolar és una competència més de les administracions educatives. 

La real i tat de l 'esport espectacle no po t ser el miral l on es mi r i l 'exercic físic escolar i extraescolar, 

aquesta real i tat no po t ser mai el model per a aquest t ipus de pràctica. 

És arr ibada l 'hora de potenciar una pràctica esport iva escolar polivalent, que ofereix i unes activitats 

dissenyades especialment per aconseguir una coeducació de l 'alumnat, per desenvolupar t o t allò 

que l 'exercic físic té de posi t iu i que permet i accedir a l 'obtenció dels principis de l 'educació física 

de base: autoconeixement , au todomin i i autoacceptació del prop i cos. 

Cons ideram que la imaginació creativa ha de ser una característica que no po t mancar en cap 

programa de p r o m o c i ó esport iva de base. Imaginar, crear... , solucions, t ipus d'acció, fo rmes de 

relació, que permet in acostar l 'activitat física i esport iva a t o t a la població. 

Ut i l i tzant el mov imen t com a mitjà, podem desenvolupar to tes les possibil itats de percepció de la 

persona, cosa que es po t denominar com una to ta l educació sensorial. També, to tes les capacitats 

que intervenen en el compor tamen t , amb l'avantatge del desenvolupament de les funcions 

orgàniques, exclusives d'aquesta fo rma de c o m p o r t a m e n t intel· l igent i que fan conèixer les lleis 

físiques i biològiques de la natura, així com to tes les habilitats ps icomotr ius possibles d 'adquir i r per 

la seva pràctica. 

I en dar re r t e r m e , mit jançant les distintes formes de plantejament de les diferents tasques en 

mov iment , pod rem provocar l'adaptació a l 'object iv i tat mit jançant el prop i coneixement , i l 'adaptació 

a la societat mit jançant la pròpia acceptació, respecte del grup amb qui compar te i x les tasques 

educatives. 

Def in i t ivament, som part idaris de la idea exposada per Hammelbeck, que va d i r que «l 'educació és 

mo l t més que l 'educació física, però és mo l t poc sense aquesta». 
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