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Apuntes para el sigla XXI

En torno a la enseñanza
de la educación física

El proceso de enseñanza de la educación física consiste
basicamente en encontrar medios de al'uda a los educandos
para aprender, practicar l' formarse. Mediante la enseñanza
se articulan experiencias educativas a través de las cuales se
pueden incrementar las capacidades, el entendimiento l'las
actitudes de los alumnos, de tal modo que éstos puedan dis
fru tar de la experiencia del aprendizaje l' de la practica mo
tora.

La enseñanza de la educación física queda delimitada en
gran medida al comportamiento de los profesores de educa
ción física durante su ejercicio profesional. Los profesores
realizan habitualmente tareas como programar, presentar,
demostrar, preguntar, corregir, motivar, retroinformar, re
flexionar, etc., con el fin de al'udar a los alumnos a aprender
ya desarrollarse de manera autónoma y, en suma, contribuir
al desenvolvimiento eficiente de la personalidad.

La enseñanza de la educación física es eficaz cuando los
alumnos asimilan rapidamente aprendizajes cognitivos aplica
dos al ambito motriz l' desarrol1an actitudes positivas acerca
de lo que han experimentado, mejorando su autoestima.

A continuación, presentamos doce propuestas sobre la
enseñanza de la educación de la física que deben servirnos
para sugerir, reflexionar, debatir l', si se considera pertinen
te, aplicar en el marco de una educación física humanista,
emocional y ecológica (que coincidira con lo social, lo perso
nal y con el entorno medioambiental):

Para llevar a cabo estospropósitospartiremos de la concepciólI
dellli/¡o COtllO persona inteligente, autónoma y abierta al
entorno, a la quepretendemos Cl)lJldar ell elproceso de autoestmc
turaciólI de la persol1alidady, de esta lIIallera, lIIejorar sus ¡zilleles
de autoestima.

./ Conoceras la historia motriz de cada uno de los
alumnos
Los alumnos y los respectivos grupos que se conforman

en las ciases de educación física tienen una trayectoria, una
historia motriz, que es preciso conocer para poder planificar
nuestras propuestas de acuerdo a la realidad motriz del niño
)' del colectivo. Debemos recabar información de los educa
dores físicos que ha tenido con anterioridad, acceder a las fi
chas técnicas, hojas de observación de la lateralidad, cali fica
ciones y otros datos que nos aporten pistas sobre la realidad
psicofísica del niño l' su evolución.

Sólo después de conocer los antecedentes motrices del
niño y del grupo podremos llevar a cabo una definición de
objetivos y un programa coherente de actividades.

¿elltÍI es e! prilller deb/'r de! vOlllbre? La
respllfs/a es 11lI!)' b/n'e: j'fl" lIlIO Illislllo.

I-I E='lm: J. IIJSE='

(Dramaturga noruego, 182 -1906)

Tra/a de IIIe/orar/e, qlle es lo 1;lIico qlle
plI/'des vacer pam lIIe/omr e! IIIlIlIdo.

I.l'DlX IG \\'ITrCE='STEI:-

(Filósofo austríaco, 1889-1951)

./ Identificaras sus necesidades e intereses l' definiras
un objetivo
En base a los principios de atención a la heterogeneidad, la

diversidad y a los fundamentos de la enseñanza individualizada,
es preciso contactar con elnillo (l'el grupo) para diagnosticar
sus necesidades y conocer sus intereses. El imerés ligado a la
necesidad consciente es el verdadero motor que moviliza la vo
lumad de nuestros alumnos. Si planteamos sesiones cie educa
ción física que responden a las necesidades de nuestros alum
nos, el éxito cie participación cualitativa esta asegurado.

AI contrario que la educación física mas tradicional que
trabaja simulraneamente con varios objetivos en una sola se
sión, aquí sugerimos la elección de un único objetivo de tra
bajo que sera compatible con el area de necesidades e imere
ses iclentificacla l'pactada previamente con los alumnos.

./ Adaptaras la c1ase al nivel de conocimiento,
desarrollo motriz l' tona emocional de los alumnos
Debemos ajustarnos al nivel, intereses l' necesidades cie

nues tros alumnos. Los contenidos a clesarrollar l' la dinami
ca a emplear dependeran del nivel cognitivo )' de su desarro
llo motriz, estableciendo pequeños grupos de trabajo para
favorecer la dinamica interna de trabajo con un buen clima
afectivo l' un nivel homogéneo para todos los componentes
de ese grupo.

./ Estimularas en los alumnos la búsqueda activa de
información
Se ha estudiado recientemente que transmitimos un ex

cesc cie información a los alumnos creancloles situaciones cie
embotamiento l' confusión. Es necesario dosificar la infor
mación que proporcionamos estimulando que sean los
alumnos los que en el transcurso del quehacer psicomotor
soliciten activamente la información al profesor para poder
seguir adelante.

./ Promoveras numerosas experiencias, mul' variadas,
en distintos medios físicos y en diversas
circunstancias
Con el fin de desarrollar el potencial motriz que cada

individuo lleva clentro de sí l' lograr la maxima clisponibili
dad motriz, proponemos que el alum no sea el auténtico
protagonista del proceso, autogestionando su practica \' vi
venciando activamente sus experiencias motrices de forma
satisfactoria.

Proponemos sesiones en las que se lleven a cabo múlti
ples experiencias, muy variadas entre sí, desarrollaclas en clis
timos medios físicos y en condiciones emocionales y fisioló-
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gicas dispares. En las primeras etapas no promovemos la au
tümatización de destrezas y habilidades, este paso sólo lo lle
varemos a cabo a partir de la conformación polivalente de las
funciones y capacidades coordinativas (a partir de los 9 años).

./ Favoreceris dinamicas para el desarrollo de
respuestas proyectivas, imaginativas y creativas
El paso paulatino y progresivo de procesos directivos a

no directivos favorece la autonomía motriz y la espontanei
dad motriz lo que contribuye al incremento de respuestas
proyectivas (en detrimento de las adaptativas, propias de la
pedagogía del modelo) que constituyen la antesala de las res
pues tas mas imaginativas y cualitativas del ser humano: la
creatividad.

Los requisitos basicos para que un acto motor sea creati
vo son los siguientes: a) Que el entorno no influya en la deci
sión tomada (el individuo esta relativamente aislado); b) Sólo
debe prevalecer la intencionalidad del individuo; c) La ejecu
ción debe suponer una acción motriz nueva para el individuo,
o sea un movimiento nuevo que nunca antes había realizado.

./ Potenciaras el desempeño de la capacidad de decisión
motriz en diversas situaciones de competencia,
dificultad, complejidad, riesgo o fatiga
A pesar de la importancia que tiene para el ser humano el

mecanismo decisorio poco podemos saber de él de una ma
nera directa, mediante las manifestaciones del mecanismo
efector podremos conocer algunos aspectos de su actua
ción. Sin embargo para que el movimiento propuesto sea in
teligente resulta imprescindible la participación inequívoca
del mecanismo decisorio.

Recomendamos plantear siruaciones motrices que re
quieran la participación activa de la capacidad de decisión
del alumno en diversas siruaciones y con distintas cargas
emocionales y afectivas. Todos los procesos automatizados
del movimiento provocan un cortocircuito en el proceso de
elaboración de respuestas de la función coordinativa, margi
nando la participación del mecanismo de decisión motriz.

./ Plantearas procesos cada vez menos directivos e
incentivaris la capacidad de ref1exión individual
mediante la observación y autoobservación
En el proceso de formación del ser inteligente, contempla

mos el trabajo de la función correspondiente al sistema introyec
tivo, es decir la capacidad que posee el individuo de pensar que
esta pensando, de ir hacia uno mismo para poder modificarse.

Promovemos el proceso de realización de tareas que re
sulten para el alumno una experiencia motriz racionalizada e
interiorizada que provoque, mediante procesos de observa
ción y autoobservación, una recognición de la experiencia
sentida y una reflexión sobre los resultados obtenidos en re
lación a las metas propuestas.

./ Desarrollaras en las clases un clima de tolerancia,
afectividad y confianza
Si el entorno afectivo y emocional de las sesiones de edu

cación física no es adecuado no podremos asumir los objeti
vos fijados. El alum no necesita confianza para poder desa
rrollar adecuadamente su potencial motor, debe trabajar en

pequeños grupos en un clima de colaboración y compren
sión y debe confiar en sus compañeros como elementos que
le proporcionaran ayuda e información. El profesor debe ser
mas un cómpLice que una figura autoritaria, en situaciones
de bloqueo suministrara a los alumnos la información preci
sa para seguir adelante.

La tolerancia ante los distintos niveles de aptitud motriz
de los alumnos o ante las distintas capacidades y predisposi
ciones de los miembros del otro sexo (o de otro grupo socio
cultural), así como un entorno afectivo que genere confianza
y desinhibición son imprescindibles para lograr el nivel de
conductas motrices solicitado.

./ Mostraris a los alumnos procesos y estrategias para
que gestionen y evaluen sus aprendizajes y
conductas motrices
Mediante un constante proceso de autonomía personal, el

alumno aprende a razonar, experimentar, reflexionar y eva
luar sus propias vivencias que le deben llevar a un proceso de
autogestión y de autoestrucruración de la personalidad.

En consecuencia el profesor debe traspasar progresiva
mente el control y la responsabilidad del proceso de ense
ñanza/aprendizaje a los propios alumnos. Esta tarea deben
asumirla con total independencia y la llevaran a cabo a lo lar
go de toda su vida.

./ Conectaras la educación física con otras materias y
conocirnientos del ciclo escolar correspondiente
Es preciso no quedarse aislado del contexto escolar ni

del resto del sistema educativo, por lo que planteamos una
enseñanza globalizadora e interrelacionada con las materias
de las otras areas de currículum académico.

Con el fin de no perder de vista la educación integral del
alumno debemos contribuir, a través de nuestras herramien
tas, al completo desarrollo de su personalidad y ayudarle a
encajar adecuadamente en el contexto social.

./ Todos somos alumnos. Educar a los alumnos es
educarnos a nosotros mismos
No existen alumnos clónicos, cada alum no es diferente y

requiere un trato singular. También los profesores somos
distintos aunque impartamos la misma materia con los mis
mos objetivos y temarios, pero el profesor es un modelo que
transmite basicamente ideología, sentimientos o estilos mas
que contenidos. Ese es nuestro auténtico legado.

En este proceso todos somos alumnos, los profesores y
los niños, los educadores debemos dedicar a la educación
tiempo de calidad y dar un buen ejemplo personal que es el
verdadero valor que perciben los educandos; los alumnos se
nos muestran tal como son y nos enseñan constantemente,
lo que exige del educador una autoeducación permanente.
Educar a los alumnos es educarnos a nosotros mismos.

Como sílltesis de la docella de plT!puestaspodríamos condensar/as
ell ¡¡lla: Procuraras comprender a tus almnnos, te pondras

en su situación, te anticiparas a sus necesidades y buscaras
maneras de ayudarlos.
Colaborando en la mejora de tus alumnos, contribuiras en
la mejora de nuestro mundo.

Javier Olivera Betran
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Al voltant de l'ensenyament
de l'educació física

El procés d'ensenyament de l'educació física consis
teix bàsicament a trobar els mitjans per ajudar els edu
cands per aprendre, practicar i formar-se. Mitjançant l'en
senyament s'articulen experiències educatives a través de
les quals es poden augmentar les capacitats, l'enteniment i
les actituds dels alumnes, de tal manera que aquests poden
gaudir de l'experiència de l'aprenentatge i de la pràctica
motora.

L'ensenyament de l'educació física queda delimitat so
bretot pel comportament dels professors d'educació física,
durant el seu exercici professional. Els professors realitzen
habitualment tasques com ara programar, presentar, demos
trar, preguntar, corregir, motivar, retroinformar, reflexio
nar, etc., per tal d'ajudar els alumnes a aprendre i a desenvo
lupar-se de manera autònoma i, en definitiva, contribuir al
desenvolupament eficient de la personalitat.

L'ensenyament de l'educació física és eficaç quan als
alumnes assimilen ràpidament aprenentatges cognitius apli
cats a l'àmbit motriu, desenvolupen actituds positives gràcies
a les experiències viscudes, i milloren la seva autoestima.

A continuació, presentem dotze propostes sobre l'ense
nyament de l'educació física que han de servir-nos per a sug
gerir, reflexionar, debatre i, si es considera pertinent, apli
car-les en el marc d'una educació física humanista, emocio
nal i ecològica (que coincidirà amb l'aspecte social, personal
i amb l'entorn mediambiental):

Per dur a terme aquests propòsits partirem de la concepció del
nen com persona intel.ligent, autònoma i oberta a l'en
torn, a la qualpretenem ajudar en elprocés d'autoestrtlc/uració de
la personalitat i, d'aquesta manera, millorar els seus llivells d'au
toestima.

./ Coneixeràs la història motriu de cada un dels
alumnes
Els alumnes i els respectius grups que es conformen a les

classes d'educació física tenen una trajectòria, una història
motriu, que cal conèixer per poder planificar les nostres pro
postes, d'acord amb la realitat motriu del nen i del col·lectiu.
Hem de cercar informació dels educadors físics que ha tin
gut anteriorment, accedir a les fitxes tècniques, els fulls
d'observació de la lateralitat, les qualificacions i altres dades
que ens puguin orientar sobre la realitat psicofísica del nen i
la seva evolució.

Només després de conèixer els antecedents motrius del
nen i del grup podrem dur a terme una identificació
d'objectius i un programa d'activitats coherent.

Quil1 és elprilller deure de l'home? La I~S

posta és molt brell: ser ell mateix.

HENRIKJ.IBSEN

(Dramaturg noruec, 1828-1906)

Tracta de millorar-te: és l'única cosa que
potsJer per millorar el món.

LUDWIG \XI1TTGENSTEI1'

(Filòsof austríac, 1889-1951 )

./ Identificaràs les seves necessitats i interessos i
definiràs un objectiu
Basant-nos en els principis d'atenció a l'heterogeneïtat,

la diversitat i els fonaments de l'ensenyança individualitzada,
cal contactat amb el nen (i el grup) per a diagnosticar-ne les
necessitats i conèixer els seus interessos. L'interès lligat a Ja
necessitat conscient és el vertader motor que mobilitza la
voluntat dels nostres alumnes. Si plantegem sessions
d'educació física que responen a les necessitats dels nostres
alumnes, l'èxit de participació qualitativa està assegurat.

Al contrari que l'educació física més tradicional que tre
balla simultàniament amb diversos objectius en una sola ses
sió, aquí suggerim l'elecció d'un únic objectiu de treball que
serà compatible amb l'àrea de necessitats i interessos, identi
ficada i pactada prèviament amb els alumnes.

./ Adaptaràs la classe al nivell de coneixement,
desenvolupamènt motriu i to emocional dels
alumnes
Hem d'ajustar-nos al nivell, interessos i necessitats dels

nostres alumnes. Els continguts a desenvolupar i la dinàmica
que es farà servir dependran del nivell cogniti u i del seu de
senvolupament motriu; establiren petits grups de treball per
afavorir la dinàmica interna de treball amb un bon clima
afectiu i un nivell homogeni per a tots els components d'a
quest grup .

./ Estimularàs en els alumnes la recerca activa
d'informació
Estudis recents, demostren que transmetem un excés

d'informació als alumnes i creem situacions d'enfargega
ment i confusió. És necessari dosificar la informació que
proporcionem, estimulant que siguin els alumnes els qui en
el transcurs del treball psicomotor sol, liciten activament la

informació al professor per poder seguir endavant.

./ Promouràs nombroses experiències, molt variades,
en diferents medis físics i en diverses
circumstàncies
Per tal de desenvolupar el potencial motriu que cada in

dividu porta dins d'ell mateix i aconseguir la màxima dis
ponibilitat motriu, proposem que l'alumne sigui l'autèntic
protagonista del procés, autogestionant la seva pràctica i in
terioritzant activament les seves experiències motrius de
forma satisfactòria.

Proposem sessions on es duguin a terme múltiples expe
riències, molt variades entre elles, desenvolupades en dife
rents medis físics i en condicions emocionals i fisiològiques
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dispars. En les primeres etapes no promovem l'automa
tització de destreses i habilitats, aquest pas només el durem a
terme a partir de la conformació polivalent de les funcions i
capacitats coordinatives (a partir dels 9 anys).

./ Afavoriràs dinàmiques per al desenvolupament de
respostes projectives, imaginatives i creatives
El pas lent i progressiu de processos directius a no direc

tius afavoreix l'autonomia motriu i l'espontaneïtat motriu,
cosa que contribueix a l'increment de resposres projectives
(en detriment de les adaptatives, pròpies de la pedagogia del
model) que constitueix la l'avantsala de les respostes més
imaginatives i qualitatives de l'ésser humà: la creativitat.

Els requisits bàsics perquè un acte motor sigui creatiu
són els següents: a) que l'entorn no influeixi en la decisió
presa (l'individu està relativament aïllat); b) només ha de pre
valer la intencionalitat de l'individu; c) l'execució ha de supo
sar una acció motriu nova per a l'individu, és a dir, un movi
ment nou que mai no havia realitzat abans.

./ Potenciaràs el desenvolupament o l'exercitació de
la capacitat de decisió motriu en diverses
situacions de competència, dificultat, complexitat,
risc o esgotament
Malgrat la importància que té per a l'ésser humà el meca

nisme decisori poc en podem conèixer d'una manera djrecta,
mitjançant les manifestacions del mecanisme efector po
drem entendre alguns aspectes de la seva actuació. Però per
què el moviment proposat sigui intel'ligent resulta impres
cindible la participació ineguívoca del mecanisme decisori.

Recomanem plantejar situacions motrius que requerei
xin la participació activa de la capacitat de decisió de l'a
lumne en diverses situacions i amb diferentes càrregues
emocionals i afectives. Tots els processos automatitzats del
moviment provoguen un curtcircuit en el procés d'elabo
ració de respostes de la funció coordinativa, i marginen la
participació del mecanisme de decisió motriu.

./ Plantejaràs processos cada cop menys directius i
incentivaràs la capacitat de reflexió individual
mitjançant l'observació i l'autoobservació
En el procés de formació de l'ésser intel'ligent, contem

plem el treball de la funció corresponent al sistema introjec
tiu, és a dir, la capacitat que té l'individu de pensar que està
pensant, d'anar cap a ell mateix per poder-se modificar.

Promovem el procés de realització de tasques que resul
ten per a l'alumne una experiència motriu relacionada i inte
rioritzada que provoqui, mitjançant processos d'observació
i auroobservació, una recognició de l'experiència sentida i
una reflexió sobre els resultats obtinguts en relació a les fites
proposades.

./ Desenvoluparàs en les classes un clima de
tolerància, afectivitat i confiança
Si l'entorn afectiu i emocional de les sessions d'educació

física no és adequat no podrem assumir els objectius· fixats.
L'alumne necessita confiança per a poder desenvolupar ade
guadament el seu potencial motor, ha de treballar en petits
grups en un clima de col'laboració i comprensió i ha de con-

fiar en els seus companys com un element que li proporcio
narà ajut i informació. El professor ha de ser més un còmpli
ce que una figura autoritària, en situacions de bloqueig sub
ministrarà als alumnes la informació necessària per a seguir
endavant.

La tolerància davant dels diferents nivells d'aptitud mo
triu dels alumnes o davant de les diferents capacitats i pre
disposicions dels membres de l'altre sexe (o d'un grup so
cio-cultural), així com un entorn afectiu que generi confian
ça i desinhibició són imprescindibles per aconseguir el nivell
de conductes motrius sol·licitat.

./ Mostraràs als alumnes processos i estratègies per
què gestionen i avaluïn els seus aprenentatges i
conductes motrius
Mitjançant un constant procés d'autonomia personal,

l'alumne aprèn a raonar, experimentar, reflexionar i avaluar
les seves pròpies vivències, que l'han de dur a un procés
d'autogestió i d'autoestructuració de la personalitat.

En conseqüència el professor ha de traspassar progressi
vament el control i la responsabilitat del procés d'ensenya
ment/ aprenentatge als mateixos alumnes. Aquesta tasca han
d'assumir-la amb total independència i la duran a terme tot al
llarg de la seva vida.

./ Connectaràs l'educació física amb altres matèries i
coneixements del cicle escolar corresponent
Cal no quedar-se aïllat del context escolar ni de la resta

del sistema educatiu, per això plantegem un ensenyament
globalitzat i interrelacionat amb les matèries de les altres
àrees del currículum acadèmic.

Per tal de no perdre de vista l'educació integral de l'alum
nat hem de contribuir, a través de les nostres eines, a la com
pleta formació de la seva personalitat i ajudar-lo a encaixar
adequadament en el context social.

./ Tots som alumnes. Educar als alumnes és
educar-nos nosaltres mateixos

o existeixen alumnes clònics, cada alumne és diferent i
requereix un tracte singular. També els professors som dife
rents malgrat que impartim la mateixa matèria amb els ma
teixos objectius i temaris, però el professor és un model que
transmet bàsicament ideologia, sentiments o estils més que
continguts. Aquest és el nostre autèntic llegat.

En aquest procés tots som alumnes, els professors i els
nens, els educadors hem de dedicar a l'educació temps de
qualitat i donar un bon exemple personal que és el vertader
valor que perceben els educands; els alumnes se'ns mostren
tal com són i ens ensenyen constantment, allò que exigeix de
l'educador una autoeducació permanent. Educar als alum
nes és educar-nos nosaltres mateixos.

Com a síntesi de la dotzena de propostes podríem conden
sar-les en tina: Procuraràs comprendre els teus alumnes,
et posaràs en la seva situació, t'anticiparàs a les seves
necessitats i cercaràs maneres d'ajudar-los.
Col·laborant en la millora dels tem alumnes, contri
buiràs en la millora del nostre món.

Javier Olivera Betran

EducaCió Física. Esports (62) (Editorial)


	062_003_004_Ed_CA1
	062_003_004_Ed_CA2
	01220093100024-1.pdf
	062_003_004_Ed_ES1
	062_003_004_Ed_ES2


