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Resum  

Els nervis, la por i la inseguretat són sensacions i percepcions que apareixen força 

sovint dins l’aula. És una manera de viure l’escola que hauria de quedar minimitzada i 

substituïda per instants de felicitat, cooperació i aprenentatge.  

Aquest estudi busca trobar estratègies educatives beneficioses i perjudicials pel 

desenvolupament integral dels infants per tal de dissenyar un model pedagògic amb el 

qual els nens i nenes es puguin sentir valorats i integrats dins l’aula i, de forma més 

específica, dins l’assignatura d’Educació Física
1
. A més, pretén posar èmfasi en l’àmbit 

psicològic mitjançant una investigació que examina la valoració personal dels alumnes i 

les alumnes en relació a com se senten quan fan EF i els motius que provoquen aquestes 

sensacions. 

Paraules clau: Psicologia, EF, Desenvolupament Integral, Investigació Educativa 

 

Abstract 

The nerves, fear and insecurity are sensations and perceptions that often appear in the 

classroom. It is a way to live school that should be minimized and replaced by moments 

of happiness, cooperation and learning. 

This study intends to find educational beneficial and harmful strategies for the child’s 

overall development in order to design an educational model in which children can feel 

valued and integrated into the classroom and, more specifically, in the classes of 

physical education. Besides, it also aims to highlight the psychological level through 

research that examines the personal assessment of pupils about how they feel when they 

do physical education and the reasons that cause these feelings. 

Keywords: Psychology, Physical Education, Integral Development, Educational 

Research 

 

                                                           
1
 A partir d’aquest punt, la utilització dels mots Educació Física es representaran mitjançant EF. 
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Introducció 

“No s’ha de començar sempre per la noció primera de les coses que s’estudien, sinó 

per allò que pot facilitar l’aprenentatge.” (Aristòtil, 384 AC-322 AC citat a De 

Afrodisias, 1536) 

 

La por, la vergonya, els nervis, sovint són sentiments que apareixen de forma ocasional 

dins l’escola. Educar és una tasca que requereix una gran responsabilitat. Ser un bon 

mestre o una bona mestra significa establir de manera prioritària una connexió prèvia 

amb l’infant. Conèixer com se sent, què pensa, quines inquietuds té o què el preocupa 

permet crear-se una visió sobre l’aprenentatge que podrà dur a terme. Si un nen o una 

nena no està preparat psicològicament per iniciar una experiència educativa, aquest fet 

acabarà generant una situació negativa. (Cela i Palou, 2008) 

 

“Els nostres “mals alumnes” (alumnes considerats sense futur) no vénen mai sols a 

l’escola. Allò que entra a la classe és una ceba: capes de malestar, de por, de neguit, de 

rancúnia, de ràbia, de desitjos insatisfets, de renúncia furiosa, acumulades sobre un fons 

de passat vergonyós, de present amenaçador, de futur condemnat. [...] En realitat la 

classe no pot començar fins que no deixin el fardell a terra i no haguem pelat la ceba.” 

(Pennac, 2008:60) 

 

Actualment la societat està plena de convencions i generalitzacions que provoquen una 

distorsió de la mentalitat. La realitat però, és que la diversitat del món és tan àmplia com 

la quantitat d’individus que la formen. És per aquest motiu que, dins el marc escolar, cal 

donar prioritat a altres factors que valorin els infants com a persones singulars que 

formen un món únic. Cada nen i nena pensa i veu amb uns ulls diferents als de la resta. 

(Pennac, 2008) 

 

Dins l’àmbit de la psicologia es poden entendre la majoria d’actuacions que porten a 

terme els infants i es poden cercar possibles solucions per ajudar ajudar que aquests 

aprenguin amb més facilitat i benestar. 

 

Aquest treball titulat Estudi psicològic en el marc educatiu de primària en EF a l’escola 

Guillem de Mont-rodon, és una investigació que pretén posar èmfasi en la situació 
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personal de cada infant quan fa EF per tal de veure si la metodologia emprada des de 

l’escola provoca un benestar o perjudici psicològic. Per tant, comprovar si es valoren els 

infants des de l’àmbit psíquic i quines conseqüències té això en la seva forma de sentir-

se dins d’aquesta assignatura.  

Per dur a terme la investigació, s’ha entrevistat un mestre especialista de l’àrea d’EF per 

tal de tenir una visió sobre la metodologia emprada al llarg de les sessions. Aleshores, 

es s’han repartit qüestionaris al llarg de tot primària. 

 

Seguidament es presenta aquest treball que es divideix en diferents apartats. En primer 

lloc es pot observar el marc teòric on hi ha una fonamentació sobre els estudis i els 

llibres relacionats amb aquest àmbit. Més tard també apareix una justificació 

acompanyada de les hipòtesis i els objectius de l’estudi on s’exposen les creences 

inicials abans de començar l’anàlisi dels resultats. Aleshores hi ha un apartat anomenat 

marc pràctic on s’exposen els apartats de mètodes, resultats i discussió. Aquest primer 

compta amb les característiques de la metodologia mixta, així com el procediment 

emprat per dur a terme la investigació. Seguidament també s’observen els resultats 

obtinguts a partir dels qüestionaris i l’entrevista i finalment es fa un anàlisi d’aquests on 

es valora i es compara la metodologia emprada des de l’escola amb els sentiments que 

tenen els infants quan fan EF. Ja per acabar, el treball compta amb les conclusions, la 

bibliografia i l’annex, on s’exposen diferents documents necessaris per l’elaboració del 

treball. 
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1. Marc teòric  

“Hi ha coses que mai no es destruiran. Són a la carn. Parlen. Són a la terra. Una 

gran quantitat de pedres apilades una a una per les mans de l’avi, del pare. Tota la 

seva paciència acumulada va resistir la pluja, l’horitzó, tot fent petites piles de nit 

per retenir la llum de la lluna, per dreçar-se, per inventar-se muntanyes i jugar amb 

el trineu i creure que assoleixes els estels. Això és el que explicarem als nostres 

fills, els direm que va ser dur, però que els nostres pares van ser uns senyors i que 

això és el que hem heretat d’ells: una gran quantitat de pedres i el coratge per 

apilar-les” (Ça commence aujourd’hui, 1999 citat a Cela i Palou 2004:16) 

 

La feina de mestre o mestra és això. Significa educar als infants perquè siguin persones 

que es sentin valorades, estimades, respectades i donar-los eines perquè es puguin 

desenvolupar al llarg de les seves vides. Progressar i avançar és un procés continu que 

segueix un ritme constant. Aconseguir aquest creixement personal és important per 

prosperar. A l’escola cal que els infants adquireixin hàbits per poder realitzar aquest 

procés avui però també demà, fet pel qual serà fonamental tenir una bona mens sana. 

Educar significa aprendre però també involucra molts altres factors que es relacionen 

amb el desenvolupament integral dels nens i nenes. Valorar-los des d’aquest nivell més 

essencial serà bàsic per assegurar-los un bon present i un bon futur. (Cela i Palou, 2004) 

 

En aquest apartat s’exposen els fonaments teòrics mitjançant els quals s’ha basat aquest 

treball que relaciona l’estat emocional i psicològic dels infants amb l’EF. Així doncs, 

per tal de dur a terme aquesta secció s’han utilitzat les idees de diferents autors entre els 

que destaquen Carpena 2012, Cela i Palou 2004, Cox 1985, Escartí, Pascual i Gutiérrez 

2005, Galera 2001, Linaza i Maldonado 1987, Mosston i Ashworth 2001, Pennac 2008, 

Sicília i Delgado 2002 i Suay 2008, que són els més recurrents. 

 

L’estructura consta de diferents apartats que van de més global a més concret i que 

s’inicien amb una breu introducció del significat d’EF i de la relació d’aquesta àrea dins 

del Currículum de primària. A aquí també es comencen a veure petites relacions que 

s’estableixen entre la psicologia i l’assignatura en qüestió.  

Seguidament es fa referència a les característiques de l’alumnat i el professorat d’EF 

posant èmfasi en les diferents peculiaritats de cadascun. Així doncs, s’aprofundeix en 

els aspectes que fan que l’infant o el docent actuïn d’una manera o d’una altra. 
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En el tercer bloc s’introdueixen les metodologies educatives pròpies de l’EF i, de forma 

més concreta, es parla dels estils docents, dels feedbacks, la motivació i les normes.  

I finalment es centra tota l’atenció al desenvolupament psíquic de l’infant dins 

l’assignatura d’EF. A més, també es distingeixen els beneficis i inconvenients que pot 

comportar aquesta àrea curricular a l’infant depenent de l’actuació que desenvolupi el 

docent i de la relació social del nen o nena respecte la classe. 

 

1.1. Psicologia de l’EF al currículum de primària 

Tal i com citava Brustad (1996:13) “La participació en una activitat física està 

relacionada amb el desenvolupament psicològic i social dels nens, establint-se una 

connexió freqüent entre la participació en jocs i esports i el desenvolupament de 

relacions socials i millora de l’autoestima.” 

 

El cos humà està format per un gran conjunt de mecanismes físics i mentals que formen 

les característiques individuals i personals de cadascú. El comportament dels humans 

doncs, és conseqüència de la línia que uneix el cos i la ment, per tant, si hi ha una certa 

estabilitat, hi ha benestar. En canvi, si aquesta línia està desequilibrada o és inestable, la 

relació cos-ment es veu afectada. (Suay, 2008) 

Un dels factors que pot ajudar a crear un bon vincle entre aquests dos termes és el 

moviment físic. De forma més concreta, si focalitzem aquesta idea en els infants, 

veurem que l’EF els pot facilitar aquest anivellament entre el cos i la ment. És per 

aquest motiu que es diu que la psicologia és fonamental per entendre el comportament 

que adquireixen els humans quan posen en pràctica accions físiques. (Suay, 2008) 

 

“Els efectes de l’exercici físic sobre el benestar psicològic estan àmpliament 

documentats des de fa més de 2.500 anys.” (Suay, 2008:81) 

Per mantenir un bon estat saludable i un benestar físic i psíquic cal considerar la 

importància que l’exercici físic exerceix sobre aquest àmbit. Per tant, a l’escola, el 

desenvolupament emprat ha de comptar amb una bona planificació i un disseny adequat 

per promoure el que es coneix com “mens sana in corpore sano” (Suay, 2008:81). 

Per altra banda, si s’observa la importància que dóna el currículum a la vessant 

psicològica de l’EF, es pot comprovar que es fa força referència al desenvolupament 

integral de l’infant. (Departament d’educació, 2015:114, 123-124): 
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“En l’àrea d’EF, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el 

desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats i el fet de sentir-se bé amb el 

propi cos constitueixen principis valuosos de l’acció educativa i contribueixen a la 

millora de l’autoestima. L’escola ha d’oferir als alumnes mitjans i recursos per integrar 

l’activitat física a la vida quotidiana, i establir així una tendència que potenciï el seu 

desenvolupament motriu, la seva capacitat de socialització, la seva salut i la seva 

integritat com a persona.” 

Així doncs, es promou una educació que facilita el creixement individual i personal de 

cada infant des de tots els àmbits i que pot millorar el seu nivell vital tant dins com fora 

l’àmbit escolar. (Departament d’Educació, 2015) 

Cela i Palou (2004:39) afirmen que “Convé recordar que el que és substantiu és el fet de 

ser mestre. L’especialitat és una mirada específica des d’un camp específic del saber. 

Ras i curt: primerament som mestres, i això vol dir que ens interessa cada criatura de 

manera global, sense divisions de cap mena. [...] Els continguts del currículum escolar 

no són especialitat de ningú, encara que els imparteixi un especialista.” 

Per tant, cal tenir en consideració el currículum però abans cal obrir la mirada cap a 

l’infant que tenim al davant i veure quines necessitats personals té. Aleshores, serà el 

moment d’ajudar-lo a fer front a un nou procés d’aprenentatge. 

 

1.2. Característiques de l’alumnat i el professorat d’EF 

 “Potser una de les característiques més destacables de la perspectiva interpretativa 

sigui la importància que es concedeix als subjectes estudiats com agents actius de 

l’escenari on viuen i intervenen” (Sicilia i Delgado, 2002:135) 

Així doncs, en aquest apartat seran clau aquells aspectes que influeixen tant en 

l’execució de la praxis educativa com en el comportament dels infants i del grup-classe 

vers el docent, ja que configuren la raó de les actuacions dutes a terme dins l’aula. 

 

Quan un mestre o una mestra posa en pràctica la tasca docent en l’àmbit de l’EF es 

posen en consonància tres factors que influencien sobre aquesta labor. Així doncs, 

trobem les característiques individuals de cada infant, les particularitats del grup o 

classe i els trets propis del mestre o la mestra. La forma en què esdevenen aquests tres 

àmbits determinarà la comunicació afectiva que es produirà. (Galera, 2001)  
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En primer lloc hi ha les característiques que determinen a cada infant. Hi ha el factor de 

l’edat, que pot determinar el nivell de dependència psicològica amb la qual compta 

l’individu i elements relacionats amb el sexe. A més, cal fer referència a la condició 

física, la destresa motriu i les característiques físiques de cada infant així com les 

intel·ligències amb les quals hi sent una predisposició major. I finalment cal considerar 

aspectes propis de la personalitat i dels interessos de cada nen o nena. (Galera, 2001).  

Altres autors parlen de la família, descrita com un entorn on es produeix gran part de la 

socialització. A més, aquesta pot oferir informació sobre algunes conductes observades 

en l’infant i pot donar eines per saber com ajudar-lo. (Sicilia i Delgado, 2002) 

 

En segon lloc, es poden observar quatre aspectes que determinen les característiques del 

grup. El primer fa referència a la mida de la classe, que té molt a veure amb com 

evoluciona la pràctica docent. Aleshores hi ha l’agent de l’accessibilitat al grup, que 

dependrà dels individus i de les relacions que s’estableixen entre ells. I molt enllaçat 

amb aquest element hi ha la permeabilitat, que es relaciona amb la capacitat de canviar 

d’un grup a un altre. Finalment, cal parlar de la homogeneïtat, que és pràcticament 

inexistent en els grups d’infants ja que cada nen o nena compta amb una personalitat 

pròpia i unes característiques que el fan únic o única. (Galera, 2001)  

 

I per últim hi ha múltiples característiques que determinen l’actuació dels docents a les 

classes però, de forma més específica, a les tasques d’EF. Aquests elements s’agrupen 

en cinc triades que conformen la personalitat del mestre o la mestra i la forma d’educar 

que el caracteritza. A la tríada dels prejudicis hi intervenen la raça, el gènere i l’edat del 

docent, mentre que la tríada de l’empatia, engloba l’aparença física, el contacte visual i 

l’expressió facial. També trobem la tríada del contacte, relacionada amb l’actitud 

postural i gestual, l’ús de l’espai i el toc personal del docent o la tríada de la veu que 

conté l’entonació, la claredat i la varietat de tons. Finalment hi ha la tríada del vocabulari 

constituïda pel registre, el nivell de tecnicisme i la varietat lèxica. (Galera, 2001)  

Una vegada conegudes aquestes tres característiques que conflueixen a les classes d’EF, 

cal considerar que la combinació d’aquests agents dissenyarà el dia a dia de les sessions.  

 

A banda d’aquest fet però, en el marc educatiu podem observar-hi tres factors de 

diversitat dins d’un grup. Aquests influenciaran a l’infant, al grup-classe i a l’actuació 

del docent. Així doncs, d’alguna manera aquests elements es relacionen estretament 

amb les característiques que formen l’acte educatiu. 
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En primer lloc trobem els factors neutralitzables que haurien de ser inexistents dins de 

l’escola i, de forma més específica, dins les classes d’EF. Alguns dels elements que 

formen aquesta perspectiva són l’edat, el sexe, el temperament, la condició intel·lectual, 

la raça, la cultura i la condició motriu. Per tant, aquest tipus de diversitat s’ha de tenir 

present però no hauria de condicionar negativament l’actitud del grup ni del docent.  

En segon lloc hi ha un altre tipus de diversitat relacionada amb les persones que 

necessiten una atenció especial. En aquest cas són factors compensables que es 

relacionen amb minusvalideses, trastorns i deficiències funcionals. Per tant, cal tenir en 

compte a l’alumnat tant de forma individual i col·lectiva. I finalment trobem el factor 

d’excepcionalitat on el docent també ha d’actuar amb consciència. Aquest es refereix a 

persones amb falta afectiva, intel·lectual, d’autoestima, d’autoconcepte,... en aquest cas, 

cal que es preparin adaptacions curriculars igual que en el cas anterior. (Galera, 2001)  

Dins aquest àmbit, també es parla de l’autoconcepte lligat a l’autoestima com a un 

element clau per a la socialització i per tenir una conducta adequada al llarg de les 

classes d’EF. Sentir-se acceptat i integrat dins el grup és bàsic per poder desenvolupar el 

sentiment d’estimar-se i creure en un mateix. (Sicilia i Delgado, 2002) 

 

Finalment, tal i com esmenten Heràclit i Parmènides (citat a Cela i Palou, 2004:127) 

“Estem convençuts que l’educació, com la vida, es mou entre l’estabilitat i el canvi.” 

Per tant, cal considerar que cada infant té un món interior molt ric que està en continu 

canvi. Ser conscient d’això és fonamental per fer front a les noves situacions futures. 

 

A continuació es presenta una taula amb els factors que poden influir l’acte educatiu: 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTE EDUCATIU 

EN UNA PRÀCTICA DOCENT, ES POSEN EN CONSONÀNCIA TRES FACTORS: 

Característiques individuals 
Característiques 

del grup 

Característiques que 

determinen l’actuació del 

docent El factor família. (Sicilia i Delgado, 2002) 

FACTORS QUE FORMEN L’ACTE EDUCATIU: 

Factors 

neutralitzables 

Factors 

compensables 

Factors d’excepcionalitat 

La importància de l’autoconcepte i l’autoestima per la 

socialització i la conducta. (Sicilia i Delgado, 2002) 

Figura 1. Característiques que influencien l’educació segons Galera, 2016 (Elaboració pròpia) 

 

Així doncs, aquests són els principals factors que influencien en la tasca educativa 

respecte a les característiques que defineixen a l’alumne o alumna i al docent. 
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1.3. Diferents metodologies educatives dins l’EF 

Tal i com ens mostren Escartí, Pascual i Gutiérrez (2005:15), “Els programes d’EF 

i esport ofereixen una varietat de situacions per experimentar sentiments de 

competència personal i per trobar sentiments d’assoliment, així com per 

desenvolupar l’autoconcepte. [...]. Els adolescents valoren molt ser competents en 

l’àmbit esportiu, perquè una de les seves principals tasques és l’establiment de la 

identitat positiva que els proporcionarà una base estable i consistent pel 

funcionament a la vida adulta.” 

Això demostra que les intervencions del docent haurien de proporcionar diversió a 

l’infant així com un sentiment d’autoeficàcia. A més, l’àrea d’EF és idònia perquè es 

posin en consonància aquests aspectes i es produeixi una bona socialització. És 

important que l’infant es senti valorat i acceptat. Per tant, cal que hi hagi un clima 

d’aula on esdevingui la cooperació, la qualitat de lideratge, l’esperit de competició, una 

certa llibertat de decisió i elecció i que les estructures formals tinguin el pes que calgui. 

(Escartí, Pascual i Gutiérrez, 2005) 

Per tal d’assegurar bons resultats respecte als objectius inicials del mestre o la mestra, 

cal que hi hagi una relació molt pròxima entre allò que es pretén i allò que realment 

succeeix a l’aula. En aquest àmbit hi poden influir factors com la organització de la 

matèria, la organització dels infants, els feedbacks, la disciplina, els objectius, el control 

i el temps dedicat a cada acció. (Mosston i Ashworth 2001). 

Dins l’àmbit educatiu, podem observar múltiples formes d’ensenyament-aprenentatge. 

Així doncs, depenent de la relació que s’estableixi entre el mestre o la mestra, l’infant, i 

els companys i companyes, es produirà un estil docent o un altre. Una possible 

classificació aportada per Mosston i Ashworth (2001) en distingeix fins a deu de 

diferents que varien segons els objectius que es planteja el docent, l’execució d’aquestes 

finalitats, els feedbacks produïts, els comportaments que adopten els individus i el 

desenvolupament integral que es produeix en els alumnes i les alumnes
2
. 

 

1.3.1. Diferents estils docents 

Quan un docent posa en pràctica la seva tasca educativa pot desenvolupar diferents rols. 

Així doncs, existeixen múltiples formes de participar en l’acte d’ensenyament-

                                                           
2
 Vegeu figura 2. 
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aprenentatge entre els quals se’n destaquen tres. Primer hi ha l’estil autoritari, que es 

caracteritza per comptar amb una transmissió imperativa on només es consideren vàlids 

els punts de vista del docent. Seguidament caldria parlar de l’estil “resignatiu”, format 

per un mestre o una mestra que no confia en ell mateix i es mostra insegur. I finalment 

hi ha l’estil democràtic on el docent confia en els infants i en ell. Així doncs, actua amb 

la justa autoritat considerant les opinions dels alumnes i de les alumnes. (Galera, 2001). 

Per altra banda però, Mosston i Ashworth (2001) diferencien fins a deu estils docents, 

que van des de metodologies més autoritàries on l’infant queda en segon terme fins a 

estratègies educatives on el nen o nena és el protagonista del seu propi aprenentatge.  

A continuació hi ha una taula que engloba les deu metodologies distingides pels autors: 

DEU ESTILS EDUCATIUS 

ESTIL 
NOM DE L’ESTIL 

EDUCATIU 
DESCRIPCIÓ 

Estil A 
L’ensenyament 

directiu 

El docent té tot el protagonisme pel que fa la presa de 

decisions. L’alumne ha d’executar, seguir i obeir. 

Estil B 

L’estil de la pràctica: 

ensenyança basada en 

la tasca 

L’infant ha d’executar allò que se li ha mostrat o explicat. 

Pot prendre alguna decisió respecte l’execució de la tasca 

proposada. 

Estil C 
L’estil recíproc: 

l’ensenyança recíproca 

Té com a objectiu que s’estableixin relacions socials entre 

companys i companyes i que hi hagi feedback intern. Hi 

ha d’haver molts moments d’observació personal. 

Estil D L’estil d’autoavaluació 
L’alumne executa la tasca encomanada però ha de fer 

front a la seva pròpia observació i avaluació. 

Estil E L’estil d’inclusió 
Es deixa escollir a l’infant sobre el nivell d’execució que 

vol dur a terme. 

Estil F 
L’estil del 

descobriment guiat 

El mestre es planteja uns objectius fixes i fa que cada 

infant els assoleixi plantejant diferents preguntes. 

Estil G 
L’estil divergent: 

resolució de problemes 

És el primer estil on el docent no proposa les tasques sinó 

que és el mateix infant qui s’involucra i pren decisions. 

Estil H 

El programa 

individualitzat: el 

disseny de l’alumne 

L’alumne o alumna és qui dissenya i pensa el problema a 

solucionar o l’objectiu a assolir. El docent únicament 

planteja el tema general a tractar. 

Estil I 
L’estil per alumnes 

iniciats 

S’assembla a l’H però a aquí l’infant encara pren més 

decisions. Ell qui porta a terme el seu procés educatiu. 

Estil J 
L’estil 

d’autoensenyament 

La totalitat de decisions resideixen en l’infant. Ell és el 

protagonista del seu aprenentatge. 

Figura 2. Deu estils educatius per Mosston i Ashworth, 2016 (Elaboració pròpia) 
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Per tant, aquests són els principals estils educatius segons Mosston i Ashworth (2001). 

Molt vinculat amb aquestes formes d’aprenentatge hi ha la cooperació, que es troba amb 

estreta relació sobretot amb els últims estadis d’aquesta graella. 

“El treball cooperatiu i l’augment de la interacció entre l’alumnat i entre el professorat 

ha estat considerat des de sempre una clau educativa per a la renovació pedagògica.” 

(Riera, 2010:102) 

Aquest estil educatiu es troba immers dins un context d’innovació pedagògica on 

sorgeix com a una alternativa de les dinàmiques més directives. (Riera, 2010) 

 

1.3.2. Influència en les actuacions de l’infant: els feedbacks 

Un feedback és una retroalimentació i una actuació comunicativa que afecta a la 

conducta de l’alumne fins al punt que es veu afectada i influenciada. És per aquest 

motiu que cal saber quan i com fer-los i valorar que acaben actuant i afectant sobre 

l’autoestima i l’autoconcepte dels individus. Així doncs, la persona que n’efectua, ha de 

tenir en consideració tots aquests aspectes. (Zubiaur, Oña i Delgado, 2003) 

 

En la vida quotidiana, existeixen diferents tipus de feedbacks. Pel que fa l’EF, caldria 

destacar els interns, que depenen d’un mateix, i els externs, que arriben gràcies als 

demés. Així doncs, tots dos són totalment necessaris i imprescindibles per poder 

mantenir una bona autoestima i un autoconcepte adequat.  

 

En el primer cas, el feedback intern permet que el nen o nena s’autoavaluï i aprengui a 

ser conscient de les seves accions i a valorar-ne l’execució. També suposa tenir un 

coneixement sobre un mateix bastant important i ser autocrític a partir dels diferents 

receptors sensorials que apareixen quan l’infant realitza EF. 

 

En el segon cas trobem el feedback extern, que és necessari ja que la retroalimentació 

interna no és suficient o pot arribar a ser errònia en moltes ocasions. És per aquest motiu 

que cal que les persones comptin amb aquestes observacions externes que sol fer el 

docent. En aquest cas, podem distingir molts tipus de feedbacks com el descriptiu, el 

comparatiu, l’avaluatiu, l’explicatiu, el prescriptiu i l’afectiu. (Galera, 2001) 
 

Els feedbacks són una forma de millorar l’autoestima i l’autoconcepte dels infants així 

com altres aspectes relacionats amb les inseguretats. Per aquest motiu és molt important 

saber-los donar adequadament i promoure els que sorgeixen de forma interna.  
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Si ens centrem en els externs, cal considerar que no es pot ser redundant. Cal saber 

escollir bé les paraules i fer les intervencions adequades perquè seran més efectius. Per 

tant, no destacar-ho tot positivament, sinó simplement parlar d’allò que realment s’ha 

fet molt bé. També cal considerar que no podem fer millorar un aspecte mitjançant 

feedbacks si l’anterior acció encara no s’ha corregit. 
 

Si passem l’àmbit dels feedbacks interns, cal considerar que el mestre o la mestra també 

pot actuar en conseqüència. Així doncs, pot demanar als infants que pensin en si 

mateixos mentre estan fent EF, que repeteixin un moviment vàries vegades i que hi 

trobin diferències d’execució, que s’autoavaluïn mitjançant un dibuix o un escrit o que 

observin als demés i s’hi comparin. (Galera, 2001) 
 

Per altra banda, autors com Mosston i Ashworth (2001) distingeixen entre els feedbacks 

correctius, que són aquells que pretenen modificar un error comès, els de reforçament, 

que pretenen fer un incís sobre l’autoestima, els neutres, que descriuen un fet real sense 

que hi hagi una influència negativa o positiva sobre l’infant, i els ambigus, destinats a 

corregir una actuació sense apuntar que s’ha fet bé o malament de forma explícita.  
 

A continuació es presenta una taula que sintetitza la informació de l’apartat mitjançant 

el contrast entre Galera (2001) i Mosston i Ashworth (2001): 

ELS FEEDBACKS 

Galera (2001) Mosston i Ashworth (2001) 

Distingeix entre dos feedbacks: Distingeixen entre quatre feedbacks (externs): 

INTERNS 

Depenen d’un mateix. 

Implica tenir un 

coneixement sobre si 

mateix, ser autocrític i 

saber-se autovalorar. 

CORRECTIUS 
Es troba l’error i s’intenta corregir. 

Per exemple. Saltes massa ràpid. 

de 

REFORÇAMENT 

Es relaciona l’execució amb els 

sentiments de l’infant. 

Per exemple. Has executat molt 

bé el moviment! 

EXTERNS 

Depenen de l’exterior. 

Observacions externes 

que sol fer el docent. 

Distingeix entre: 

descriptiu, comparatiu, 

avaluatiu, explicatiu, 

prescriptiu i afectiu. 

NEUTRES 

Descripció imparcial de l’acció 

de l’infant. 

Per exemple. Has corregut 

durant vint-i-dos segons. 

AMBIGUS 

No es presenta una informació 

clara, són imprecisos. 

Per exemple. “No està malament” 

Figura 3. Els feedbacks per diferents autors, 2016 (Elaboració pròpia) 
 

Així doncs, aquests són els diferents tipus de feedbacks que es poden posar en pràctica 

en una classe d’EF i que s’han de desenvolupar i treballar. 
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1.3.3. Influència en les actuacions de l’infant: la motivació 

“La motivació consisteix en crear o en utilitzar un estímul suficient per 

induir a una persona a l’acció.” (Galera, 2001:124) 

L’EF és una àrea que permet treballar molts àmbits entre els que cal destacar la part 

psíquica de l’infant. Diferents estudis han revelat que si hi ha bons nivells d’autoestima, 

auto-eficiència i auto-realització els nens i nenes tenen una motivació per fer pràctica 

esportiva molt major. Tots aquests processos doncs, poden ajudar a incrementar la 

motivació de l’infant. (Escartí, Pascual i Gutiérrez, 2005) 

 

Segons la font i el sentit de l’estímul, hi ha dos tipus de motivació: la intrínseca, que es 

sosté sobre la base que l’individu veu la utilitat del que fa i té interès per aprendre i 

l’extrínseca, que complementa a l’anterior i és externa a la persona. (Galera, 2001) 

 

“Els nens que es senten més competents en l’activitat física desenvolupen més 

motivació intrínseca, és a dir, més interès per la pràctica en sí mateixa, i és més 

probable que participin en el futur en aquest tipus d’activitats” (Escartí, Pascual i 

Gutiérrez, 2005:18) 

 

A banda d’això però, també cal considerar la diversió com un punt fonamental a tenir en 

compte quan es vol que l’alumnat es senti atret en EF. (Escartí, Pascual i Gutiérrez, 2005) 

Per tal que l’infant realitzi activitats esportives amb esforç i dedicació cal un alt grau de 

motivació, quant més elevat sigui aquest, més tenacitat mostrarà. Aquesta implicació 

variarà segons l’estat emocional que està estretament relacionat amb els processos 

psicològics elementals. Així doncs, podem determinar que davant situacions semblants 

tothom actuarà diferent depenent de l’estat emocional (la memòria, la percepció, 

l’atenció, l’aprenentatge, els sentiments i l’esmentada motivació). (Suay, 2008) 

 

A continuació es presenta una taula que sintetitza la visió de la motivació en els infants 

al llarg de les classes d’EF mitjançant el contrast de diferents autors: 
 

LA MOTIVACIÓ 

Escartí, Pascual i Gutiérrez (2005) Galera (2001) Suay (2008) 

Un bon nivell d’autoestima, auto-

eficiència i realització 

Comporta 

Un augment de la motivació 

intrínseca per fer esport 

Hi ha dos tipus de motivació: La motivació, 

percepció, atenció, 

aprenentatge i 

sentiments depenen 

de l’estat emocional 

Intrínseca 

L’individu té un 

interès per 

aprendre 

Extrínseca 

L’individu és 

motivat de 

forma externa 

Figura 4. La motivació per varis autors, 2016 (Elaboració pròpia) 
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1.3.4. Influència en les actuacions de l’infant: les normes 
 

“Piaget sosté una continuïtat entre les tres formes de conducta social (motora, 

egocèntrica i cooperativa) i les seves regles corresponents (regularitats 

motores, regles relacionades amb el respecte unilateral i regles relacionades 

amb el respecte mutu).” (Piaget, 1932 citat a Linaza i Maldonado 1987:21). 

 

Quan un nen o nena adquireix una certa edat, cal considerar que hi ha un creixement 

intel·lectual pel que fa els jocs. Això seria aplicable també a l’EF, on hi ha un raonament 

intern de les normes. Es passa d’una situació on hi ha absència de regles, quan l’infant 

neix, fins arribar a reconèixer el sentit d’aquestes. (Linaza i Maldonado, 1987). 

 

A continuació es presenta una taula que reuneix la informació citada prèviament 

respecte l’existència de normes a les classes d’EF segons Linaza i Maldonado (1987): 

LES NORMES 

Hi ha tres formes de conducta social: 

Motora Egocèntrica Cooperativa 

Regularitats motores 
Regles relacionades amb el 

respecte unilateral 

Regles relacionades amb el 

respecte mutu. 

Hi ha un raonament intern de l’infant que el fa evolucionar d’una a l’altre. 

Figura 5. Les normes per Piaget 1932 citat a Linaza i Maldonado, 2016 (Elaboració pròpia) 

 

Així doncs, aquest requadre reuneix les tres formes de comportament social sobre la 

presència de normes en els infants. 

 

1.4. L’EF i el desenvolupament psíquic de l’infant 

L’EF és una via que ens ofereix múltiples opcions per treballar des de diferents àmbits. 

Així doncs, s’ha comprovat que hi ha un conjunt de necessitats individuals que les 

persones poden satisfer mitjançant el moviment i que, per tant, es poden aprofundir 

mitjançant l’execució d’aquesta assignatura. (Galera, 2001) 

En primer lloc trobem les necessitats fisiològiques que es relacionen amb l’obligació 

que sent la persona per gastar energia i amb el fet que necessita estar en moviment. 

Segonament hi ha les necessitats psicològiques que es relacionen estretament amb el fet 

de sentir-se auto-afirmat, d’expressar-se, de conèixer-se a un mateix, d’experimentar, de 

divertir-se i de poder adquirir hàbits no sedentaris des de l’àmbit psíquic. I finalment hi 
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ha les necessitats socials que, com les altres, es poden treballar mitjançant l’EF i el 

moviment. En aquest cas trobem les que satisfan aspectes relacionats amb la 

comunicació com és el cas del treball en equip o qüestions vinculades amb la 

identificació  dins del grup i la valoració que té un mateix dins d’aquest. (Galera, 2001) 

Tal i com es pot observar, l’EF es ratifica com un element bàsic dins el 

desenvolupament de l’infant ja que construeix un coneixement integral que es 

caracteritza per transmetre certa càrrega emocional. (Escartí, Pascual i Gutiérrez, 2005)  

“La participació en una activitat física està relacionada amb el desenvolupament 

psicològic i social dels nens, establint-se una connexió freqüent entre la participació en 

jocs i esports i el desenvolupament de relacions socials i millora de l’autoestima.” 

(Brustad, 1996 citat a Escartí, Pascual i Gutiérrez, 2005:13) 

 

1.4.1. Els beneficis d’una bona pràctica educativa que valora 

el desenvolupament integral dels infants 
 

L’EF hauria de modelar un dels pilars bàsics del desenvolupament integral dels infants. 

Per tal que sigui així, és important que ofereixi un gran ventall de situacions que 

permetin experimentar sentiments de competència personal i trobar situacions de guany. 

Així doncs, perquè l’activitat física suposi un benefici pels infants caldrà que promogui 

l’autoconeixement, l’autoconcepte, el diàleg, la participació i la diferència individual. 

(Escartí, Pascual i Gutiérrez, 2005)  

 

Posant èmfasi en aquests aspectes, s’aconseguiran satisfer algunes necessitats bàsiques 

dels individus i, en especial, les d’autoafirmació. Dins aquest grup hi ha la voluntat de 

superar-se, de posar-se a prova, de vèncer obstacles, de vèncer la por, d’alertar, de 

produir algo personal, d’estar bé amb un mateix i de sentir-se segur. (Galera, 2001)  

 

La proposició de bones pràctiques educatives relacionades amb l’EF assegurarà el 

desenvolupament de certes habilitats psicològiques en l’infant com és el cas de 

l’autoaprenentatge, les habilitats socials, les estratègies cooperatives o l’autoestima. Per 

promoure tots aquests aspectes des de l’àmbit de l’activitat física cal que el docent posi 

en pràctica una sèrie d’actuacions destinades a treballar-ho. Així doncs, és important 

que en primer lloc el docent es centri en animar els progressos personals i individuals 

dels nens i nenes proporcionant feedbacks. També cal que promogui situacions 

d’autonomia i elecció personal i que presenti l’EF de forma atractiva i divertida.  
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Per altra banda, el docent no pot promoure la competició i el guany dins d’aquesta ni 

tampoc pot plantejar l’assignatura com una eina de càstig. Ha d’intentar que els infants 

desenvolupin motivació intrínseca. De forma general s’observa com cal que es presenti 

l’EF com una experiència positiva on créixer personalment i autònomament. (Escartí, 

Pascual i Gutiérrez 2005) 

 

“No cal dir que el repte de l’escola és saber defensar amb fermesa uns determinats 

valors, sabent que els valors no es poden demostrar, només es poden mostrar” (Max 

Weber citat a Cela i Palou, 2004:43)  

 

Així doncs, cal educar tenint en compte el desenvolupament integral de l’infant tot 

mostrant actituds de respecte, d’escolta, de valors,... i sobretot cal valorar a l’infant com 

a un individu únic i irrepetible. Tot això l’ajudarà a sentir-se millor i més valorat així 

com a mostrar més respecte vers els seus companys i companyes. Si l’infant es sent ben 

tractat i estimat, repetirà la conducta amb la qual ha estat educat vers la societat.  

 

A continuació hi ha una taula que sintetitza les avantatges citades prèviament respecte 

l’execució d’una pràctica educativa que valora el desenvolupament integral dels infants: 

AVANTATGES D’UNA PRÀCTICA EDUCATIVA BENEFICIOSA PEL 

DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE L’INFANT 

Promoure o treballar...  Per aconseguir... Font 

Promoure l’autoconeixement, 

l’autoconcepte, el diàleg, la 

participació i la diferència 

individual. 

⇨ 

Ajuda a experimentar sentiments de 

competència personal, 

d’autoafirmació i guany. 

Voluntat de superar-se, posar-se a 

prova, vèncer la por, alertar, produir 

algo personal, estar bé amb un 

mateix i sentir-se segur. 

Escartí, Pascual 

i Gutiérrez 

(2005) 

Una bona proposició de 

pràctiques educatives en EF. 

⇨ 

Bon desenvolupament de certes 

habilitats psicològiques com 

l’autoaprenentatge, habilitats socials, 

estratègies cooperatives i autoestima. 

Galera (2001) 

Whitehead i 

Corbin, 1997 citat 

a Escartí, Pascual 

i Gutiérrez (2005) 

El docent ha d’evitar 

promoure la competició amb 

la finalitat de guany. 

El docent ha de defensar i 

actuar amb valors. 
⇨ 

Que l’infant actuï com se li ha 

mostrat. 
Weber citat a Cela 

i Palou (2004) 

Figura 6. Avantatges d’una pràctica educativa beneficiosa pel desenvolupament integral de l’infant 

segons varis autors, 2016 (Elaboració pròpia) 

 

Així doncs en aquesta taula es sintetitzen totes les avantatges que comporten les 

actuacions del docent respecte l’infant. 
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1.4.2. Els inconvenients d’una pràctica educativa que no 

valora el desenvolupament integral dels infants 

“Martens (1996) al·ludia la capacitat de l’esport per afavorir el desenvolupament 

psicològic i social en la infància i en la joventut, també alertava d’un cert perill 

que l’esport juvenil pugui resultar “des-educatiu”, generant en els joves imatges 

distorsionades de l’esport i l’exercici, fins arribar a incorporar conceptes de si 

mateixos com persones incapaces en la pràctica esportiva, valoració que es podria 

fer extensiva a altres esferes de la vida.” (Escartí, Pascual i Gutiérrez, 2005:14) 

Així doncs, mitjançant estratègies d’educació inadequades es pot repercutir en el 

desenvolupament integral de l’infant afectant a la seva autoestima, al seu autoconcepte i 

a la seva autorealització. (Escartí, Pascual i Gutiérrez, 2005)  

Les reaccions emocionals poden durar poc temps però si s’interioritzen poden arribar a 

ocasionar conseqüències a llarg termini relacionades amb el desenvolupament psíquic 

del nen o nena. (Suay, 2008) 

Tal i com citen Cela i Palou (2004:22), “Detalls insignificants, accions que no tenien en 

el moment de la seva execució cap intencionalitat han deixat petja en aquell noi o noia 

que s’asseu davant teu.” Tot allò que es viu a l’aula pot causar un dany psicològic que 

va més enllà del que ens podem imaginar. Per això cal analitzar el que es fa i es diu. 

Per tal de promoure un bona pràctica educativa cal considerar el respecte com a un 

element bàsic. Així doncs, en moltes ocasions hi ha infants que no es comporten 

adequadament i poden arribar a comportar conseqüències emocionals negatives en altres 

companys o companyes. A més, aquesta actuació pot arribar a punts més inestables com 

és el cas de les conductes agressives. (Suay, 2008) 

“S’entén per conducta agressiva tota conducta motivada en què un organisme pretén 

ocasionar un dany físic o psicològic a un altre amb un objectiu directe o indirecte, sigui 

a curt o llarg termini” (Suay, 2008:109) 

 

En EF, quan parlem de conducta agressiva significa que es pretén perjudicar a 

l’adversari. Archer i Browne (1989) defineixen que aquesta forma d’actuar passa per 

diferents fases fins a arribar a la seva execució. Així doncs, primer hi ha la intenció de 

causar dany a algú seguit de la manifestació conductual d’aquesta intenció i finalment 

es fa present un estat emocional que va des de la irritació fins a la ràbia. (Suay, 2008) 
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Es poden distingir dos tipus d’agressió: l’hostil i l’instrumental. La primera es descriu 

com una forma de fer mal a un individu on és pretén perjudicar-lo, no guanyar-lo. En 

canvi, l’instrumental té com a finalitat aconseguir un fet (diners, prestigi,...). (Cox, 1985) 

 

La competició pot provocar mostres d’aquesta ràbia o agressivitat perquè hi ha una 

intenció de derrotar a l’adversari. Per tant, d’alguna manera es pot considerar que hi ha 

una activació emocional. De totes maneres, cal considerar que una infracció de les 

normes de joc no significa adoptar una actitud violenta. (Suay, 2008)  

Tot i això, cal esmentar que la competició ben ideada i plantejada pot comportar 

aspectes positius relacionats amb la motivació i el desenvolupament cognitiu i moral del 

nen o nena. (Escartí, Pascual i Gutiérrez, 2005) 

 

A continuació hi ha una taula que sintetitza les causes i conseqüències d’una pràctica 

educativa que no valora el desenvolupament integral dels infants: 

INCONVENIENTS D’UNA PRÀCTICA EDUCATIVA PERJUDICIAL PEL 

DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE L’INFANT 

Dur a terme aquestes 

pràctiques educatives... 
 Pot provocar... Font 

Des-educació en EF. 

⇨ 

Imatges distorsionades de l’esport 

i l’exercici. 

Persones amb dificultat de dur a 

terme pràctica esportiva. 

Martens citat a 

Escartí, Pascual i 

Gutiérrez (2005) 

⇨ 

Repercutiment en el 

desenvolupament integral de 

l’infant (autoestima, autoconcepte 

i autorealització). 

Escartí, Pascual i 

Gutiérrez (2005) 

⇨ 

Reaccions emocionals que 

s’interioritzen i causen 

conseqüències a llarg termini. 

Suay (2008) 

Permetre que companys i 

companyes insultin, perdin el 

respecte, desvaloritzin... 
⇨ 

Desmoralització, pèrdua 

d’autoestima, conductes 

agressives,... 

Suay (2008) 

Conductes agressives. ⇨ Danys físics i psicològics. Suay (2008) 

Competició mal treballada. ⇨ Ràbia o agressivitat Suay (2008) 

Figura 7. Inconvenients d’una pràctica educativa pel desenvolupament integral de l’infant segons varis 

autors, 2016 (Elaboració pròpia) 

 

Així doncs en aquesta taula es sintetitzen tots els inconvenients que comporten les 

actuacions del docent respecte l’infant. 
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2. Justificació, hipòtesis i objectius de la recerca 

El fi de tota investigació és arribar a unes conclusions prèviament intuïdes. Qualsevol 

estudi es porta a terme tenint en compte el plantejament inicial que s’ha fet. Per aquest 

motiu, és important plantejar una justificació, unes hipòtesis i uns objectius de recerca. 

 

En aquest apartat s’inclouen diferents seccions on es respon a la pregunta de per què és 

necessari realitzar un estudi d’aquestes característiques, es fa referència a les hipòtesis 

planificades i finalment es parla dels objectius establerts
3
. 

 

Des d’un bon principi, es va creure necessari el fet de realitzar aquest treball ja que és 

una forma d’aprenentatge i una font de coneixement cap a metodologies beneficioses i 

perjudicials pel desenvolupament integral de l’infant. Per aquest motiu és essencial pels 

docents conèixer aquest recull de consells sobre la manera d’actuar i d’educar.  

 

Tot i que hi ha certs estudis i investigacions destinades a l’EF en valors o que tenen en 

compte la cooperació com a factor d’aprenentatge, s’ha cregut necessari realitzar una 

investigació que es centri en els beneficis i els inconvenients que suposen certes 

pràctiques educatives per part del mestre o la mestra. Tots aquests factors han ajudat a 

crear l’estudi pertinent que és inèdit i té una temàtica poc examinada prèviament, ja que 

parteix d’un recull d’informació que engloba tots els cursos de primària d’una escola. 

 

“Com perceben, interaccionen i responen els alumnes d’EF és un tema que casi no s’ha 

investigat. [...] Hi ha estudis com el de Medina i Delgado (1993, 1998), que estudien 

l’efecte dels estils d’ensenyament no solament en el rendiment de l’aprenentatge motor 

sinó que valoren el seu efecte cognitiu i actitudinal” (Sicilia i Delgado 2002:34) 

Així doncs, no s’ha realitzat cap estudi previ que valori la forma de sentir-se i trobar-se 

al llarg de les classes d’EF des d’un àmbit psicològic i relacionant-ho amb les 

actuacions del docent. A més, que tingui en compte tots els cursos de primària. 

 

Com a hipòtesis es creu que cal considerar la possibilitat que: 

 S’estableix una estreta relació entre les actuacions del mestre o la mestra d’EF 

vers els sentiments d’autoconfiança, autoconcepte i autoestima dels infants. 

Així doncs, es creu que si el rol del docent és totalment autoritari ja que no valora ni 

escolta als infants, aquests desenvoluparan actituds negatives vers l’assignatura d’EF.  

                                                           
3
 Vegeu annex 1 figura 32. 
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En canvi, si pel contrari l’educador és respectuós, dóna importància a les preocupacions 

dels nens i nenes, els escolta i els valora com a individus excepcionals, el sentiment que 

desenvolupen serà més positiu i hi haurà un aprenentatge més significatiu. 

Una altra de les possibilitats que es contemplen és: 

 Una mala pràctica educativa per part del docent pot provocar emocions i 

sentiments negatius vers l’assignatura que està duent a terme. 

 

I finalment es creu que: 

 L’edat i el desenvolupament físic i psíquic és un factor que influeix directament 

en els sentiments i les emocions dels infants. 

En aquest cas es creu que hi haurà una diferència substancial entre les respostes dels 

nens i nenes dels diferents cursos. S’especula que, a mesura que els qüestionaris 

pertanyin a infants més grans, l’opinió vers l’EF anirà minvant degut al 

desenvolupament hormonal de l’infant.  

Per tal de fer front a un estudi d’aquesta mena, cal conformar diferents objectius per 

poder-los assolir al llarg de la investigació. En primer lloc, hi ha la finalitat general de: 

 Observar quines pràctiques educatives són més beneficioses pels infants per 

poder dissenyar un model pedagògic que valori a l’infant des de tots els àmbits.  

Per tant, caldrà veure la relació entre el marc teòric i el dia a dia de l’escola, i 

comprovar si concorda amb les idees exposades. De forma més específica, es pretén: 

 Observar quines metodologies educatives són perjudicials pel desenvolupament 

integral dels nens i nenes.  

Això servirà per seguir estructurant un model educatiu que cerqui tot allò que pugui ser 

més enriquidor i positiu per l’infant i s’abstingui de les accions que poden resultar més 

inadequades. Per completar aquesta idea s’ha entrevistat a un mestre d’EF amb 

l’objectiu de veure la relació entre la pràctica docent emprada al Guillem de Mont-

rodon i les sensacions dels infants vers l’assignatura. Així doncs, es pretén: 

 Observar les diferències entre els tres cicles de primària de forma global i també 

comparar-los entre ells, per comprovar si l’edat influeix o no en les respostes. 
 

Així doncs, aquestes són les idees inicials prèviament pensades i plantejades per tal 

d’observar-ne l’evolució al final de l’estudi.  
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3. Marc pràctic 

“L’educador ha d’ensenyar poc i observar molt.” (Maria Montessori citada a 

Cela i Palou, 2004:47) 

 

Quan portem a terme l’acte educatiu, cal que mirem als infants que ens rodegen. Però 

mirar en un sentit molt més estricte del que significa aquest mot en si. Cal que amb 

aquesta mirada comprovem com es senten, què pensen i què els passa per tal de poder 

actuar-hi en conseqüència. Però per mirar-los d’aquesta manera més profunda també ens 

podem ajudar d’altres mètodes com és el cas de fer preguntes.  

 

En aquest apartat s’hi reuneixen diferents apartats consistents a la metodologia emprada, 

els resultats obtinguts i la discussió duta a terme. En el primer cas, es detallen els 

instruments i eines utilitzades, mentre que en la secció de resultats es descriuen totes les 

dades cercades. Finalment, en la discussió es fa un contrast entre el marc teòric i la 

opinió pròpia passant pels resultats obtinguts en els qüestionaris i l’entrevista. 

 

3.1. Mètodes 

Per conèixer i investigar un tema, cal utilitzar una sèrie d’estratègies que ens permetin 

arribar a assolir l’objectiu proposat de forma inicial. Utilitzar la metodologia idònia en 

cada cas, és essencial per realitzar un estudi més precís i rigorós. (Ciesas, 2012) 

 

En aquest apartat es presenta la metodologia emprada per realitzar l’estudi en qüestió. 

Per comentar-lo de forma més estructurada, s’ordena la informació en múltiples 

subapartats. Així doncs, primer s’ha realitzat una descripció de la investigació que es 

completa en el següent punt on es descriu la metodologia mixta específicament. Més 

tard, es parla del procediment utilitzat i de la recollida i anàlisi de dades. 

 

3.1.1. Descripció de l’estudi 

En aquest apartat es fa una descripció sintetitzada sobre la metodologia utilitzada 

(detallada al següent punt) i una descripció sobre l’escola on s’ha dut a terme la recerca. 

També es parla sobre el mestre entrevistat, la metodologia que usa i els infants enquestats. 

La investigació titulada Estudi psicològic en el marc educatiu de primària en EF a 

l’escola Guillem de Mont-rodon és una recerca plantejada amb l’objectiu d’observar la 

relació que vincula els infants amb l’àrea educativa assenyalada. La metodologia 
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emprada per dur-lo a terme ha estat la mixta
4
, creant així un nexe d’unió entre el sistema 

educatiu entès des del punt de vista d’un mestre i la opinió dels infants vers la sensació 

que els transmet l’assignatura d’EF. Així doncs, s’han utilitzat qüestionaris pels infants 

amb l’objectiu d’obtenir moltes respostes i poder fer un anàlisi global sobre l’opinió 

comú. A més, també s’ha pres la decisió d’utilitzar el recurs de l’entrevista per tal 

d’establir un diàleg amb el docent especialista i poder comparar ambdós resultats. 

L’escola on s’ha efectuat la investigació és el Guillem de Mont-rodon de Vic, un centre 

educatiu creat l’any 1971 que disposa de dues línies educatives (a excepció de segon on 

n’hi ha tres) que engloben des de P3 fins a sisè. Aquesta va ser una de les primeres 

escoles públiques considerades catalanes dins de la comarca d’Osona que va tenir el seu 

màxim esplendor als anys setanta, quan va destacar pel seu plantejament pedagògic. 

L’escola compta amb trenta-nou mestres i té a Joan Escarrabill com a director. A més, 

dins aquest col·lectiu hi ha dos docents especialistes en l’àrea d’EF, entre els quals s’hi 

troba l’entrevistat en l’estudi.  

L’estructura educativa que es porta a terme consisteix en emprar dues hores setmanals a 

l’execució d’aquesta àrea en el cas de cicle inicial i cicle mitjà. Per altra banda, a cicle 

superior només es realitza una classe que s’allarga dues hores. 

La metodologia emprada des de l’assignatura d’EF va molt enfocada a educar als 

infants des d’un punt de vista totalment integral. Així doncs, es fa un treball molt 

aprofundit sobre la psicologia del nen o nena que posa com a principi fonamental el 

respecte de l’individu i del col·lectiu. Així doncs, tant es treballa des d’un punt de vista 

particular, considerant que cada infant és únic i irrepetible, com des d’una visió molt 

més oberta on s’observa al grup conjuntament i s’intenten transmetre aquests valors de 

respecte mutu. Per tant, l’objectiu principal és que dins l’àrea d’EF els nens i nenes no 

es sentin malament i pugin desenvolupar el seu aprenentatge en total plenitud.  

Per dur a terme aquest tipus de pràctica educativa, hi ha una valoració prèvia del 

professorat que reflexiona sobre quin tipus d’activitats, tasques o jocs poden ser més 

adequades pels diferents grups-classe amb els quals es troben. Així doncs, és primordial 

conèixer a cada grup entès com a un col·lectiu i també de forma individual. Això permet 

que s’aconsegueixi aquest aprenentatge òptim dins les pròpies capacitats de cadascú. 

                                                           
4
 Vegeu punt 3.1.2. 
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Finalment, cal parlar del diàleg, que és una via de coneixement molt emprada durant les 

hores d’EF. Raonar sobre els aprenentatges adquirits o solucionar conflictes mitjançant 

la discussió és un punt bàsic dins aquesta àrea. Aquesta és una estratègia que es pot 

observar al llarg de totes les classes. 

Pel que fa el grup d’infants que ha estat enquestat, cal esmentar que ha estat molt ampli. 

Així doncs, s’ha considerat oportú escollir a tots els alumnes i les alumnes des de 

primer de primària fins a sisè per tal d’obtenir el màxim de respostes possibles i poder-

les comparar i relacionar amb la metodologia emprada des de l’àrea d’EF. Per tant, 

aprofitant aquesta varietat de cursos, també es podrà observar si hi ha hagut diferències 

entre les respostes de cicle inicial, mitjà i superior.  

3.1.2. Metodologia mixta 

L’estudi s’engloba dins del mètode científic inductivista, ja que té com a característica 

principal el fet d’elaborar raonaments i conclusions a partir de fets observats i 

comprovats prèviament. Així doncs, no es dedueixen situacions partint de regles 

generals sinó que hi ha una cerca i una posterior demostració dels resultats. Per tant, és 

tot el contrari al mètode deductivista, definit per Bergmann al 1961 (citat a Dorna 

1985:9) “les lleis deductivament connectades (poques) de les quals se n’han deduït 

d’altres (més) i de les que s’espera deduir-ne d’altres”. Això demostra que la 

investigació dista d’aquest concepte ja que no utilitza lleis prèviament cercades per 

establir conclusions, sinó que s’ajuda de les dades obtingudes per establir noves idees. 

Per altra banda cal esmentar que l’estudi es troba dins el paradigma socio-crític, 

caracteritzat per tenir una vessant transformadora que té com a objectiu tenir una visió 

per canviar algun fet de la societat i incidir en alguns esdeveniments socials. És una 

d’investigació que pretén modificar alguna cosa, crear sensacions i donar una opinió 

crítica. En aquest sentit caldria parlar de l’objectiu general de l’estudi i que busca crear 

un model que sigui beneficiós pel desenvolupament integral de l’infant. 

“El paradigma socio-crític no és únicament empíric ni interpretatiu, sinó que està format 

per un conjunt d’aquests dos. Per tant, és una ciència que busca canviar algun fet i donar 

resposta a un problema de la societat. A més, també contempla la subjectivitat amb la 

qual compta l’investigador o estudiós, ja que sempre influenciarà en les respostes 

obtingudes.” (Arnal 1992 citat a Alvarado i García 2008:5) 



Eva Pagespetit Cunill 

Estudi psicològic en el marc educatiu de primària en 

educació física a l’escola Guillem de Mont-rodon 

 

27 

 

PREGUNTES SOBRE LA PRÀCTICA EDUCATIVA 
 
 

5. QUINES CONSEQÜÈNCIES CREUS QUE POT TENIR 

UNA MALA PRÀCTICA EDUCATIVA EN L’INFANT? 
Mitjançant l’EF, es poden aprendre habilitats psicològiques i 

socials. Una mala pràctica educativa pot aportar des-educació. 

ESCARTÍ, PASCUAL i GUTIÉRREZ (2005) 

 

6. QUIN VALOR DONES A LA COOPERACIÓ? CREUS 

QUE S’HA DE TREBALLAR MOLT, POC,...? 
Perquè hi hagi una bona socialització cal: cooperació, qualitat de lideratge, 

esperit de competició,... Els esports són un medi de socialització. 

ESCARTÍ, PASCUAL i GUTIÉRREZ (2005) 

 

7. QUIN VALOR TÉ EL DIÀLEG, LA DISCUSSIÓ,... EN 

LES TEVES CLASSES D’EF? PER QUÈ? 
Cal promoure el diàleg per tal que l’EF sigui beneficiosa pels infants 

(reflexionar i parlar sobre el que i com s’ha estat treballant). 

ESCARTÍ, PASCUAL i GUTIÉRREZ (2005) 

 

8. QUINA IMPORTÀNCIA DONES ALS FEEDBACKS? 

QUAN TROBES OPORTÚ FER-NE? MOLTS, POCS...? 
Calen feedbacks positius i correctius. Cal fer els necessaris i reals. 

D’aquesta manera augmenta l’autoestima. 

ESCARTÍ, PASCUAL i GUTIÉRREZ (2005) 

PREGUNTES DE L’ENTREVISTA 
 

 

PREGUNTES SOBRE EL DISSENY DE TASQUES I SESSIONS 
 
 

1. QUÈ CREUS QUE ÉS EL QUE MÉS MOTIVA ALS 

INFANTS A L’HORA DE FER EF? QUINES ACCIONS 

PORTES A TERME PER MOTIVAR ALS INFANTS? 

L’autoestima, el sentiment d’autoeficàcia,... pot comportar més 

motivació. Si et sents competent, augmentarà la motivació intrínseca. 

ESCARTÍ, PASCUAL i GUTIÉRREZ (2005) 

 

2. QUAN PLANTEGES UNA SESSIÓ, QUINS ASPECTES 

TENS EN COMPTE? COM HO FAS PERQUÈ TOTHOM ES 

SENTI COMPETENT I HÀBIL? 

Experimentar sentiments de competència personal i trobar 

sentiments de guany per desenvolupar l’autoconcepte. 

ESCARTÍ, PASCUAL i GUTIÉRREZ (2005) 

 

3. QUINA ÉS LA TEVA PRIORITAT QUAN DISSENYES 

UNA TASCA D’EF? (FÍSICA/ PSÍQUICA?) 

La diversió i el sentiment d’autoeficàcia hauria de ser-hi sempre. El joc 

s’associa al desenvolupament físic, cognitiu i moral. 

ESCARTÍ, PASCUAL i GUTIÉRREZ (2005) 

 

4. QUÈ TENS EN COMPTE A L’HORA DE DIFERENCIAR 

UN JOC/TASCA D’UN CURS A UN ALTRE DE 

DIFERÈNCIA? QUINES COSES CANVIES? 

Les regles van de menys a més complexes a mesura que el nen creix. 

No és el mateix conèixer una regla i aplicar-la que entendre’n el motiu. 

LINAZA i MALDONADO (1987) 

Figura 8.  

Preguntes de l’entrevista segons varis autors, 2016 (Elaboració pròpia) 

En base al paradigma escollit, cal esmentar que l’estudi s’ha produït mitjançant la 

metodologia mixta, ja que 

compta amb dues estratègies 

diferents per dur a terme la 

investigació. Aquest mètode 

està format per una 

combinació de la 

metodologia quantitativa, 

caracteritzada per obtenir els 

resultats mitjançant un procés 

extensiu, i la qualitativa, que 

segueix una línia de recollida 

de la informació intensiva i 

que valora els estats 

emocionals de les persones 

implicades.  

Cal considerar que dins la 

investigació qualitativa els 

subjectes són més que un 

número, ja que s’analitzen de 

reflexivament. Pel contrari, 

es considera que un estudi 

quantitatiu té una visió dels 

subjectes que consisteix a 

investigar-los objectivament i 

els valora amb la mesura i les 

dades. (Monje 2011). 

Degut a aquest plantejament 

s’han usat dues tècniques de 

recollida de dades. En primer 

lloc, dins el mètode qualitatiu 

s’ha emprat la tècnica de l’entrevista, caracteritzada per investigar mitjançant un font de 

comunicació oral. En aquest cas, tal i com es pot observar a la figura 8, també s’ha 



Eva Pagespetit Cunill 

Estudi psicològic en el marc educatiu de primària en 

educació física a l’escola Guillem de Mont-rodon 

 

28 

 

9. COM ACTUES DAVANT DELS INFANTS PER 

MOSTRAR-TE TAL I COM PRETENS QUE ET VEGIN? 

Característiques que determinen el tipus de mestre. En la comunicació 

afectiva hi intervenen 3 factors: individuals, grupals i docents. 

GALERA (2001) 

 

10. COM AFRONTES LA DIVERSITAT DE NIVELLS? 

A l’aula podem trobar 3 tipus de diversitat: factors neutralitzables 

(masclisme, feminisme, racisme...), compensables (deficiències funcionals, 

trastorns...) i d’excepcionalitat (falta afectiva, falta motriu...). 

GALERA (2001) 

 

11. CREUS QUE ÉS IMPORTANT QUE HI HAGI REGLES 

ALS JOCS/TASQUES? PER QUÈ? 

Relació entre el joc i el desenvolupament intel·lectual. Les regles en 

infants vistes com a lleis en adults. Orientació del comportament. 

LINAZA i MALDONADO (1987) 

 

12. COM ACTUES DAVANT CONDUCTES 

INADEQUADES O AGRESSIVES? PER QUÈ? 

Una conducta agressiva pretén provocar un dany físic o psicològic a 

curt o llarg termini. Les reaccions emocionals solen durar poc temps 

però la interiorització d’aquestes pot donar sentiments de major duració. 

SUAY (2008) 

 

13. QUÈ PENSES DE LA COMPETICIÓ? ÉS IMPORTANT 

QUE SIGUI PRESENT A EF? 

La competició pot provocar agressivitat si no es fa correctament. 

Un pot voler derrotar a l’altre per guanyar i això provoca una 

activació emocional. Tot i això és un factor motivador. 

SUAY (2008) 

PREGUNTES SOBRE ELS BENEFICIS 

PSICOLÒGICS DE L’EF 

14. COM CREUS QUE POT AJUDAR L’EF EN EL DESEN-

VOLUPAMENT PSICOLÒGIC I SOCIAL DE  L’INFANT? 
L’EF es veu com un element fonamental en el desenvolupament 

integral del nen i nena. Els nens capaços de sortir beneficiosos de 

les classes d’EF presenten major autoestima i més èxit social. 
ESCARTÍ, PASCUAL i GUTIÉRREZ (2005) 

 

15. CREUS QUE L’EF POT FOMENTAR L’AUTOESTIMA 

I LES RELACIONS SOCIALS? PER QUÈ? 
L’EF té una connexió amb el desenvolupament de les relacions 

socials i la millora de l’autoestima. Es desenvolupen estratègies 

adaptatives, habilitats socials, relacions entre iguals,... 
ESCARTÍ, PASCUAL i GUTIÉRREZ (2005) 

 

16. MENS SANA IN CORPORE SANO. QUÈ ET TRANSMET 

AQUESTA FRASE? 
L’exercici físic comporta beneficis físics com psíquics. 

L’EF comporta una alta càrrega emocional. 
SUAY (2008) Figura 8. Preguntes de 

 l’entrevista segons varis autors, 2016 (Elaboració pròpia) 

considerat important crear-la i no utilitzar-ne una de feta ja que no hi havia cap 

entrevista elaborada i validada prèviament que s’adeqüés a les necessitats de l’estudi. 

Per tal de facilitar i encaminar 

les respostes, s’ha adjuntat un 

suggeriment a cada pregunta 

per millorar-ne la comprensió. 

Les preguntes s’han creat amb 

l’objectiu d’esbrinar l’estil 

educatiu d’EF emprat a 

l’escola. Així doncs, la 

majoria d’aquestes van 

destinades a observar fets i 

formes de treball relacionats 

amb els mètodes utilitzats, la 

relació que hi ha entre el 

docent i l’infant, la valoració 

que en fa el mestre de 

l’assignatura, la importància 

que rep el nen o nena dins el 

marc educatiu, el tracte 

recíproc o la importància 

donada a la psicologia de 

l’aprenent. 

Degut a l’existència de 

preguntes es tracta d’una 

entrevista semi estructurada, 

ja que compta amb una guia i 

no sorgeixen les qüestions de 

forma improvisada. Cal 

considerar que durant l’execució s’han realitzat petits canvis.  
 

Aquestes preguntes van destinades a ser una guia. Això però, no pot suposar un 

impediment perquè el subjecte es senti amb llibertat d’expressar-se dins el marc temàtic 

pertinent. Monje (2011). 
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A banda de l’entrevista, s’ha utilitzat el qüestionari per fer front a la gran quantitat 

d’infants. Aquesta eina ha permès aconseguir una mostra mitjançant la recollida 

d’informació extensiva. Les preguntes s’han elaborat de forma pròpia amb l’objectiu de 

centrar l’atenció en allò que es pretenia conèixer, fet pel qual no n’existien d’elaborats i 

validats prèviament. Així doncs, s’ha fet per esbrinar si el fet que els infants es sentin 

malament fent aquesta assignatura remet a agafar hàbits de por, vergonya o nerviosisme, 

entre altres. A més, també es pretén comprovar si aquest temor cap a l’activitat física 

està condicionat per factors que hagi pogut produir el docent o la resta d’alumnes. 
 

Segons Monje (2011:134), “els investigadors obtenen dades quantitatives per expressar 

numèricament el resultat de la medicació de les seves variables mitjançant processos 

estadístics per descriure fenòmens o avaluar magnituds”. 
 

Degut a la multitud de cursos enquestats, s’ha considerat la possibilitat de realitzar una 

adaptació d’aquest qüestionari adreçat als infants de cicle inicial, que poden presentar 

més problemes de comprensió i d’escriptura. A continuació es presenten les preguntes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas, s’ha utilitzat un qüestionari amb preguntes tancades politòmiques, ja que 

es pot escollir entre més de dues opcions de resposta. A més però, també hi ha una única 

pregunta oberta qualitativa on es demanen tres sentiments que transmet l’EF. En aquest 

cas hi ha suggeriments però es dóna total llibertat als enquestats. Passant ara als 

4. Et sents a gust fent Educació Física? 

 

 

 

 

 

 

5. T’agrada treballar amb grups cooperatius? 

 

 

 

 

 

Fes una creu a la resposta que escullis (només una). 

1. T’agrada fer Educació Física? 

 

2. Per què? 

 

 

 

 

 

3. Defineix amb tres paraules què sents quan fas 
Educació Física? (alegria, tristesa, nervis, por, 

felicitat, vergonya,...) 

 

SÍ NO A VEGADES 

   

Perquè estic entre companys i 

Perquè m’ho passo bé. 

Perquè m’agrada fer esport. 

Perquè aprenc molt. 

ALTRES 

 

 

 

 

 

 
CURS: 

SÍ perquè puc estar amb els companys. 

NO perquè ho passo malament. 

A VEGADES estic a gust i a vegades no. 

SÍ perquè estic a gust. 

NO perquè no m’agrada estar amb els 

A VEGADES, quan no tinc vergonya. 

ALTRES 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ perquè aprenc dels companys i companyes. 

NO perquè prefereixo treballar sol o sola. 

A VEGADES, depenent de si ens posem d’acord 

SÍ perquè puc estar amb diferents persones de 

NO perquè no m’agrada treballar amb els 

A VEGADES, depenent dels grups que siguin. 

ALTRES 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Com em sento fent  

EF? 2016 (Elaboració pròpia) 
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qüestionaris de cicle mitjà i superior, cal considerar que són lleugerament diferents, tot i 

que el concepte és el mateix. A la figura 10 es presenten les preguntes pertinents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas, les preguntes són semi-obertes, ja que la resposta és “sí”, “no” o “a 

vegades” i seguidament es demana un raonament mitjançant un “per què”. A més però, 

igual que en l’ocasió anterior, hi ha una pregunta oberta qualitativa.  

A banda de la dualitat de mètodes científics utilitzats (metodologia mixta), cal esmentar 

que la investigació està emmarcada dins un estudi empíric quantitatiu descriptiu 

transversal, ja que per tal de dur-lo a terme s’ha emprat la tècnica del qüestionari com a 

font principal, amb el suport de l’entrevista. A més, s’ha realitzat en un moment 

específic de l’educació emprada al centre Guillem de Mont-rodon. 

A continuació es presenta la taula on es contempla la metodologia utilitzada en l’estudi: 

MÈTODES DE LA RECERCA 

INSTRUMENTS 

Qüestionari 

 

Cicle inicial: Preguntes tancades politòmiques i una 

d’oberta qualitativa 

Cicle mitjà i superior: Preguntes semi-obertes i una 

d’oberta qualitativa 

Entrevista Semi-estructurada 

PARADIGMA Socio-crític 

ANÀLISI Contextualitzat 

CONCLUSIÓ Inductiu 

ESTUDI Empíric quantitatiu descriptiu transversal 

Figura 11. Mètodes de la recerca, 2016 (Elaboració pròpia) 

 

4. Et sents a gust fent Educació Física? 
 
 

 

5. Per què? 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 

 

6. T’agrada treballar amb grups cooperatius? 
 

 

 

7. Per què? 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Fes una creu a la resposta que escullis (només una). 

1. T’agrada fer Educació Física? 

 

 

2. Per què? (perquè m’ho passo bé, perquè aprenc 
molt, perquè estic entre companys i companyes, 

perquè m’agrada fer esport,...) 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 

3. Defineix amb tres paraules què sents quan fas EF? 
(alegria, tristesa, nervis, por, felicitat, vergonya,...) 

 

 

SÍ NO A VEGADES 

   

 
CURS: SÍ NO A VEGADES 

SÍ NO A VEGADES 

Figura 10. Com em sento fent EF? 2016 (Elaboració 

pròpia) 
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3.1.3. Procediment emprat 

L’escola escollida per dur a terme l’estudi és el Guillem de Mont-rodon, un centre 

educatiu que compta amb dos especialistes de l’EF que realitzen les classes d’aquesta 

àrea des de P3 fins a sisè. S’ha decidit escollir-la per varis motius, entre els que 

destaquen la metodologia que s’empra per dur a terme aquesta assignatura. Tal i com ja 

s’ha esmentat, és un centre que té molt en compte l’infant de forma integral, incloent-hi 

la part més psicològica amb la qual s’hi relacionen factors d’autoestima, 

autoconeixement i autoconfiança. A més, existeix una gran coordinació entre els dos 

docents, que desenvolupen una metodologia molt similar, fet fonamental en l’estudi. 

Abans de tot, la primera acció que es va dur a terme va ser una observació de les classes 

d’EF on es va valorar la metodologia emprada. Aquest fet va permetre crear les 

preguntes de l’entrevista a partir de diferents fonts com és el cas de Galera 2001, Suay 

2008, Escartí, Pascual i Gutiérrez 2005. Una vegada fetes, es van passar al docent per 

tal que se les pogués llegir i preparar si ho creia necessari. Pocs dies més tard, es va dur 

a terme l’entrevista que, de forma més concreta, va tenir lloc el dia set de març. 

Aquesta, va allargar-se fins al punt de la saturació. En aquest instant, també es va 

demanar la firma de l’autorització
5
 pertinent per tal de poder incloure-la dins l’estudi. 

De forma prèvia, també s’havia elaborat un qüestionari destinat als infants de primària 

del centre. Gràcies a les respostes concedides pel docent però, s’hi van realitzar petites 

modificacions. A més, també es va considerar la possibilitat de crear una adaptació per 

cicle inicial, degut al nivell lectoescriptor dels infants. 

Els qüestionaris es van dur a terme al llarg de la setmana del catorze al divuit de març 

en alguns casos, durant les hores d’EF i, en d’altres, en hores on les tutores van concedir 

un espai de temps fer-lo. Per tal de preservar l’anonimat, es va demanar als infants que 

no apuntessin el seu nom i que únicament calia detallar el curs al que pertanyien. Així 

doncs, els qüestionaris amb nom s’han revisat de forma posterior i se n’ha eliminat la 

menció per tal de concedir aquesta llibertat individual de cada infant. 

Una vegada obtinguts aquests resultats s’ha passat a l’elaboració del treball escrit. En 

aquest cas, s’ha fet una transcripció de l’entrevista i un buidatge de les dades pertinents. 

Això ha estat necessari per poder fer un anàlisi acurat i detallat basat en la informació 

obtinguda. Per acabar, també s’han elaborat unes conclusions i reflexions finals. 

                                                           
5
 Vegeu annex 3. 
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3.1.4. Recollida i anàlisi de dades i l’entrevista 

Per dur a terme l’anàlisi de les dades i l’entrevista, s’ha fet una recollida prèvia dels 

resultats obtinguts. Aleshores, utilitzant els programes Exel i Word 2010, s’han elaborat 

múltiples taules i gràfics circulars i lineals per estructurar tota la informació.  

Pel que fa l’entrevista, primer s’ha fet una transcripció
6
 i seguidament un buidatge de la 

informació mitjançant diferents taules. Això ha permès estructurar les idees principals 

mitjançant els ítems desenvolupats al llarg del marc teòric. 

En el cas dels qüestionaris, s’ha fet un recompte de les respostes depenent del cicle al 

qual s’havien realitzat. En aquest punt s’han diferenciat les preguntes que es podien 

respondre amb “sí”, “no” o “a vegades” de les que calia esplaiar-se. Per aquestes més 

extensives, s’han buscat ítems que les englobessin per poder-les agrupar. En les 

respostes llargues de cicle inicial, es va fer una darrera modificació degut a la dificultat 

que van mostrar els infants per escollir entre una de les múltiples opcions. Així doncs, 

es va demanar als infants que únicament marquessin “sí”, “no” o “a vegades”, sense 

tenir en compte el motiu proposat. Una vegada obtinguts aquests resultats, s’ha cregut 

necessari traspassar-ho en taules i, de forma posterior, s’han realitzat diferents gràfics. 

 

 

3.2. Resultats 

“La formació permanent és una necessitat òbvia per a qualsevol professional, perquè 

mai no ho sabem tot [...] és un dret. [...] Ara bé, també és un deure, perquè el contracte 

–no firmat, és clar, però això no té importància– que tenim és amb cadascun dels 

nostres alumnes, i les seves necessitats reclamen conviure amb adults que estimin la 

cultura i que mostrin dia a dia amb el seu capteniment interès per plantejar-se noves 

preguntes i predisposició cap a l’estudi de les respostes.” (Cela i Palou, 2004:37) 
 

Així doncs, amb més motiu cal observar què pensen i com viuen l’acte educatiu els nens 

i nenes per tal d’intentar ser millors mestres dia a dia. (Cela i Palou, 2004) 

En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts explicats de forma descriptiva. 

L’anàlisi d’aquests es farà posteriorment en l’apartat cinc de discussió. En primer lloc es 

pot observar l’entrevista descrita detalladament i, seguidament, hi ha un recull de les 

respostes dels infants mitjançant els qüestionaris que es presenten descriptivament i amb 

diferents taules.  

                                                           
6
 Vegeu annex 2. 
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3.2.1. L’entrevista del docent 

En aquesta secció s’hi presenta una descripció de l’entrevista que parteix de la 

transcripció
7
 duta a terme. Per tal de facilitar-ne l’extracció de la informació, s’ha 

considerat oportú classificar-ne el contingut mitjançant quatre taules
8
 basades en els 

diferents punts diferenciats del marc teòric que es troben a continuació:  

3.2.1.1. L’EF dins el Currículum de primària 

A aquí s’hi pot observar l’opinió del docent vers la utilització del Currículum en l’àrea 

d’EF. La informació que s’exposa en aquest apartat, es troba agrupada en una taula
9
. 

Segons el punt de vista de l’entrevistat, les variacions que es produeixen entre els jocs, 

les tasques i les activitats que es diferencien entre un curs i un altre, vénen marcades 

principalment per les indicacions esmentades al llarg del currículum. A banda d’aquest 

fet però, el docent deixa molt clar que el primer que té en compte és el fet de valorar els 

infants que té al davant en cada moment per tal de considerar quin tipus de tasques els 

poden ser més favorables. Així doncs sempre pensa com es sentiran i, a partir d’aquí 

proposa unes activitats o altres per millorar el sentiment de benestar d’aquests. 

La seva prioritat doncs deixa de ser el Currículum per donar tot el protagonisme als 

nens i nenes de la classe, que els valora de forma individual i col·lectiva. Aquesta visió 

li permet posar en pràctica un estil educatiu centrat en la realitat de l’aula. 

3.2.1.2. Característiques de l’alumnat i el professorat d’EF 

Aquest apartat presenta les característiques pròpies dels infants i els docents dins l’àrea 

d’EF. Tota la informació exposada seguidament per l’entrevistat s’agrupa en una taula
10

. 

“La diferència jo no la posaria com a nivells, que sí que hi són, sinó com a alumnes. Hi 

ha alumnes de primer que et fan coses que els de sisè no fan. Hi ha algú de sisè que 

igual no sap fer una tombarella. El que deia abans de les activitats obertes. Com més 

oberta és, més inclusiva és per tothom. La persona de sisè que no sap fer la tombarella, 

en la unitat d’habilitats gimnàstiques, no ha deixat de treballar.”
11

  

                                                           
7
 Vegeu annex 2. 

8
 Vegeu annex 4 

9
 Vegeu annex 4 figura 33. 

10
 Vegeu annex 4 figura 34. 

11
 Vegeu annex 2 línia 84. 
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Tal i com es pot observar en aquest fragment extret de l’entrevista, al llarg de totes les 

classes el mestre dóna especial importància a la integració de tots els infants a l’aula on 

no s’obliga ningú a fer res. Per tant, promou una obertura de les tasques i activitats 

proposades que contempla el multinivell i que valora individualment el progrés produït 

de forma personal per cada alumne i alumna.  

A més de tot això però, al llarg de l’entrevista també fa referència al factor competitiu 

com a element motivador dels infants. Comenta que és important que hi hagi aquest 

punt per afavorir l’autosuperació i l’elaboració d’estratègies cooperatives per arribar al 

màxim com a grup. També fa una associació relacionant la competició i la cooperació 

com a dos elements sinònims. 

Respecte a les característiques pròpies dels infants, el mestre reflexiona sobre les 

possibles dificultats motrius amb les quals es podria trobar un alumne o una alumna 

amb problemes cognitius. Segons ell, creu que el fet que hi hagi poc coneixement vers 

el propi cos i concepció de la consciència corporal, pot suposar un obstacle a l’hora de 

fer EF perquè involucra que l’infant no conegui tant a fons el seu cos a l’hora de fer-lo 

actuar i efectuar els moviments pertinents. 

Passant ara a la descripció que fa de les característiques que hauria de tenir el docent 

d’EF, cal esmentar que en primer lloc parla del paper del mestre com a individu que ha 

de donar els recursos necessaris als infants per tal que puguin assolir certs objectius amb 

llibertat. Per tant, donar autonomia amb la mesura adequada. Vinculat amb això, parla 

del fet de proporcionar-los estratègies perquè siguin capaços d’autoavaluar-se i observar 

allò que s’ha fet bé o erròniament per progressar individualment i col·lectivament.  

A banda d’aquest fet, també diu que és important considerar la possibilitat de mostrar-se 

proper mitjançant estratègies com la d’assentar-se al seu nivell, seure en rotllana, 

utilitzar un diàleg semblant al seu o buscar temàtiques que els interessin i els involucrin. 

Finalment, comenta el fet de promoure el diàleg amb l’objectiu d’evitar possibles 

conflictes futurs. Així doncs, el mestre explica que ell dóna una gran importància a 

aquests moments de reunió i discussió on els infants es poden esplaiar i mostrar com 

s’han sentit, què han après o què haurien de millorar. A més, segons ell explica que es 

converteix en una oportunitat de fer feedbacks i retroalimentacions amb un raonament 

meditat. 
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3.2.1.3. Metodologies educatives dins l’EF 

En aquest apartat s’inclouen les diferents metodologies i estratègies educatives citades 

pel mestre entrevistat. S’hi poden observar aspectes com l’execució de feedbacks, la 

importància de la motivació o l’existència de normes dins l’aula. Tota la informació 

citada està extreta de l’entrevista i es troba agrupada en una taula
12

. 

En primer lloc, l’entrevistat cita en varis moments la metodologia cooperativa com a 

estratègia utilitzada al llarg de les seves classes d’EF. La descriu com un estil docent 

efectiu i complert, ja que permet treballar les habilitats físiques, socials i comunicatives. 

A més, també creu que ajuda a desenvolupar la creativitat i promoure la discussió i el 

diàleg. De totes maneres, diu que no pot ser l’única forma d’aprenentatge dels infants 

perquè és important que s’emprin múltiples maneres de treballar.  

A banda d’aquest fet, també fa referència a les accions que hauria de realitzar un docent 

per tal de motivar als infants dins l’aula. Així doncs, s’esmenta que cal proposar reptes 

grupals i individuals que es puguin solucionar tot promovent la cooperació com a 

element competitiu per autosuperar-se i millorar conjuntament o individualment. 

Pel que fa els feedbacks produïts al llarg de les classes d’EF, cal esmentar que els hi 

dóna una gran importància. De totes maneres, considera que és molt difícil fer-ne al 

llarg de cada sessió per qüestions de temps i que, per aquest motiu, és millor fer-ne pocs 

que siguin profunds que molts de superficials. 

Respecte a la motivació dels infants, destaca sobretot el fet únic de realitzar EF com a 

element engrescador per si sol. Així doncs, creu que les característiques que defineixen 

aquesta assignatura són bàsiques per sentir aquestes ganes de dur a terme EF. A banda 

d’això però, diu que cal afegir-hi altres components que acabin d’ajudar a configurar 

aquest grau de motivació. A aquí destaca el fet de proposar molt moviment, de destruir 

rutines, de proposar reptes assolibles, de promoure la competició i de donar certa 

llibertat per tal que l’infant es converteixi en el principal promotor del seu aprenentatge. 

Finalment, l’entrevistat també fa referència a la normativa, de la qual en destaca la 

importància de donar sempre un component de llibertat on l’infant pugui decidir certs 

aspectes. Creu que és important que hi hagi les normes necessàries que en alguns casos 

poden venir donades però que, en d’altres, les pot dissenyar el mateix infant. 
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3.2.1.4. L’EF i el desenvolupament psíquic de l’infant 

En aquest apartat s’inclouen els beneficis respecte una pràctica educativa positiva pel 

desenvolupament integral de l’infant així com els inconvenients que suposa la falta 

d’aquesta vers el nen o nena. Tots aquests continguts es troben agrupats en una taula
13

. 

Respecte al desenvolupament psíquic de l’infant, l’entrevistat esmenta múltiples 

beneficis que es poden entreveure de les pràctiques docents que ell porta a terme. 

En primer lloc parla de la importància de donar una certa llibertat i obertura a les 

tasques perquè els infants es sentin a gust i vulguin provar coses noves. Per tant, creu 

que cal donar reptes assolibles amb un cert grau de dificultat per aconseguir motivació, 

diversió i ganes d’aprendre, contemplant sempre la multitud de nivells de l’aula. Més 

tard també parla del treball cooperatiu, que adquireix una postura molt ferma dins la 

seva pràctica docent. Amb aquesta metodologia diu que es produeix una interrelació 

entre les persones de la classe que provoca una lluita interna per voler-se autosuperar. 

A banda dels grups cooperatius, també parla de les agrupacions conjuntes del grup classe. 

Diu que aquests instants es poden aprofitar per crear espais de discussió on hi hagi 

feedbacks. Aquests moments permeten que l’infant aprengui a organitzar les seves idees 

i es senti escoltat. 

Finalment, fa referència a la posició del mestre vers els infants. L’entrevistat parla de la 

importància de mostrar-se proper a la vegada que respectuós, per rebre el mateix tracte 

dels alumnes i les alumnes. A més, també parla de la importància de promoure l’estat 

integral de l’infant i millorar la seva autoestima, autoconfiança i autoconcepte. 

Per tant, considera que a banda dels beneficis que pot produir el paper del docent, també 

hi ha metodologies no tant adequades a l’hora de dur a terme una pràctica educativa 

gratificant. En aquest cas, l’entrevistat esmenta les tasques o jocs que són massa tancats, 

ja que no es poden assolir sense tenir un nivell mínim. Seguidament, també fa referència 

al fet de proposar pocs reptes a vèncer o a plantejar-ne d’inadequats. En ambdós casos, 

destaca actituds de desmotivació i desvinculació amb l’EF.  

Al llarg de l’entrevista també parla de metodologies com les directives, que no centren 

l’atenció en la cooperació ni en les habilitats integrals de l’infant. No promouen la 

creativitat i el creixement individual. Per tant, centren l’atenció en les habilitats físiques.  
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3.2.2. Els qüestionaris dels infants 

Aquest apartat conté les respostes dels infants de cicle inicial, mitjà i superior
14

. 

L’estudi compta amb la participació de tots els nens i nenes de primària on s’han 

comptabilitzat un total de 289 respostes entre tres cicles. A primer A i B s’han obtingut 

52 resultats, a segon A, B i C 61, a tercer A i B 41, a quart A i B 44, a cinquè A i B 46 i 

a sisè A i B 45. Per tant, observant els cicles de forma individualitzada cal esmentar que 

a inicial hi ha un total de 113 qüestionaris respostos, a mitjà 85 i a cicle superior 91
15

. 

3.2.2.1. Resultats de cicle inicial 

En aquest apartat hi ha els resultats dels qüestionaris de cicle inicial. Tal i com ja s’ha 

comentat, les preguntes han rebut adaptacions perquè els infants poguessin respondre 

amb més fluïdesa. Per poder realitzar els 

gràfics pertinents, s’han elaborat múltiples 

taules per recollir la informació
16

. 

Observant la figura 12, es pot comprovar 

com la primera pregunta va destinada a 

esbrinar si als infants els agrada fer EF. Pel 

que fa les respostes, es pot veure com la majoria contesten que “sí” (93%). Per altra 

banda, únicament un 7% marquen “de vegades” mentre que el “no” queda obsolet. 

Respecte als motius d’aquestes 

respostes, s’ha donat la 

oportunitat d’escollir als infants 

entre cinc opcions. L’elecció 

més freqüent és “perquè m’ho 

passo bé”, amb un total del 

44%, seguit del “perquè 

m’agrada fer esport”, amb un 

33% dins el percentatge 

general. Aleshores, un 12% tria “perquè aprenc molt” i un 8% “perquè estic entre 

companys i companyes”. La resta (3%) escullen l’opció de “altres”. 
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 Vegeu annex 5 figura 38. 
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 Vegeu annex 9. 
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 Vegeu annex 6. 
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Figura 15. T’agrada  

treballar amb grups cooperatius?  

segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 

En la següent pregunta es demana als nens i nenes que defineixin els sentiments que els 

transmet l’EF mitjançant tres mots. Tal i com es pot comprovar
17

, hi ha 224 respostes 

dividides en 3 apartats: sentiments positius (68%), negatius (31%) i altres (1%). Els 

mots que destaquen més són “felicitat” que suposa un 37%, “alegria” amb un 24%, 

“nervis” amb un 17% i “vergonya” amb un 10%. A més però, també surten paraules 

com “sentir-se bé”, “emoció”, “por”, “tristesa” o “ràbia”. Finalment, a “altres” hi ha 

alguns sentiments poc esmentats o respostes que no corresponen a cap emoció. 

 
 

Aleshores, es demana als infants si es 

senten a gust fent EF. En aquest cas, hi ha 

un total de 101 respostes afirmatives que 

representen un 89%. Per altra banda, les 

negatives queden obsoletes mentre que 

l’opció de “a vegades” compta amb 12 

eleccions (11%). 

Seguidament, tal i com mostra la figura 

15, es demana als infants si els agrada 

treballar amb grups cooperatius. En 

aquest cas, 87 persones contesten que 

“sí” (77%) i 3 diuen que “no” (3%). 

Finalment, 23 nens i nenes encerclen la 

casella de “a vegades” (20%). 

Així doncs, aquestes són les respostes dels infants de cicle inicial mitjançant les quals 

transmeten la seva forma de sentir-se mentre posen en pràctica l’assignatura d’EF. 

 

3.2.2.2. Resultats de cicle mitjà 

En aquest apartat s’inclouen els resultats obtinguts a partir dels qüestionaris respostos a 

cicle mitjà de l’escola Guillem de Mont-rodon. Per poder crear i elaborar els gràfics que 

s’observen a continuació, s’han format diferents taules per recollir tota la informació
18

. 
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Figura 16. T’agrada fer EF? Per què? segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 

 

Tal i com es pot comprovar en la figura 16, es pregunta als infants si els agrada fer EF. 

Així doncs, es divideixen els resultats segons si contesten “sí”, “no” o “a vegades”. Pel 

que fa les respostes afirmatives, que representen un 94%, s’agrupen depenent de les 

diferents 

explicacions dels 

infants. El motiu 

més recurrent és 

“perquè m’ho passo 

bé de forma 

general” amb un 

21%, seguit de 

“perquè m’agrada 

fer esport i em 

sento a gust” (18%). Aleshores, únicament amb una representació de 4 infants, hi ha 

“perquè aprenc i m’agrada el mestre o la mestra” (5%), seguit de “perquè m’agrada fer 

esport amb els companys i companyes i aprendre cooperativament” amb 2 respostes 

(2%). Finalment, cal esmentar que 41 de les persones (48%) que han optat pel “sí”, 

descriuen els motius de per què els agrada fer EF a partir de més d’una descripció 

d’aquestes. Així doncs, s’ha contemplat una casella on s’inclouen aquestes explicacions 

que combinen dues o més opcions. 

 

Seguin amb les respostes obtingudes, cal esmentar que no hi ha cap infant que esculli la 

resposta negativa, mentre que l’opció de “a vegades” compta amb una representació del 

6%. En aquest cas, la opció més triada és “en moments puntuals no però en general sí 

perquè aprenem, és divertit i estem entre companys i companyes”, amb un total de 3 

respostes (4%). Seguidament, un infant escull “depenent de si em sento a gust fent les 

activitats, tasques o jocs que fem o no” i un altre argumenta dient “perquè m’agrada 

molt fer esport i això fa que m’agradi” (2%). 

Respecte la següent qüestió, es demana als infants que apuntin 3 sentiments que els 

transmet l’EF. Tal i com es pot comprovar, hi ha un total de 247 mots entre els quals un 

68% són sentiments positius, un 28% negatius i un 4% s’agrupen a “altres”. 

Dins els sentiments positius, destaquen mots com “felicitat” (34%) o “alegria” (29%), a 

més de “motivació”, “benestar”, “diversió”, “excitació”, “passió” o “ganes”. 
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Figura 17. Et sents a gust fent EF? Per què? segons qüestionaris, 2016 

(Elaboració pròpia) 

 

Per altra banda, en el bloc dels sentiments negatius, els més citats són “nervis” amb un 

17% i “vergonya” amb un 7%. A aquí però, també hi ha paraules com “por” o “tristesa”. 

Finalment, hi ha un últim grup de respostes agrupades dins “altres”. En aquest cas, 

s’inclouen paraules amb poca representació o que no pertanyen a cap sentiment. 

Observant la figura 17, es pot comprovar com la següent pregunta va destinada a saber 

si els infants es senten a gust fent EF o no. Centrant l’atenció en les respostes 

afirmatives, es pot comprovar com suposen un 92%, mentre que les negatives queden 

obsoletes. Finalment, un total de 7 infants escullen la opció “a vegades” (8%). 

En el cas dels individus que contesten “sí”, caldria destacar que el motiu més recurrent 

és “perquè m’ho passo bé i em sento a gust de forma general” (30%). Molt de prop, hi 

ha la resposta de “perquè se’m dóna bé l’EF” (28%), seguida de “perquè em sento a 

gust treballant amb els 

companys i companyes” 

(20%). El 14% restant 

pertany als motius de 

“perquè m’agrada el 

mestre o la mestra” i a la 

“combinació de dues o 

més opcions”. 

Tot i que la majoria 

d’infants escullen una 

resposta afirmativa, n’hi ha 7 que opten per “a vegades”, clarificant el motiu de 

diferents maneres. El més recurrent és “depenent de les activitats, tasques i jocs que 

fem” (4%), seguit de “perquè de vegades els companys i companyes em molesten i em 

fan sentir malament” (2%). Finalment, hi ha un infant que s’argumenta mitjançant 

“quan sento vergonya o preocupació per les activitats, tasques o jocs que hem de dur a 

terme” (1%) mentre que un altre individu es classifica dins l’opció de ”altres” (1%). 

Finalment, l’última qüestió que es demana als infants s’encara a esbrinar si els agrada 

treballar mitjançant grups cooperatius o si pel contrari prefereixen altres opcions.  

Tal i com es pot comprovar, un 69% contesten afirmativament mentre que un 1% diuen 

que no. El 30% restant escullen “a vegades”.  
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T’agrada treballar amb grups cooperatius? Per què? 

Figura 18. T’agrada treballar amb grups cooperatius? Per què? segons 

qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 

 

Respecte les respostes corresponents al “sí”, cal destacar que l’argument més recurrent 

és “perquè em sento 

valorat/da: no estic sol/a i ens 

ajudem mútuament. Aprenem 

cooperativament” (44%). 

També hi ha la justificació de 

“perquè estic a gust treballant 

amb els companys i 

companyes” (19%) seguit de 

“perquè conec millor a la gent 

de la classe” (7%). 

Pel que fa les respostes negatives, només n’hi ha una: “perquè no em sento valorat/da”. 

Ja per acabar, un total de 25 infants opten per “a vegades”. Els dos motius més 

esmentats amb un 11% són “perquè hi ha grups on no em sento valorat/da o no m’hi 

trobo a gust” i “depenent dels companys/es que vénen amb mi al grup”. Amb menys 

representació també hi ha “perquè ens costa posar-nos d’acord” i “perquè m’agrada més 

treballar sol/a” amb un 6 i 2% respectivament.  

Així doncs, aquestes són les respostes de cicle mitjà respecte la forma de veure l’EF. 

 

3.2.2.3. Resultats de cicle superior 

En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts mitjançant els qüestionaris de cicle 

superior de l’escola Guillem de Mont-rodon. Per tal de poder realitzar els gràfics 

pertinents, s’han elaborat múltiples taules per recollir la informació
19

. 

Tal i com es mostra en la figura 19, es demana als infants si els agrada fer esport i els 

motius de l’elecció. Mentre que hi ha 62 respostes afirmatives (68%), no n’hi ha cap de 

negativa. Per altra banda, sí que hi ha alumnes que escullen l’opció “a vegades” (32%). 

De forma més específica, els motius argumentats pels infants respecte les respostes 

afirmatives són, en primer lloc, “perquè m’agrada fer esport i em sento a gust” amb un 

percentatge del 22%. També hi apareix la justificació de “perquè m’agrada fer esport 

amb els companys i companyes i aprendre cooperativament” i seguit de ben a prop el 

“perquè m’ho passo bé de forma general”, amb un total de 15 i 13% respectivament. 

                                                           
19

 Vegeu annex 8. 



Eva Pagespetit Cunill 

Estudi psicològic en el marc educatiu de primària en 

educació física a l’escola Guillem de Mont-rodon 

 

42 

 

0 5 10 15 20 25

Perquè m'agrada fer esport i em sento…

Perquè aprenc i m'agrada la mestra o…

Perquè m'agrada fer esport amb els…

Perquè m'ho passo bé de forma general

Combinació de dues o més opcions: … 

Perquè no ho passo bé fent-ne

Depenent de si em sento a gust fent les…

Perquè m'agrada molt fer esport i això…

En moments puntuals no però en…

Depenent de l'actuació del mestre o la…

SÍ
N

O
A

 V
EG

A
D

ES

T’agrada fer EF? Per què? 

Figura 19. T’agrada fer EF? Per què? segons qüestionaris, 2016 

(Elaboració pròpia) 

 

Finalment, únicament una persona escull el “perquè aprenc i m’agrada el mestre o la 

mestra”, fet que representa un 1%. El tant per cent restant, un 17%, opta per fer una 

combinació de dues o 

més opcions, de les que 

s’han destacat 

prèviament. 

Per altra banda, també 

hi ha infants que 

escullen l’opció “a 

vegades”, on destaquen 

els motius de “en 

moments puntuals no 

però en general sí perquè aprenem, és divertit i estem entre companys i companyes” i 

“depenent de si em sento a gust fent les activitats, tasques o jocs que fem o no”. Aquests 

dos casos compten amb un 12% cadascun dins el percentatge global. A més però, també 

hi ha 5 persones que justifiquen la seva tria mitjançant la idea de “perquè m’agrada molt 

fer esport i això fa que m’agradi” o “depenent de l’actuació del mestre o la mestra”, 

amb un 6 i 2% respectivament. 

 

Seguidament es demana als infants que defineixin el que els transmet l’EF amb tres 

mots. Davant un total de 265 respostes, cal comentar que n’hi ha 169 que representen 

sentiments positius (64%) i 85 que són paraules negatives vers l’EF (32%). Finalment, 

el 4% excloent correspon a l’apartat de “altres”. 

Dins les paraules més recurrents que suposen una sensació gratificant amb aquesta 

assignatura hi destaquen “alegria” amb un 29%, “felicitat” amb un 28% i “diversió”, 

amb un 3%. A banda d’això però, també es fan presents paraules com “motivació”, 

“benestar”, “satisfacció”, “emoció”, “llibertat” o “ganes”. 

 

Vers els sentiments negatius esmentats pels infants, cal destacar els mots “nervis” i 

“vergonya”, amb un 14% cadascun sobre el percentatge total. A més, també apareixen 

altres paraules com “por”, “tristesa”, “timidesa” o “ràbia”. 

Finalment hi ha un últim apartat que conclou la taula on s’hi engloben els mots menys 

citats i els que no pertanyen a cap sentiment o emoció. 
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Et sents a gust fent EF? Per què? 

Figura 20. Et sents a  

gust fent EF? Per què? segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 

La següent pregunta fa referència a si els infants es senten a gust fent EF i els motius de 

la seva elecció. En 

primer lloc, hi ha un 

total de 91 respostes 

repartides entre “sí”, 

“no” i “a vegades”. 

Pel que fa les 

afirmatives, compten 

amb el 70%, mentre 

que les negatives 

únicament representen 

el 2%. Finalment, l’opció de “a vegades”, completa el percentatge amb el 28%. 

 

Respecte a les persones que contesten que “sí”, el principal motiu és “perquè m’ho 

passo bé i em sento a gust de forma general”, que representa un 27% del total. A més, 

una opció força esmentada també és la que fa referència a “perquè se’m dóna bé l’EF”, 

seguida de “perquè em sento a gust treballant amb els companys i companyes” que 

representen amb el 20 i 10% respectivament. El següent argument és el de “perquè 

aprenc” (9%), i a continuació “perquè m’agrada el mestre o la mestra”, (1%). 

Finalment, hi ha 3 persones, (3%) que escullen entre dues o més opcions d’aquestes. 

 

Pel que fa les respostes negatives, únicament n’hi ha 2. Aquestes es remeten a “perquè 

no se’m dóna bé el que fem” i representen un 2% del total. 

 

Centrant l’atenció en les respostes de “a vegades”, els dos arguments més recurrents són 

“depenent de les activitats, tasques i jocs que fem” i “depenent de si estic/estem 

castigats o no, de si ens renyen o no” amb un 9% tots dos. Una altra justificació és “quan 

sento vergonya o preocupació per les activitats, tasques o jocs que hem de dur a terme” 

(6%), o “perquè de vegades els companys i companyes em molesten i em fan sentir 

malament”, (2%). La resta de respostes (2%) s’agrupen en l’apartat de “altres”. 

 

Finalment, l’última pregunta proposada fa referència a si els agrada treballar amb grups 

cooperatius o no. En aquest cas, tal i com s’observa en la figura 21, un total d’un 34% 

de les respostes són afirmatives, mentre que un 14% són negatives. El 52% restant 

correspon a l’opció de “a vegades”. 

 



Eva Pagespetit Cunill 

Estudi psicològic en el marc educatiu de primària en 

educació física a l’escola Guillem de Mont-rodon 

 

44 

 

85% 

0% 
15% 

SÍ

NO

A VEGADES

T’agrada fer EF?  

Figura 22. T’agrada fer EF?  

segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 
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T’agrada treballar amb grups cooperatius? Per què? 

Figura 21.T’agrada treballar amb grups cooperatius? Per què? segons 

qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 

 

Pel que fa els infants que opten pel “sí”, el motiu més recurrent és “perquè em sento 

valorat/da: no estic sol/a i ens ajudem mútuament. Aprenem cooperativament” (18%). A 

més però, també hi ha 

l’argument de “perquè 

estic a gust treballant 

amb els companys i 

companyes” i el de 

“perquè conec millor a 

la gent de la classe”, 

amb 14 i 2% 

respectivament. 

 

Observant les opcions 

negatives, les principals raons són “perquè no m’agraden els companys i companyes 

amb els que em toca” amb un 7% i “perquè no em sento valorat/da” amb un 4%. 

Seguidament, hi ha l’argument de “perquè discutim” (2%) i “perquè no” (1%). 

 

En les respostes pertanyents al “a vegades”, cal considerar que el motiu més esmentat és 

“depenent dels companys i companyes que vénen amb mi al grup” (34%). També podem 

observar l’argument de “perquè hi ha grups on no em sento valorat/da o no m’hi trobo a 

gust” seguit de “perquè ens costa posar-nos d’acord”, amb un  16 i 2% respectivament. 

Així doncs, aquests són els qüestionaris pertanyents a cicle superior mitjançant els quals 

els infants expressen la seva forma de sentir-se mentre posen en pràctica EF. 

 

3.2.2.4. Resultats globals dels tres cicles 

En aquest apartat es presenten dos 

tipus de resultats. En primer lloc 

s’han unit les respostes dels 

diferents cicles educatius en gràfics 

circulars i segonament s’han 

realitzat uns gràfics lineals per 

observar l’evolució de les idees 

dels infants depenent de l’edat.  
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Quins sentiments tens quan fas EF?  

Figura 23. Quins sentiments tens quan fas EF? 

segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 
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Figura 24. Et sents a gust fent  

EF? segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 
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Figura 25. T’agrada treballar amb grups cooperatius? 

segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 
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Figura 26. T’agrada 

fer EF? segons 

qüestionaris, 2016 

(Elaboració pròpia) 

A la primera pregunta “T’agrada fer EF?”, la majoria dels infants contesten que “sí” 

(85%), mentre que la resta opten per “a 

vegades” (15%) i el “no” queda obsolet. 

Observant la figura 23 es pot comprovar com 

un 67% dels infants anoten sentiments 

positius, mentre que un 30% n’apunten de 

negatius. El 3% restant pertany a “altres”, on 

s’inclouen les emocions esmentades poques 

vegades o els mots que no són sentiments. 

La següent pregunta està relacionada amb 

si els infants es senten a gust fent EF. Al 

llarg dels sis cursos, es pot observar com la 

majoria contesten que “sí” (84%), tot i que 

també es fa present l’opció de “no” o “a 

vegades” amb un 1 i 15% respectivament. 

Finalment, l’última qüestió correspon al 

treball amb grups cooperatius. Tal i com 

es pot observar, un 61% contesten que sí, 

mentre que un 33% opinen que depèn de 

la situació. En aquests casos, la majoria 

dels motius estan enfocats a raons 

relacionades amb els companys i 

companyes que els assignen dins el grup. El 6% restant pertany al “no”.  

 

Passant ara a la 

valoració dels gràfics 

lineals, cal matisar que 

permeten observar 

l’evolució al llarg dels 

tres cicles que tenen 

els infants d’aquest 

centre educatiu.  
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quan fas EF segons 

qüestionaris, 2016 

(Elaboració pròpia) 
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Figura 28. Et sents a 

gust fent EF? segons 

qüestionaris, 2016 

(Elaboració pròpia) 
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Figura 29. T’agrada 

treballar amb grups 

cooperatius? segons 

qüestionaris, 2016 

(Elaboració pròpia) 

En primer lloc podem veure l’evolució vers la pregunta de “T’agrada fer EF?”. En 

aquest cas, descendeixen els casos afirmatius a cicle superior. Així doncs, la majoria 

dels “sí” passen al “de vegades”. Per altra banda, les negacions són inexistents. Per tant, 

mentre que les afirmacions són molt presents durant els primers anys de primària (més 

d’un 90%), hi ha un lleu descens al final d’aquesta etapa, on s’arriba a valors del 68%. 
 

Seguidament es fa referència als sentiments que tenen els infants fent EF. Observant la 

figura 27, es veu com hi ha 

poca variació en els 

percentatges obtinguts al llarg 

de primària ja que, mmentre 

que els sentiments positius es 

troben entre valors del 60 o 

70%, els negatius voltegen el 

30%. Finalment, l’apartat 

“altres” no supera el 5%. 

Aleshores es pregunta als 

infants si es senten a gust fent 

EF. A aquí, hi ha similituds 

entre cicle inicial i mitjà, mentre 

que en els resultats de cicle 

superior, es pot comprovar un 

descens del 22%.  

Així doncs, la majoria d’aquests 

valors passen a l’opció “a vegades”, que augmenta un 20%. En canvi, el “no” es manté 

força constant i només hi ha 

una lleu diferència a cicle 

superior on arriba al 2%. 

En l’última qüestió sobre 

l’existència de grups 

cooperatius, es poden 

observar canvis molt 

pronunciats sobretot durant els últims anys de primària. Mentre que el “sí” inicia la 
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primera etapa amb valors força elevats (77%), es pot comprovar com, a mesura que 

avancen els anys, aquest tant per cent perd força disminuint primer a un 69% i 

seguidament fins a un 34%. Per tant, hi ha un decents de 43 punts. En l’opció “a 

vegades” passa el contrari, ja que augmenta d’un 20% a cicle inicial, un 30% al mitjà i 

un 52% al superior. Així doncs, es pot veure una figura de creu respecte les respostes de 

“sí” i “a vegades” ja que mentre que una perd adeptes, l’altre en guanya.  

Finalment també cal esmentar l’opció “no”, que sofreix un augment en els valors de 

l’última etapa educativa, ja que passa de moure’s de valors baixos (3 i 1%) fins el 14%. 

 

3.3. Discussió 

“L’autoestima és el factor central que fa madurar personalment i que prepara per a 

l’acció, amb influència en la manera de desenvolupar-se i estructurar-se la 

personalitat. Té efectes profunds sobre la motivació i la conducta. Fonamenta 

l’actitud davant d’un mateix i predisposa la persona a adoptar diferents postures per 

fer front als problemes.” (De la Fuente, 1999, citat a Carpena, 2012:38) 

 

Sentir-se a gust dins l’escola és el pas fonamental cap a un aprenentatge més significatiu. 

Des del moment en que un infant té problemes amb els companys i companyes, la 

família, l’escola o els mestres i les mestres, l’educació d’aquest es veu afectada. Saber 

tenir en compte els factors que poden ajudar a inhibir aquest sentiment negatiu vers la 

comunitat educativa és fonamental per educar en el dia a dia. (Carpena, 2012) 

 

En aquest apartat es presenten els raonaments extrets a partir de les respostes dels 

infants en relació amb l’entrevista del docent passant per l’opinió pròpia contrastada 

amb el marc teòric. Així doncs, es fa una reflexió tenint en compte aquests quatre nexes 

d’unió. Primer es fa una valoració sobre l’EF dins el Currículum de primària seguit 

d’una explicació de les particularitats que defineixen els infants i el professorat. A més, 

també es fa referència a les característiques que conformen una metodologia idònia pel 

desenvolupament integral de l’infant i també els factors que fan que no ho sigui. 
 

 

3.3.1. Psicologia de l’EF dins el Currículum de primària 

“En l’actual decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària que 

ordena el desenvolupament de les competències bàsiques [...] es diu que cal 
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treballar la regulació de les emocions, es considera la necessitat de disposar 

d’habilitats socials per posar-se en el lloc de l’altre i tenir assertivitat, es 

destaca l’habilitat de conèixer-se i valorar-se i s’assenyala que cal disposar 

d’habilitats com la presa de consciència dels propis pensaments, valors, 

sentiments i accions i llur control i autoregulació.” (Carpena, 2012:21) 

Tal i com reflexiona Suay (2008), i mitjançant el que s’ha pogut observar a partir de 

l’entrevista realitzada, treballar dins un model pedagògic que vetlli pel 

desenvolupament integral de l’infant és un fet imprescindible a l’hora de posar en 

pràctica l’acte educatiu. El fet de valorar al nen o nena des de tots els seus punts de vista 

és una situació que s’hauria de donar en tots els centres escolars i al llarg de totes les 

assignatures. Un infant és molt més que algú que adquireix coneixement i, per aquest 

motiu, cal considerar que és una persona que té preocupacions, que té bons i mals dies, 

que sent emocions i sentiments diferents als que sent el docent i que té un pensament 

propi que cal saber valorar i promocionar.  

Si bé és cert que el Currículum ens transmet una idea sobre les competències, objectius i 

continguts que caldria treballar, també és important considerar que aquests fets més 

banals s’han d’aplicar quan l’infant està preparat per l’acte d’aprendre. Si no és així, 

aquest succés serà molt poc efectiu. Per tant, sempre és important valorar l’estat 

emocional per poder iniciar aquesta tasca educativa. 

Seguint amb aquesta idea de Suay (2008) i considerant la diversitat de respostes 

obtingudes a partir dels qüestionaris és important que, a més de tenir en compte el factor 

emocional, també cal considerar la idea que totes les persones que hi ha dins l’aula 

compten amb una forma diferent de veure i entendre el món. Així doncs, s’han de 

transmetre certes informacions i idees tot valorant que tothom ho interpretarà a la seva 

manera depenent de la realitat individual de cadascú. 

Tal i com s’ha pogut comprovar gràcies als resultats obtinguts dels qüestionaris i 

contrastant-ho amb l’entrevista, cal esmentar que és fonamental que els infants estiguin 

bé emocionalment per poder posar en pràctica els continguts pertinents del Currículum. 

A més, de forma més especial en l’àrea d’EF, és bàsic que l’infant es senti a gust amb si 

mateix per tal de poder desenvolupar, provar i experimentar tot el que sigui necessari. 

Així doncs, tal i com expliquen Cela i Palou (2004), si hi ha un sentiment d’inferioritat, 

de poca confiança o de por, l’acte d’aprenentatge es veurà afectat. 



Eva Pagespetit Cunill 

Estudi psicològic en el marc educatiu de primària en 

educació física a l’escola Guillem de Mont-rodon 

 

49 

 

En definitiva, observant el que diu Suay (2008:81) de “mens sana in corpore sano” és 

important considerar que, tot i que l’exercici físic pot suposar un benefici personal per 

l’infant, cal mantenir una estabilitat entre el cos i la ment. Si un dels dos factors no està 

equilibrat, no es produirà un aprenentatge prou significatiu i aquest acte que hauria de 

suposar un benefici per l’individu, pot acabar esdevenint un perjudici. 

 

3.3.2. Característiques de l’alumnat i el professorat d’EF 

“Respectar la diversitat és entendre que cadascú té el dret a interpretar el món a la 

seva manera. La diversitat sempre comporta una riquesa.” (Cela i Palou, 2004:78) 

La pluralitat del món educatiu està format per tres eixos que en determinen la seva 

realització. Tal i com esmenta Galera (2001) i comparant-ho amb la metodologia 

emprada pel docent entrevistat, cal considerar que l’acte d’ensenyament-aprenentatge 

sempre va acompanyat d’aquests factors que en dissenyen el seu funcionament. Així 

doncs, dins el procés educatiu es posen en consonància les característiques individuals 

dels infants, les singularitats del grup i la personalitat del mestre o la mestra. 

Contrastant els qüestionaris dels infants i Galera (2001), cal tenir en compte que si ens 

fixem en les particularitats dels nens i nenes veurem que són individus que estan 

influenciats per múltiples factors externs i interns. Així doncs, a banda de contemplar 

generalitzacions com l’edat, el sexe, també cal considerar el seu grau de 

desenvolupament, la capacitat motriu, el grau de motivació i el nivell emocional amb el 

qual està, que pot ésser subjecte a canvi. Per tant, a l’hora de posar en pràctica l’acte 

educatiu, cal valorar sobretot els factors més interns i personals de cadascú que seran 

fonamentals perquè es pugui efectuar adequadament allò que demana el docent. 

Segons esmenten Sicilia i Delgado (2002), aconseguir un benestar psíquic és bàsic per 

tal que els infants puguin desenvolupar actituds d’autosuperació i que es sentin 

impulsats a provar nous reptes. Seguint en aquesta línia, i si ho comparem amb 

l’entrevista duta a terme, cal valorar la importància de dissenyar activitats obertes i 

lliures per tal que tothom es pugui situar al nivell que es senti més còmode i anar 

avançant a mesura que progressa la sessió. Això permetrà que el nen o nena estigui més 

desinhibit i doni el màxim dins les seves pròpies possibilitats. 
 

Seguint amb l’idea de Galera (2001) i l’entrevista pertinent, a més de comptar amb el 

factor dels individus dins la classe, també hi intervenen les característiques del grup, 
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que poden estar subjectes a diferents canvis. De nou, d’això en dependran els factors 

considerats externs i interns. Per tant, a banda d’observar la mida, també cal tenir en 

compte aspectes com l’obertura, si és molt accessible o no i si canvia constantment 

d’actitud de forma general. Per tant, considerant que cada alumne configura un element 

propi que és subjecte a canvi, també cal observar si aquest comportament canviant es 

dóna dins del grup, com li afecta i quines conseqüències té.  

 

Aquesta característica grupal, tot i fer referència a tot el conjunt, també es podria 

relacionar amb les respostes dels qüestionaris pel que fa la pregunta referent al treball 

cooperatiu. En aquest punt doncs, mentre que alguns infants han afirmat que els agrada 

aquesta forma d’aprenentatge, hi ha hagut una gran quantitat de persones que estan en 

una situació entremig, ja que hi ha una certa connexió amb alguns companys i 

companyes de la classe amb els quals treballen bé però n’hi ha d’altres que no.  

 

Finalment, Galera (2001) parla de la figura del mestre o la mestra, que també influeix en 

l’acte educatiu. Així doncs, contrastant aquesta idea amb l’entrevista duta a terme, és 

important valorar que el docent és un individu que compta amb múltiples factors externs 

i interns que el fan ser un subjecte a canvi. Per tant, a banda de l’edat i el gènere, també 

cal considerar aspectes com l’estat emocional, la concepció d’educació que té, l’actitud 

que adopta, el grau de motivació i l’empatia que és capaç de mostrar. 

 

Cal que el mestre o la mestra es mostri com una figura sòlida i segura amb la qual 

l’infant es pugui sentir recolzat, ajudat i estimat. Cal que sàpiga fer-se present quan 

aquest ho necessita i saber-se apartar en el moment adequat, per tant, ha de facilitar 

certes eines als infants per tal que aquests puguin acabar assolint l’objectiu inicial per si 

sols. També és important que doni certa llibertat dins la sessió i que fomenti el diàleg i 

la discussió mentre es mostra proper dins un clima de confiança. 

 

La coordinació dels factors individuals de cada infant, de les característiques del grup i 

de les particularitats del docent, determinaran l’acte educatiu. Tot i això, cal considerar 

que estem en constant moviment i, per aquest motiu, l’escola no es pot estancar dins una 

forma d’educar. Tal i com esmenten Cela i Palou (2004), som éssers canviants que 

influïm i transformem tot allò que fem, per tant, quan iniciem una classe, sempre hem 

d’observar en quin punt estem i quina és l’acció educativa més adient en cada ocasió. 
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3.3.3. Una metodologia educativa beneficiosa pel desenvolupament 

integral de l’infant dins l’àrea d’EF 

“Cada ésser humà va edificant de mica en mica l’edifici de la seva humanitat, la 

qual cosa ens fa entendre que els educadors ens hem de mostrar cada dia amatents a 

les necessitats de l’altre.” (Cela i Palou, 2004:72) 

Tots els infants són únics i tenen unes necessitats pròpies. És per aquest motiu que 

utilitzar una metodologia o una altra al llarg de les classes d’EF és un punt bàsic per tal 

d’assegurar-se una bona o mala experiència educativa dins aquesta àrea. A més, tal i 

com esmenten Mosston i Ashworth (2001) i com s’ha pogut observar al llarg de 

l’entrevista, és important que es desenvolupin activitats que tinguin en compte la 

complexitat de cada situació, on es valorin múltiples factors: la situació personal de 

cada infant, les característiques del grup-classe, l’actuació del docent, la influència de la 

societat i l’ambient escolar i familiar. És per aquest motiu que una bona metodologia 

educativa en EF hauria de consistir a posar en consonància tots aquests elements i 

valorar quines actuacions són més adients en cada situació. 

En primer lloc, tal i com es cita en alguns punts de l’entrevista, és fonamental comptar 

amb una bona organització prèvia, considerant que pot ésser subjecte a canvi. Això 

significa comptar amb una estructura que especifiqui els objectius, els continguts i les 

competències a treballar. A més però, s’ha de considerar la possibilitat d’incloure 

activitats, tasques o jocs que tinguin en compte la diversitat dins l’aula i que siguin prou 

obertes com perquè tothom pugui aprendre sense sentir-se cohibit. Per tant, aconseguir 

una inclusió dins l’aula on l’infant gaudeixi i es senti motivat. A banda d’això, també 

cal proporcionar certa llibertat d’elecció en moments concrets perquè sigui el propi nen 

o nena qui dissenyi alguns aspectes dins el seu acte educatiu. Per tant, que d’alguna 

manera l’infant es faci partícip del seu propi aprenentatge i adopti un rol significatiu. 

Tal i com es pot observar mitjançant l’entrevista i tot utilitzant l’idea de Mosston i 

Ashworth (2001) sobre els deu estils docents
20

, cal ratificar que l’escola on s’ha dut a 

terme la investigació utilitza tres d’aquestes metodologies depenent de la situació de 

cada sessió i de cada unitat didàctica. Així doncs hi ha una coincidència amb l’estil del 

descobriment guiat, el divergent i el programa individualitzat. Això és degut a que en 

certes ocasions el docent planteja una idea que l’han de desenvolupar els propis infants. 

                                                           
20

 Vegeu figura 2. 
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A més, en altres ocasions es dóna llibertat al nen o nena perquè es plantegi preguntes i 

les intenti respondre. Per tant, hi ha una presa de decisions per part de l’alumnat. 

Aquesta forma d’aprenentatge és beneficiosa pels infants ja que, tal i com responen en 

els qüestionaris, la gran majoria es senten a gust fent EF. 

Per altra banda, tal i com esmenta el mestre entrevistat, també és important que hi hagi 

respecte en els dos sentits, tant per part dels infants com dels docents. Aquest aspecte 

ajudarà a crear un clima de confiança i autoestima on cal que es promogui el diàleg i la 

discussió sempre, tenint en compte aquesta forma d’actuar. Per tant, cal considerar 

importants els punts de vista de tothom, valorar-los i donar-los pes.  

Els feedbacks són un altre aspecte important a destacar. Segons Galera (2001), en 

podem trobar d’interns, que són els que es genera una persona de forma individual a 

l’hora de realitzar qualsevol acció, i d’externs, que vénen donats de fora. Pel que fa 

aquests últims, no es dissenya una línia segura sobre la qual actuar, sinó que és una 

elecció del docent que ha de saber escollir quin és el millor moment per fer-los i en 

quina quantitat. A més, tal i com es pot observar en l’entrevista, també cal valorar com 

es fan, ja que una mala execució d’aquests fa que siguin superficials i no arribin de 

manera adequada. Així doncs, tenir un bon criteri per fer la retroalimentació pertinent 

en el moment concret i amb la mesura adequada serà fonamental per assegurar-se que 

l’infant es senti valorat i això faci augmentar la seva autoestima i autoconcepte. En 

canvi, respecte els feedbacks interns, és important que també es treballin a l’aula i que 

el mestre o la mestra els promogui. Algunes de les accions que es poden dur a terme per 

aprofundir-hi és el fet de demanar als infants que pensin amb els diferents moviments 

que fan, que s’autoavaluïn i que raonin sobre coses que han fet més bé o més malament 

i n’intentin esbrinar els motius. Per tant, és important promoure el diàleg i la discussió 

com una estratègia per millorar el coneixement vers un o una mateixa. 

Per altra banda hi ha la motivació, un aspecte clau que ajuda a crear unes ganes i una 

il·lusió per dur a terme una acció determinada. Segons Escartí, Pscual i Gutiérrez 

(2005), per fomentar aquest estímul cal que el nen o nena es senti valorat i tingui un cert 

grau d’autoestima, ja que l’estat emocional està molt relacionat amb aquest procés 

psicològic. Això permetrà que l’infant es senti capaç de fer una acció i sorgiran aquestes 

ganes i aquest anhel per fer-la. De nou, tal i com explica Galera (2001), podem distingir 

entre la motivació intrínseca, que forma part de l’individu i és la que el mou a aprendre 
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per un interès personal, i la extrínseca, que té a veure amb l’estimulació que sent l’infant 

per fer una cosa amb l’objectiu d’aconseguir-ne una altra. A banda de tot això però, 

també cal fer referència a la diversió, un factor imprescindible que cita el mestre 

entrevistat i que s’ha de fer present per tal que sorgeixi aquesta motivació. A més, el 

moviment i el plantejament de reptes que l’infant pugui assolir allò que se li proposa al 

llarg de les classes d’EF. Finalment cal fer referència a la competició entesa des del punt 

de vista de l’autosuperació individual i col·lectiva, i no amb la finalitat de guany. 

 

Un altre punt que hauria de fer-se present i que apareix en l’entrevista i als qüestionaris 

és la presència de la cooperació com a fonament estratègic que assegura l’adquisició 

d’habilitats socials i comunicatives a més de les físiques. Cal considerar però, que no 

pot aparèixer exclusivament, ja que cada infant aprèn mitjançant estratègies diferents i cal 

incloure-les totes. Tot i això, és important tenir-la en consideració ja que és una forma 

d’ensenyament-aprenentatge molt efectiva que promou molts valors socials i personals i 

que impulsa el desenvolupament de l’infant i la seva creativitat. Per tant, s’aconsegueix 

un aprenentatge amb el que es promou la interacció i les habilitats interpersonals. 

Sense deixar de banda aquest aspecte, cal tenir en consideració les respostes aportades 

pels diferents infants respecte la pregunta de si els agrada treballar amb grups 

cooperatius, un estil educatiu molt emprat al centre escollit. De forma generalitzada, 

regna el sí, fet que indica que és una bona forma de treball. Tot i això, no és la millor 

manera d’aprendre per tothom, d’aquí la importància de combinar diferents mètodes. 

En definitiva, caldria destacar que aquest estil educatiu on s’uneixen diferents individus 

amb l’objectiu d’assolir un be comú és força acceptada dins l’àmbit pedagògic tot i que 

cal anar molt en compte amb el tipus d’agrupacions que es fan. Així doncs, cal 

considerar si l’infant es sentirà a gust treballant amb les persones que se li assignen i si 

donarà el màxim de si. Per poder fer associacions de forma adient, és preferible utilitzar 

sociogrames, que permetran realitzar vincles d’unió de forma més segura i adient. 

A banda d’aquests fets, en l’entrevista s’intueix un altre factor que promou una 

metodologia beneficiosa pel desenvolupament integral de l’infant. En aquest cas cal 

parlar del diàleg com una eina de resolució de conflictes. A més, és un factor 

determinant a l’hora que l’infant es senti escoltat i valorat i pot ajudar a prevenir 

malentesos. Així doncs, és una estratègia molt beneficiosa pel present i pel futur. 
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Finalment, cal parlar de l’actitud del mestre o la mestra. En aquest cas, tal i com es pot 

intuir de l’entrevista, és important que es produeixi un tracte proper dins un clima de 

confiança, fet que els infants agraeixen i tenen en compte a l’hora de posar en pràctica 

l’assignatura d’EF. En aquest instant cal fer referència al qüestionari on es demana als 

nens i nenes si els agrada fer EF i si es senten a gust. En els dos casos, les respostes 

afirmatives ocupen la major part del gràfic, fet que ratifica la metodologia emprada pel 

centre on hi ha aquesta proximitat i on es té una visió integral de l’infant i es treballen 

tots els aspectes que el concerneixen (habilitats socials, físiques i emocionals). 

A continuació es presenta una taula que sintetitza les característiques que cal que tingui 

una pràctica educativa beneficiosa pel desenvolupament integral de l’infant: 

ACTUACIONS QUE HA DE DUR A TERME EL DOCENT PER PROMOURE UNA 

METODOLOGIA BENEFICIOSA PEL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE 

L’INFANT EN EF 

 Desenvolupar activitats que tinguin en compte la complexitat de cada situació on hi 

intervenen: els infants, el grup-classe, el docent, la societat i l’ambient escolar i familiar. 

 Valorar quines actuacions són més adients en cada situació. 

 Comptar amb una organització i estructura prèvia. 

 Incloure activitats, tasques i jocs que contemplin la diversitat. 

 Incloure a tothom dins l’aula. 

 Promoure la motivació, la diversió i el gaudi. 

 Concedir certa llibertat. 

 Permetre que l’infant dissenyi certes coses que configuren el seu aprenentatge. 

 Donar respecte per rebre’n.  

 Valorar els punts de vista de tothom i donar-los importància. 

 Promoure el diàleg i la discussió. 

 Fer feedbacks amb bona mesura i adequats a cada situació. Treballar els interns i 

promoure els externs. 

 Valorar a l’infant perquè es senti motivat. 

 Treballar la competició com a estratègia d’autosuperació. 

 Proposar reptes assolibles però que suposin certa dificultat. 

 Fer certes activitats amb agrupacions cooperatives, entre altres. 

 Promoure la creativitat. 

 Treballar les habilitats físiques, socials, comunicatives i emocionals. 

 Mostrar empatia. 

 Dur a terme un tracte proper dins un clima de confiança.  

Figura 30. Actuacions que ha de dur a terme el docent per promoure una metodologia beneficiosa pel 

desenvolupament integral de l’infant en EF, 2016 (Elaboració pròpia) 
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3.3.4. Una metodologia educativa perjudicial pel desenvolupament 

integral de l’infant dins l’àrea d’EF 

“No pot ser mestre qui creu en la superioritat dels uns per sobre dels altres, per raó 

de raça, de sexe, de condició social,... No pot ser mestre qui no se sent responsable 

de cada un dels infants que arriben a l’escola. No pot ser mestre qui no confia en 

les capacitats de cada individu. No pot ser mestre qui no creu en la necessitat d’un 

futur més just, més decent. No pot ser mestre qui davant de les situacions 

conflictives no concep altra alternativa que l’exclusió.” (Cela i Palou, 2004:15) 

A banda de conèixer allò que ens pot ajudar a ser millors mestres, és important conèixer 

aquelles accions que poden suposar una dificultat, un perjudici o una mala experiència 

pels infants. Sempre s’ha de pensar més enllà, observar les conseqüències que tindran 

els nostres actes en el futur amb la finalitat de poder modificar allò que fem el dia a dia. 

Tal i com esmenten Escartí, Pascual i Gutiérrez (2005), si ens centrem l’àrea d’EF, cal 

valorar que pot suposar una dificultat física, social i emocional per l’infant depenent de 

l’estructura i metodologia emprada. Així doncs, comparant aquesta valoració amb 

l’entrevista realitzada, de nou apareix el factor de l’activitat física com un concepte on 

les persones poden agafar inseguretats i una carència d’autoestima com a conseqüència 

d’una mala practica docent. Aquest factor pot acabar afectant al desenvolupament 

integral de l’infant que és possible que arribi a extrems com el bloqueig, els nervis o la 

por. A més, partint de la idea de Suay (2008) i Cela i Palou (2004), a mesura que passen 

els anys, aquestes inseguretats i temors poden anar augmentant d’intensitat fins al punt 

d’interioritzar-se i generar conseqüències negatives des del punt de vista psicològic. 

Una metodologia educativa en EF inadequada és aquella que treballa de forma molt 

tancada i sense donar cap tipus de llibertat individual o col·lectiva als infants. A més, 

utilitza els reptes en poques ocasions o en proposa de massa fàcils o difícils. Per tant, tal 

i com esmenta el mestre entrevistat, cal saber trobar el punt exacte entre allò que pot ser 

massa simple o complex. Així doncs, el fet d’aconseguir algo amb esforç i sacrifici farà 

augmentar en l’infant la motivació, l’autoestima i les ganes d’autosuperar-se. 

Seguint en aquesta línia de les metodologies menys beneficioses pels infants, cal 

considerar que l’ensenyament directiu o l’estil de la pràctica, segons esmenten Mosston 

i Ashworth (2001), són dues estratègies educatives on tot el protagonisme resideix en el 

docent i l’infant queda en un segon terme. Així doncs, aquest ha d’executar allò que se 
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li ha demanat i no té l’oportunitat d’escollir cap acció. La llibertat queda totalment 

anul·lada i únicament es tracta d’obeir les ordres encomanades i les normes pertinents.  

La desmotivació i la falta de feedbacks són un altre punt important a destacar. Tal i com 

esmenta Galera (2001), cal que hi hagi un reforçament i un treball de la  

retroalimentació pròpia i interna però també que es faci de forma externa. A més, és 

necessari que es produeixi algun factor motivant per l’infant que l’impulsi a la tasca 

pertinent. Sense aquest component, difícilment hi haurà un gaudi i una diversió. 

Una metodologia educativa poc beneficiosa per l’infant i el grup també és aquella que 

utilitza la competició com una eina on els adversaris s’enfronten per tal de guanyar als 

altres. Per tant, on s’estableixen unes ganes de vèncer al contrari per sobre de totes les 

coses. Això, tal i com esmenta Suay (2008), podria arribar al punt de generar una 

conducta agressiva, on s’estableixi la voluntat de perjudicar al company o companya.  

Finalment, hi ha metodologies educatives poc partidàries de promoure el desenvolupament 

de les habilitats emocionals, comunicatives i socials. En aquests casos, tal i com es diu 

al llarg de l’entrevista, l’infant treballa les habilitats físiques bastant exclusivament. 

Educar en EF però, significa molt més que veure a l’infant des d’un únic punt de vista 

físic, sinó que és important que es valori a l’individu en la seva totalitat. 

A continuació hi ha una taula que conté les característiques que haurien d’intentar-se 

evitar en les escoles ja que no afavoreixen al desenvolupament integral de l’infant: 

ACTUACIONS QUE NO HA DE DUR A TERME EL DOCENT PER PROMOURE 

UNA METODOLOGIA BENEFICIOSA PEL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE 

L’INFANT EN EF 

 Discriminar als alumnes i a les alumnes per raons de raça, sexe o condició social.  

 Desconfiar de les possibilitats i capacitats individuals de cada infant. 

 Ignorar les conseqüències que poden tenir els actes del docent d’avui en el demà. 

 Desvaloritzar aquells infants que senten bloqueig, nervis o por vers l’assignatura. 

 Treballar de forma tancada i sense donar llibertat individual o col·lectiva. 

 Utilitzar una metodologia on no hi hagi presència de reptes o estiguin mal plantejats. 

 Provocar desmotivació per l’assignatura degut a l’estil educatiu emprat pel docent. 

 Centrar les classes d’EF en que l’infant hagi d’executar i obeir sense donar-li llibertat. 

 Fer feedbacks en una mesura inadequada. 

 Utilitzar la competició com a eina d’enfrontament que pot arribar a l’agressió. 

 Treballar l’aspecte físic i abandonar les habilitats socials, comunicatives i emocionals. 

Figura 31. Actuacions que no ha de dur a terme el docent per promoure una metodologia beneficiosa pel 

desenvolupament integral de l’infant en EF, 2016 (Elaboració pròpia) 
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4. Conclusions 

En aquest apartat es plantegen tres punts. En primer lloc hi ha una reflexió sobre les 

conjectures i finalitats inicials seguit de la descripció dels punts febles i possibles línies 

de futur de la recerca. Finalment, es presenta una valoració personal sobre el que ha 

suposat el plantejament i l’execució de l’estudi pertinent. 

 

4.1. Reflexió sobre les hipòtesis i objectius inicials 

“Sembrem, però no sabem quan collirem ni què collirem. Ara bé, aquesta 

ignorància, aquesta inseguretat, aquesta incertesa, no ens eximeix de sembrar tan bé 

com puguem, de triar les llavors més beneficioses, de preparar la terra que les 

acollirà i de sembrar a tota hora i, sobretot, amb les accions més petites, amb els 

gestos més imperceptibles.” (Cela i Palou, 2004:29) 

Plantejar-nos idees, imaginar-nos el futur i preveure què succeirà forma part d’aquesta 

anticipació que hem de mostrar com a mestres. Per això, després d’haver formulat una 

suposició, cal comprovar fins a quin punt hem raonat oportunament. Després de 

realitzar aquest estudi, cal observar les hipòtesis i els objectius ideats inicialment per tal 

de reflexionar-hi i comprovar allò que ha esdevingut com s’esperava i allò que no.  

En primer lloc, es va plantejar la possibilitat que s’establís una estreta relació entre les 

actuacions del docent i els sentiments que desenvolupen els infants quan porten a terme 

EF. En aquest cas, s’ha pogut verificar que certament hi ha un nexe d’unió entre la 

metodologia emprada pel docent i la forma com es senten els nens i nenes. Això s’ha 

pogut comprovar gràcies al contrast entre les respostes dels qüestionaris i l’entrevista 

duta a terme al mestre. A més, també s’ha comparat amb el marc teòric pertinent. 

Per altra banda, també s’havia formulat la hipòtesis que una mala pràctica educativa pot 

comportar males experiències i negativitat vers l’assignatura que es porta a terme. Així 

doncs, de nou s’ha pogut comprovar com aquesta idea s’ha corroborat tot observant la 

metodologia descrita en l’entrevista amb els qüestionaris respostos dels infants. 

Aleshores, també es va plantejar la idea que l’edat i el desenvolupament físic i psíquic 

dels nens i nenes podia influir en els seus sentiments de cara a dur a terme l’assignatura 

d’EF. De nou, aquesta hipòtesis també s’ha ratificat, ja que s’han observat forces 

diferències entre les respostes dels qüestionaris a cicle inicial, mitjà i superior. 
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Pel que fa els objectius proposats inicialment, en trobem d’específics i un de general. En 

el cas d’aquest últim, es relacionava amb el fet d’observar quines pràctiques educatives 

són més beneficioses pels infants amb la finalitat de dissenyar un model pedagògic que 

tingui en compte el desenvolupament integral del nen o nena. Així doncs, es pretenia 

investigar tot allò que suposa benestar psíquic a través dels qüestionaris i comparar-ho 

amb la metodologia emprada pels mestres especialistes en EF. 

Passant ara als objectius més específics, se’n van plantejar dos. En primer lloc hi havia 

el d’observar quines metodologies educatives són perjudicials pel desenvolupament 

integral de l’infant i seguidament es buscava trobar diferències respecte la sensació 

d’estar a l’aula d’EF depenent de l’edat i el cicle dels alumnes i les alumnes. Així doncs, 

després de dur a terme l’estudi, s’ha pogut assolir aquesta finalitat gràcies al contrast 

entre la informació del marc teòric, l’entrevista i el buidatge dels qüestionaris.  

Finalment doncs, cal constatar que, observant el plantejament inicial de l’estudi 

globalment, s’ha acabat assolint tot allò que s’havia proposat des d’un bon principi. A 

més, a banda de descobrir tot això, s’ha aconseguit arribar a unes conclusions i a uns 

coneixements molt més amplis del que s’esperava. Així doncs, cal reflexionar sobre el 

gran aprenentatge i l’experiència que ha suposat aquesta investigació. 

 

4.2. Punts febles i possibles línies de futur del treball 

“La vida està feta de petites renúncies [...] i l’educació ha de col·laborar a donar 

sentit a les renúncies per aconseguir altres coses més endavant.” 

Tal i com ensenyem als infants, nosaltres també hem d’aprendre a renunciar, a posar un 

punt i final quan és necessari però a pensar que properament es podran establir noves 

línies de futur. 

Una vegada finalitzat aquest treball, es plantegen moltes incògnites i dubtes, que es 

barregen amb múltiples visions i línies de recerca noves. Sempre que es realitza un 

estudi o una investigació d’aquest caire, queden assumptes pendents i qüestions 

lleugerament difuses. Cal considerar però, que aquesta part que queda incompleta, es 

pot establir com a una futura línia d’investigació. 
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Observant els punt febles del treball, cal reflexionar sobre que hagués estat interessant 

poder posar una tercera línia d’estudi, a banda de l’entrevista i els qüestionaris, que es 

basés amb l’observació pròpia. Així doncs, aquest tercer component hagués permès 

realitzar la tasca de triangulació. 

Per altra banda, també penso que hagués estat interessant poder adaptar millor el 

qüestionari de cicle inicial, ja que els infants més petits van tenir dificultats per escollir 

entre les diferents opcions tot i estar ajustat a la seva edat. 

A més, com a possible línia de futur, penso que seria interessant poder realitzar el 

mateix estudi en un altre centre educatiu que emprés una metodologia diferent en l’àrea 

d’EF per tal de poder dur a terme una investigació comparativa entre les dues escoles. 

Així doncs, això permetria observar millor els beneficis i perjudicis que aporten els 

diferents estils educatius.  

 

4.3. Valoració personal 

Després de posar punt i final a aquesta recerca, costa fer-se a la idea dels dies i les hores 

que hi he dedicat. Innombrables moments de cerca i d’investigació que han donat lloc a 

un treball que forma part de tots aquells infants, tots aquells mestres i totes aquelles 

institucions que m’han ajudat en algun moment del procés. Així doncs, no puc fer res 

més que iniciar aquest apartat agraint-los l’existència de l’estudi. 

 

A banda de donar gràcies a tots aquells que m’han ajudat, també cal que reflexioni sobre 

tot el que he après al llarg d’aquest període. Tal i com esmenten Cela i Palou (2004:30), 

“Els que ens dediquem al noble ofici d’educar no hauríem de lesionar mai aquesta 

capacitat que ha de tenir cada persona de creure en si mateixa. Hem d’estar convençuts 

que cada criatura pot aprendre. [...] Si disminuïm l’autoestima dels nostres alumnes, 

estem posant el primer entrebanc a l’aprenentatge.” 

I és que no som ningú per posar una barrera emocional que dificulti el desenvolupament 

integral d’aquells infants que ens rodegen. Ans el contrari, ja que com a docents 

hauríem de prioritzar el fet que l’infant es sentís bé psicològicament per tal que estigui 

preparat per iniciar la tasca educativa. 

Així doncs, aquest és un dels aspectes més importants que he descobert al llarg de la 

meva recerca i que guardo com un fet elemental. 



Eva Pagespetit Cunill 

Estudi psicològic en el marc educatiu de primària en 

educació física a l’escola Guillem de Mont-rodon 

 

60 

 

A banda d’això però, també m’agradaria parlar de la importància de la diversió 

educativa i dels privilegis que aporta aquesta en l’educació del nen o nena. Així doncs, 

considero que és important que l’infant sempre compti amb un punt de motivació, un 

factor que el mogui a efectuar la tasca que se li demana. A més, també opino que es 

fonamental que es doni certa llibertat a l’infant perquè aquest es pugui fer partícip del 

seu propi aprenentatge. 

 

“Els nens d’abans jugàvem per jugar. Amb sabates de carrer. Ara tenen pilotes 

reglamentàries, uniformes, botes, vestidors, dutxes, entrenadors amb carnet. [...] Toquen 

la pilota com mai cap nen del meu temps l’havia tocada. Però no riuen. Suen, sofreixen. 

I surten al camp amb el cap clot, quan perden. Jo no recordo res tan èpic, tant lliure, 

com els anàrquics partits de la meva infància. [...] Els ho donem tot, als nens. Els 

aviciem. Però els hem robat els seus tresors: la llibertat, l’instint i la ignorància.” 

(Antoni Puigverd citat a Cela i Palou, 2004:87) 

 

Perquè desposseir d’aquests béns als infants ens fa ser tirans i dictadors. Educar 

significa donar, no prendre. 

 

Finalment, m’agradaria acabar el treball de la mateixa manera que el vaig començar: 

 

“Hi ha coses que mai no es destruiran. Són a la carn. Parlen. Són a la terra. Una gran 

quantitat de pedres apilades una a una per les mans de l’avi, del pare. Tota la seva 

paciència acumulada va resistir la pluja, l’horitzó, tot fent petites piles de nit per retenir 

la llum de la lluna, per dreçar-se, per inventar-se muntanyes i jugar amb el trineu i 

creure que assoleixes els estels. Això és el que explicarem als nostres fills, els direm que 

va ser dur, però que els nostres pares van ser uns senyors i que això és el que hem 

heretat d’ells: una gran quantitat de pedres i el coratge per apilar-les” (Ça commence 

aujourd’hui, 1999 citat a Cela i Palou, 2004:16) 

 

I és que aquest treball és com una pila de pedres amuntegades una a una, cercant i 

investigant les incògnites de l’educació. I després d’apilar-les veus que educar és una 

tasca continua, una feina que no té límits dins les aules, sinó que traspassa totes les 

barreres que un s’imagina. Aprenem i eduquem dia a dia, això és el que ens fa avançar i 

prosperar a cada instant. 
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Annex 

Annex 1. Taula de la justificació, hipòtesis i objectius de la recerca 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ, HIPÒTESIS I OBJECTIUS DE LA RECERCA 

Justificació 

 És una forma d’aprenentatge i una font de 

coneixement cap a metodologies beneficioses i 

perjudicials pel desenvolupament integral de l’infant. 

 És un estudi inèdit i poc examinat prèviament 

mitjançant una quantitat d’infants que englobi a tots els 

cursos de primària d’una escola. 

Hipòtesis 

 S’estableix una estreta relació entre les actuacions del 

mestre o la mestra d’EF vers els sentiments 

d’autoconfiança, autoconcepte i autoestima dels infants. 

 Una mala pràctica educativa per part del docent pot 

provocar emocions i sentiments negatius vers 

l’assignatura que està duent a terme. 

 L’edat i el desenvolupament físic i psíquic és un factor 

que influeix en els sentiments i les emocions dels infants. 

Objectius 

Generals 

 Observar quines pràctiques educatives són més 

beneficioses pels infants per poder dissenyar un model 

pedagògic que valori a l’infant des de tots els àmbits. 

Específics 

 Observar quines metodologies educatives són 

perjudicials pel desenvolupament integral dels infants. 

 Observar les diferències entre els tres cicles de primària 

de forma global i també comparar-los entre ells, per 

comprovar si l’edat influeix en les respostes o no. 

Figura 32. Justificació, hipòtesis i objectius de la recerca, 2016 (Elaboració pròpia) 
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Annex 2. Transcripció de l’entrevista del docent 

 

Ocupació de l’entrevistat: Mestre especialista en EF.  

Actualment treballa a l’escola Guillem de Mont-rodon 

Data de l’entrevista: 7 de març de 2016 

Lloc de l’entrevista: Escola Guillem de Mont-rodon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistadora: Què creus que és el que més motiva als infants a l’hora de fer EF? 

Entrevistat: Ehhh... (silenci) Bàsicament que és l’assignatura amb la que es poden 

moure i vivenciar els aprenentatges cent per cent. 

Entrevistadora: I quines accions portes a terme per tal de motivar-los o, o perquè se 

sentin més a gust i... 

LLEGENDA 

 
[ ]  Sons externs a l’entrevista 

 

Cursiva  Castellanismes, paraules mal pronunciades, paraules 

inacabades, paraules inventades, paraulotes i sons varis 

 

Lletres repetides 3 vegades  Sons allargats 

 

(silenci)  Estones sense diàleg 

 

/  Frase tallada 

 

(tos)   So de tos 

 

(riure)  So de riure 

 

(aplaudiments)  So d’aplaudiments 

 

“ ”  Reproducció d’un diàleg extern 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 
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Entrevistat: Mmm... No ho sé, ehhh... (silenci), valorar-els molt perquè segueixin 

movent-se, suposo, bueno no suposo, això segur, durant la sessió, fer que hi hagi molt 

moviment, màxim moviment possible, a les que es necessita moviment, ehhh... (silenci), 

diversió, que no hi hagi coses molt rutinàries i, i que sigui tot amb un punt de repte, 

buscar reptes que, que per ells siguin assolibles, iii... (silenci) iii... 

Entrevistadora: O sigui, d’alguna manera proposar reptes que. 

Entrevistat: Proposar sí, que, que, que ells puguin, que per ells siguin una dificultat no 

molt elevada per, perquè ho puguin arribar a superar i no massa fàcil perquè sigui anar 

passant d’un lloc a l’altre perquè a vegades/ I llavores molta llibertat, molta llibertat de 

deee... marcal-s’hi activitats però activitats molt obertes que ells puguin, gens dirigides, 

que ells puguin autodirigir-se cap a on volen, cap a on volen fer el seu aprenentatge. Si 

m’és igual si llencen amb la dreta o amb l’esquerra, i sí que hi ha moments que, que, 

que fem coses més...  

Entrevistadora: Més dirigides... 

Entrevistat: Més dirigides, i, i només es pot fer això. Però sem/ Una acció no, 

normalment són: podeu fer entre aquestes quatre accions les que vulgueu no? I que ell 

també es vegi partícip del que vol aprendre no? D’aquestes quatre pues trio la que em ve 

millor o la que em va, la que em va... tinc ganes de fer ara no? 

Entrevistadora: Vale. 

Entrevistat: Em sembla que això els motiva no? 

Entrevistadora: Vale. Eee... Quan planteges una activitat o alguna sessió, o hasta una 

unitat didàctica,  quins aspectes tens en compte? O sigui, com ho fas perquè tothom es 

pugui sentir integrat i, i competent? 

Entrevistat: (tos) Aiam jo penso el que deia abans no, com més oberta és una, com més 

obertes són les activitats, més inclouen a, a tots els alumnes. Aaa... activitats molt 

dirigides, o molt estrictes, els alumnes que s’hi enganxen bé, però els alumnes que no 

s’enganxen queden fora. En  canvi, amb, amb, amb activitats obertes i amb diferents tip/ 

metodologies, perquè la dirigida també de vegades hi és, no ens hem d’enganyar, doncs 

permet que en un moment o altre de la sessió sempre hi hagi algun alumneee...  

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

19 

 

20 

21 

22 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

27 

28 

 

29 

30 

31 

32 

33 

34 



Eva Pagespetit Cunill 

Estudi psicològic en el marc educatiu de primària en 

educació física a l’escola Guillem de Mont-rodon 

 

66 

 

els alumnes que s’incloguin. I llavors bàsicament amb joc, joc... encara que no joc 

(silenci) en si, no el joc de matar conills o no sé que posar-li un nom, però gairebé tot és 

jugat. Mmm... ara us tireu i mireu/ Activitats jugades, lúdiques, que ells o la manera de 

plantejal-se sigui: a viam si, eee... a viam si, reptes, joc, fota-li, fotem-li la paraula que 

volguem no? 

Entrevistadora: Vale. 

Entrevistat: Aquest punt de... 

Entrevistadora: I poder també ambbb... amb grups cooperatius, treballeu amb grups 

cooperatius. 

Entrevistat: Sí, clar. 

Entrevistadora: Treballeu amb grups cooperatius i tot això. 

Entrevistat: No aquí al cole sí, tens raó. Bueno i que sí que és veritat que aquí al cole 

tot el tema de, de, deee... treball cooperatiu des de aquest any hem començat amb segon 

però sí que és una cosa que tenim no? Lu que dèiem de, deee... plantejar activitats el 

tema de, d’aquest any que hem introduït lu de les parelles que també trobo que ha sigut 

molt xulo, que també és una manera de, de, lu del punt que dèiem abans no? De, de, 

d’incloure dins la seva educació, el tema de les parelles, anar combinant parelles, a part 

de ser ràpida per, com a mestre, parelles a, parelles b, d’ajuntar-se. 

Entrevistadora: Sí. 

Entrevistat: Per ells també els hi és un/ Són petits reptes deee... d’ara vaig amb aquest i 

he de fer coses diferents que amb l’altre perquè o és més bo o és més dolent ooo... 

Coses que et passen pel cap com a nen no? 

Entrevistadora: Clar, fer activitats. 

Entrevistat: I a l’hora de, a l’hora deee... de planificar o les activitats o les unitats, en 

no totes les unitats tenim repte, però és una de les coses que per l’any que bé amb la, 

amb la Ia sí que volem posar no, que totes les activitats tinguin un repte final doncs tipu 

la, laaa... dansa de, ai la dansa, les ombres amb cinquè o com gairebé tota aquesta part 

que has vist tu, gairebé tot han sigut reptes finals. 
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Entrevistadora: (tos) Sí. 

Entrevistat: Els malabars, els dos amb malabars, malabars i acroesport el dia de, del 

circ 

Entrevistadora: Del. 

Entrevistat: Eee... els de segon amb el vídeo, els de tercer també amb, amb el vídeo. 

Entrevistadora: Vale. 

Entrevistat: Vull dir que mirar de que totes tinguin un repte final.  

Entrevistadora: Vale. Com un tancament final. 

Entrevistat: Sí. 

Entrevistadora: Val, llavors, eee... quan penses un, una tasca d’EF o un joc, quina és la 

teva prioritat, més des de l’àmbit físic o més des de l’àmbit psíquic?  

Entrevistat: Mmm... 

Entrevistadora: Tens més en compte. 

Entrevistat: No, jooo... Primer que hi hagi diversió, primer que siguin activitats 

divertides. Si no és divertida la tallo, perquè pot ser que ho sigui o que no ho sigui que 

en aquell moment no sigui la més adequada. Si no hi ha una diversió generalitzada, 

l’activitat s’acaba ràpid. No, no m’importa tallar-la. Lu primer és  divertir-se i, i que hi 

hagi el punt de, de doncs cooperació o que hi hagi el punt d’interrelació amb persones. 

Entrevistadora: Clar. Val. Llavors, emmm... Com, bueno, què tens en compte per, per 

augmentar la dificultat de, d’una tasca d’un curs a l’altre? Per exemple, dintre un mateix 

cicle, quina diferència hi ha entre primer i segon o tercer i quart, per exemple? 

Entrevistat: Clar, és que, la diferència no és, jo no, no la posaria com a nivells, que sí 

que hi són, sinó com a alumnes no? Hi ha alumnes de primer que et fan coses que els de 

sisè no fan. Hi ha algú de sisè que igual no sap fer una tombarella. Bueno, de fet hi ha 

algú de sisè que no sap fer la tombarella i en canvi nanos de P3 que te la fan no? 

Mmm... el que deia abans de les activitats obertes. Com més oberta és, més inclusiva és 

per tothom no? Aquell, la persona de sisè que no sap fer la tombarella, eee... en 

l’activitat, la unitat aquesta d’habilitats gimnàstiques, eee... no ha deixat de treballar. 
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Entrevistadora: Clar fer algo.  

Entrevistat: Ha aconseguit pujar a la barra, ha aconseguit, va fer una tombarella, no en 

va voler fer més però ja en va fer una, va provar de fer la roda, va provar de fer coses si 

més no. Iii... provar-les no d’amagar-me i no sé que no? Més que intensitat dels uns als 

altres, ai més que nivell de, de, de curs que també eh, també hi és, mmm...  

Entrevistadora: Coneixement del grup. 

Entrevistat: Coneixement del grup, eee..., reduir temps per exemple en tasques de quan 

fem atletisme doncs amb cinquè marquem resistència. Llavors quan fem resistència fem 

blocs de tres minuts doncs amb sisè són blocs de, perdó, amb cinquè blocs de dos 

minuts que han d’aguantar mínim, amb sisè fem blocs de tres minuts i llavors paren 

quan volen, eee... però, però, però bàsicament són, jo penso que són petites, petites 

adaptacions. 

Entrevistadora: Sí. 

Entrevistat: Rentant-se mans i cara i amb els de cinquè i sisè dutxar-se però perquè 

tenim més estona, mmm... grans adaptacions depèn molt del nivell. 

Entrevistadora: Clar de. 

Entrevistat: De, de, del nen. El que sí que està clar és les adaptacions que ens marca el 

Currículum. Si a segon hem de tenir lateralitat pròpia, doncs a tercer la pròpia ja l’hem 

de tenir assolida. Per tant la pròpia, perdó, a tercer arrenques amb la lateralitat o amb 

l’espai ja no?  

Entrevistadora: Clar una mica més 

Entrevistat: Una mica més, una mica el que ens marca el Currículum de, de canvi i el 

queee... i el que el nano progressa doncs per si no? 

Entrevistadora: Vale. Llavors, emmm... Quines conseqüències creus que pot tenir una 

mala pràctica educativa. 

Entrevistat: En el nen? 

Entrevistadora: O sigui sí, que el mestre dugui a terme una mala pràctica. 
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Entrevistat: Eee... (silenci)  

Entrevistadora: Ja no tan sols. 

Entrevistat: A veure, bàsicament, bàsicament que et deixi d’agradar una matèria no? I 

més amb l’EF. Mmm... la, la/ Et pot acabar fent avorrir una matèria perquè, bueno per 

això, perquè mmm... t’obliguen a fer coses que no, que en el fons no no saps no? No 

saps o no/ I a més a més no et saben donar els recursos. A vegades tothom ha de fer la 

vertical, tothom ha de fer la vertical, que ho hem parlat alguna vegada. 

Entrevistadora: Sí. 

Entrevistat: I el profe no sap ensenyar a fer la vertical o, o la sap fer però no la sap 

ensenyar o, o, o la manera amb què ho explica no és la manera que amb el nen li va bé 

no? S’han de donar molts recursos, tothom té els recursos en totes les assignatures 

tothom té els recursos ja qui t’agrada més, qui menos i el temps, la merda és que no 

tinguem prou, no tinguem tot el temps del món per ensenyar les coses. Però penso que 

una mala praxis el que implica és queee... bàsicament avorriment, eee... por i, per tant, 

bloqueig, i quan hi ha bloqueig fins i tot/ I molt amb EF, mmm... deixes de fer moltes 

coses perquè córrer, corres. 

Entrevistadora: Clar. 

Entrevistat: Però llavors passes, et quedes en un racó quan pots perquèee... 

Entrevistadora: Realment no estàs disfrutant. 

Entrevistat: Perquè no en tens ganes, no estàs motivat, ooo... tinc por de fer la 

tombarella perquè no sé que ooo... la faig i no la faré mai més fins que em donguin 

confiança per fer-la o matar conills m’aparto perquè em tocarà la pilota a la cara i un dia 

em va tocar a la cara iii..., i tothom va riure. No ho sé eh. 

Entrevistadora: No sí, d’alguna manera aquesta desmotivació eh? 

Entrevistat: Desmotivació, por, mmm... por. I la por és molt, la por fa molt. 

Entrevistadora: Clar fa que deixis de, de fer les coses. 

Entrevistat: Molt. Aja.  
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Entrevistadora: Llavors, bueno ja hem parlat de la cooperació però, creus que totes les 

tasques hi han d’estar encarades? O només la gran majoria? 

Entrevistat: Eee... fins aquest curs, (tos), jo veia la cooperació com una, com una 

metodologia més que es podia anar aplicant (tos). Eee... aquest curs amb, amb el treball, 

amb aquest treball amb segon, la veritat és que (tos) (silenci), tot lu que ha sigut el 

treball amb parelles i petit grup, que en el fons era encaminat a un objectiu cooperatiu al 

final, m’ha fet pensar una mica, reflexionar no? Jo penso que en el fons totes les 

activitats van treballades, van encaminades a la cooperació. A la cooperació o a saber 

conviure amb amb grup, saber conviure amb societat, eee... A adquirir o haurien de 

tenir, adquirir habilitats a part de les físiques, habilitats socials, habilitats comunicatives 

per, pues per fer feines en comú tot està/ Actualment treballar sol. 

Entrevistadora: És, sí. 

Entrevistat: És inimaginable. Amb la, amb laaa... vessant que es vulgui de, de la feina. 

No hi ha ningú que treballiii... o sí que segurament hi ha algú, però hi ha molt poques 

feines que siguin de treballar jo sol, tancat amb un lloc, i, i fent. 

Entrevistadora: Sí, sí. 

Entrevistat: Si més no has de parlar amb algú per vendre-ho. 

Entrevistadora: Clar. 

Entrevistat: La cosa que vols no? I jo penso que les activitats eee... la cooperació dóna 

aquestes habilitats comunicatives, aquestes habilitats socials eee... que potser altres 

habi, no que potser no, que segur que altres metodologies més directives no, no les 

donen. 

Entrevistadora: No ofereix. 

Entrevistat: No has de pensar, la creativitat, desenvolupa la creativitat d’una manera 

d’una manera brutal, comunicativa, social, física, és molt més complerta que una altra 

cosa. No és la millor segur no és l’únic, perquè segur que hi ha nens que amb cu, amb la 

metodologia cooperativa no evolucionen tant físicament potser però és una de les més 

complertes.  
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Entrevistadora: Val. Llavorsss... emmm... no això que deies de les habilitats socials, 

s’inclou el, el diàleg i la discussió no? Perquè en les classes d’EF, també és molt present 

aquí a l’escola. 

Entrevistat: Sí. Eee... (silenci). Sí, en, en, en un principi, ho def/ jo ho veig com una 

pèrdua, ho veia com una pèrdua de temps. Osti estan molt xerrant i hi ha poc moviment 

físic. I sí que hi ha moments queee..., que m’ho miro i dic: osti és que no ens estem 

movent no? I, i, iii... 

Entrevistadora: Costa eh? 

Entrevistat: I, sí, encara tinc aquest punt de: va som-hi, (aplaudiments) va tanquem. O 

tanquem o, o, o arranquem o no sé perquè, bueno perquè EF, (riure) hi ha d’haver-hi el 

punt físic no? (silenci) Però clar, en aquell moment també estan aprenent, s’estan 

organitzant, s’estan estan fent altres, altres passos que igual si no només s’ho fessin, si 

fos en tot l’àmbit escolar, reduiríem l’estona aquella iii... i seria més físic doncs perquè, 

lu de discussió no hauria de ser tant llarga perquè ja tindrien més habilitats, o perquè 

sabrien la organització molt més, molt millor de cada tasca, eee... Sí es perd temps, però 

s’inve/ Es perd temps físic però s’inverteix amb altres temps no? Eee... Hi ha molts 

menys conflictes a l’aula, a dalt a l’aula, a baix al pati, i a dintre l’aula d’EF hi ha molt 

menys conflictes, eee... perquè en si els alumnes saben solucionar problemes d’altres 

maneres no?  

Entrevistadora: Clar. Tenen més eines. 

Entrevistat: És invertir el temps en una altra banda. Esperem que dintre d’un/ Quan 

arribin els de segon a sisè. 

Entrevistadora: (riure) 

Entrevistat: Puguem fer més físic perquè tot va més ràpid no? 

Entrevistadora: Clar. Llavors, en relació als feedbacks, emmm...  

Entrevistat: Sí. 

Entrevistadora: Creus que és oportú fer-ne molts, pocs? 
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Entrevistat: Això també és una cosa que aquest any ens estem discu/ discutint en 

positiu eh, però que ens hi discutim perquè (silenci) per moltes autoavaluacions de grup 

que facis, o per moltes coses que posis al mig de reflexió, eee... són vint-i-cinc. No pots 

estar, no pots fer vint-i-cinc reflexions acurades, no les pots fer. Llavors, fer petites 

avaluacions cada dia, eee... potser és bo però si no hi ha la reflexió no serveix de res. 

Entrevistadora: Clar. 

Entrevistat: I és el que comentàvem l’altre dia eee... “T’ha agradat? M’ha agradat 

molt.” Vale. “Per què? Eee... Perquè m’ho he passat molt bé.” Ja està, és la reflexió que 

ells fan. No, no és dolenta, és la veritat eh. 

Entrevistadora: Sí. 

Entrevistat: S’ho han passat molt bé. 

Entrevistadora: Sí sí. 

Entrevistat: Però no és el feedback, no que nosaltres esperem, perquè no és el que 

nosaltres esperem, sinó que no és.  

Entrevistadora: La reflexió. 

Entrevistat: La reflexió que ells puguin, o sigui no és/ Al meu entendre podria ser molt 

més profunda si ens assentem amb ells i bueno “I què és el que us ha agradat? I per/ 

Aquesta cosa què, què t’ha aportat?” I no sé, que això sí que és verdaderament.  

Entrevistadora: Clar. 

Entrevistat: El punt de reflexió. I, i encara més amb les coses que no m’han sortit, “per 

què no t’ha sortit?” o la cosa que més “Què és lu que més t’ha sortit?” Per créixer 

l’autoestima i, i buscar-li el puntet no? “Què és lu millor que has fet?” no? Per pujar-li 

l’autoestima. “I això què? Ah no, m’ha agradat molt” vale però “Per què t’ha agradat?” 

no? “I, i què has millorat?” I, en les valoracions és molt difícil perquè ells no hi estan 

acostumats i tu com a mestre per poder-ho fer hauries de tenir vint-i-cinc, vint-i-set 

oportunitats i no és amb un minut. 

Entrevistadora: Clar. 
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Entrevistat: Necessites cada nen igual te’n necessitarà deu. 

Entrevistadora: Més estona. 

Entrevistat: I l’altre amb trenta segons ja li has tret/ Perquè tot 

Entrevistadora: Tot el que. 

Entrevistat: Clar amb vint-i-set aquests feedbacks tant individuals no. “Calen 

feedbacks? Sí. Cada sessió?” Jo penso d’aquesta manera generalitzada no, perquè 

primer s’ha de poder fer. S’ha d’haver pogut fer una cosa més reflexiva i encara són 

petitons per fer una cosa tant reflexiva dins el grup. 

Entrevistadora: Clar. 

Entrevistat: Pensar lu que han fet bé, que han fet malament. Ells ho saben eh, i ja ho 

diuen en situacions en general ja ho diuen, però un cop et diuen el que han fet 

malament, no es poden quedar amb el que han fet malament, sinó amb com ho 

haguessin fet millor. I això amb ells. 

Entrevistadora: Els hi costa. 

Entrevistat: Segurament si tu no, no els hi dones el recurs, no saben com, com trobar-

ho. 

Entrevistadora: Clar. 

Entrevistat: I, i, i és el punt. Eee... “De cada unitat, pues cada dos, tres sessions podem 

fer una mica de reflexió de tot lu que s’ha fet, aixís amb general? Bueno, poder sí.” 

“Cada sessió, cada sessió, cada sessió?” Igual al final amb un simple “Ens ho hem 

passat bé” o “Què us ha agradat molt?” o què d’allò, que tots facin un moment de 

pensament n’hi ha prou. 

Entrevistadora: Clar. 

Entrevistat: No una cosa molt grossa. 

Entrevistadora: Val. Llavors emmm... Com actues davant de, dels nens i de les nenes 

per, per mostrar-te tal i com pretens que et vegin d’alguna manera?  
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Entrevistat: (silenci) Eee... Bueno, ells et veuen, no sé, ara entraria (riure) 

Entrevistadora: (riure) 

Entrevistat: Ara entraria en PNL i no, no val la pena. Eee... No, lu que s’intenta és ser 

proper. Eee... adaptes la comunicació, amb els grans a vegades dius algunnn... alguna 

paraulota perquè també els hi agrada, amb els petitons doncs algun “caca, culo, pedo, 

pis” que els fa riure, et fa ser proper. Eee... al cercle que ens assentem tots plegats ens 

fiquem a la seva alçada. Mmm... intento, jo diria que ho aconsegueixo sempre, que hi 

hagi algun moment de bronca mai estar del tot alçat sinó sempre estar a l’alçada de, de 

la, de la cara del nano, mmm... encara que sigui ajupint-me o seient-nos tots dos i si més 

no estar tots dos asseguts. Clar, per nassos ells quedaran més baixos que jo perquè no 

no, no podem buscar cadires de doble. 

Entrevistadora: Clar, clar. 

Entrevistat: De doble alçada. Eee... mirar de ser molt proper, fent bromes, emprenyant-

me quan toca, iii... i jo penso que tractar-los amb respecte, tractar-los amb respecte i 

buscant que evidentment ell a llavors el tracte te’l te’l donguin amb tu no? Mmm... 

Entrevistadora: Vale. 

Entrevistat: Em sembla que bàsicament això no, no.  

Entrevistadora: Vale. Eee... llavors, creus que és important que hi hagi regles al llarg 

dels jocs i les tasques? 

Entrevistat: Sí clar. La normativa. 

Entrevistadora: Moltes, poques? 

Entrevistat: La que toca. Si és un joc, hi han d’haver-hi unes normes, si és una tasca hi 

ha d’haver-hi uns límits. Mmm... hi hauran tasques que tindran normes més estrictes, hi 

hauran tasques que tindran normes més, fins i tot flexibles, de poder-se trencar, però sí 

que és important que quan hi han unes normes, t’agradin o no, complir-les. A mi no 

m’agrada anarrr... tant casc amb moto i és norma pues hi vaig. Mmm... no puc anar per 

la carretera a més de cent vint mmm... doncs no hi vas no?  

Entrevistadora: Val, o sigui dintre la llibertat aquesta de les tasques. 
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Entrevistat: Clar hi han tasques. 

Entrevistadora: Sempre marcar. 

Entrevistat: Si matar conills et toca la pilota i estàs mort, mmm... bueno la podem 

adaptar i que t’hagi de tocar dos cops però en un moment o altre t’hauràs de matar. Sinó 

no serà mataconills sinó el joc perd la seva gràcia, no? 

Entrevistadora: Clar. 

Entrevistat: La, l’atrapada no? Amb els més petits no doncs que no fan atrapada sinó 

que persegueixen al que atrapa mmm... el joc deixa de tenir cap mena de gràcia si n’hi 

han dos que s’escapen i els altres que els persegueixen. 

Entrevistadora: Clar. 

Entrevistat: Perquè han de tenir la normativa hi ha de ser-hi. 

Entrevistadora: Sí sí. Llavors de, respecte a la competició. 

Entrevistat: Sí... 

Entrevistadora: Creus que és important que hi sigui present de tant en tant, sempre, 

com un element motivador? 

Entrevistat: (silenci) La competició no deixa de ser (tos), cooperació. Mmm... quan la 

competició és individual, perd aquesta part de cooperació però quan la competició és, 

bueno, entre dos equips, lll... eee... un equip coopera en el fons per guanyar a l’altre. La 

la la la part de la competició que hem de treure (silenci). Sí hi ha d’haver-hi competició, 

lu que hem de treure és que és indiferent qui arribi primer, per exemple. O sigui, lu 

important és, l’objectiu és canviar-lo, no és arribar primer sinó que és arribar sense que 

t’hagi caigut la pilota, siguis el primer o siguis l’últim. És igual, el teu equip ha 

aconseguit arribar a allà portant la pilota. “Ah, he arribat primer! Fantàstic! Ei hem 

arribat últims! Fantàstic!” Penso que el greu problema de la competició és la figura del, 

del campió no? Però la competició hi ha de ser, perquè sinó és una merda. 

Entrevistadora: Clar. 
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Entrevistat: “Perquè, perquè haig d’arribar jo a allà?” Si no és per competir amb algú, 

ni que sigui amb mi mateix eh.  

Entrevistadora: Sí sí.  

Entrevistat: Si no és perquè la pilota no em caigui, “Què haig d’arribar allà caminant? 

Bueno, doncs hi arribo i ja està. Què faig ara?” Hi torno a arribar cap allà caminant no? 

Entrevistadora: Necessites algo que et motivi. 

Entrevistat: Hi ha d’haver-hi algo no? Ni que sigui caminar de diferents maneres, estic 

competint, haig de pensar diferents maneres. Potser és una altra visió de competició. 

Entrevistadora: Clar. 

Entrevistat: Partit de vegad/ Partits quan fem amb sisès quan fem esports, pues clar que 

n’hi han d’haver-hi. És que sinóoo... Esports cooperatius n’hi han? Sí clar que hi han 

esports cooperatius, i s’han inventat molts esports cooperatius i, i que són molt xulos i i, 

i segur que funcionen molt però mmm... 

Entrevistadora: Clar, necessites que. 

Entrevistat: Però no, és un esport amb unes normes que són cooperatives, vull dir. El 

problema de la competició és lu que comporta, és guanyar a qualsevol preu. Si li treus 

guanyar a qualsevol preu, la competició és mmm... 

Entrevistadora: És positiva. 

Entrevistat: Pues competeixes, si tu ets molt bona, i em mola molt competir contra tu 

perquè jo pugui aprendre. I en el fons estem cooperant dos rivals. 

Entrevistadora: Clar. 

Entrevistat: I quan acaba el partit doncs ens anem a prendre algo i ja estàs fent les 

habilitats socials que durant el partit no has pogut fer o o també has fet per millorar tu 

pues les fas en un altre moment. I, i, i si jo sóc molt bo amb algo, el que no puc fer és 

humiliar-te a tu perquè demostrar que sóc me/ jo fe/ Jo, el meu màxim, sabent i al final 

del partit igual et et comento “ostia hagués pogut fer això eh a allà” pues això és 

cooperar també.  

Entrevistadora: Clar, sí sí. 

Entrevistat: Dins la competició. 
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Entrevistadora: (tos) Val, emmm... 

Entrevistat: A aquí hi ha un llibre molt bo que és el d’en Joan Arumí que l’han tret ara 

(riure). No m’enduc comissió. 

Entrevistadora: (riure) Llavors, emmm... o sigui, ja hem parlat deee..., de que l’EF pot 

ajudar a les habilitats socials però des de l’àmbit psicològic, què en penses? Que pot 

millorar. 

Entrevistat: L’autoestima bàsicament. Bueno bàsicament no. L’autoestima, la la la la 

(silenci), tota la part deee... 

Entrevistadora: D’autoconcepte? 

Entrevistat: Sí. Imatge iii..., iii... adrenalina iii... oxitocina iii... parafina i tota.  

Entrevistadora: (riure) 

Entrevistat: Nooo... tota la part que. 

Entrevistadora: (tos) 

Entrevistat: Tot lu que comporta l’activitat física no? Que que, moviment del cos hi 

han un munt d’estudis que, que aconsellen començar el cole amb mitja hora de 

d’activitat física, perquè el cos estàaa... s’activa iii... et surten totes les hormones o totes 

les no sé que són, m’és igual, o no m’és igual, vull dir que tot, tot lu del cervell, les 

connexions (tos) es “bubububu...”, comencen a funcionar. 

Entrevistadora: S’activen iii... 

Entrevistat: I s’activen un munt les les connexions al cervell. Jo penso que és, no sé si 

necessari, tampoc potser la paraula és necessari, però però la veritat és que és molt 

positiu tota l’activació física per, a l’hora de (silenci), bueno això, tota la part aquesta 

psicològica de la, deee... 

Entrevistadora: Clar de sentir-te a gusttt... 

Entrevistat: Sentir-me a gust, estar content, eee..., creure que puc fer les coses, és/ 

Saber que, coneixem el cos, quan més em conec, osti en el moment en que haig d’estar/ 

hi ha un moment/ o just abans d’estar cansat ja paro. Doncs estudiar el mateix no? Tinc 

el cap col·lapsat doncs abans d’arribar al col·lapsament total igual paro i i faig una altra 

cosa no?  
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Entrevistadora: Clar. 

Entrevistat: Emmm... borro i torno a començar no? 

Entrevistadora: I d’alguna manera penses que si el nen o hasta les persones que fan EF 

no estan bé psicològicament els costarà més? Emmm... per exemple, no sé, dur a terme 

un joc de forma cooperativa ooo... 

Entrevistat: (tos) 

Entrevistadora: Fer, fer EF? 

Entrevistat: Eee... jo més que (silenci) o sigui, no m’hi he trobat mai. Sí m’he trobat 

amb amb a qui els hi costa o qui té problemes amb l’EF bàsicament és perquè té molt 

males experiències amb amb EF. A ja sigui amb mestres, o perquèee... ha caigut d’algun 

lloc fent EF i s’ha fotut enlaire la cama, el braç no sé o molt mal. Però és un tema de 

confiança més que un tema de, de de de, de capacitats o de discapacitats o o ooo... 

mancances no? Mmm... aquí quan vénen el treball que fem en conjunt amb l’Estel és 

una prova super evident. Vull dir, són nanos que van amb una escola d’Educació 

Especial (tos) i que quan fem EF a aquí, mmm... no no no, no hi ha una diferència, hi ha 

una diferència motriu, o amb algunes coses, però amb altres coses no hi han diferències 

ni cognitives ni motrius ni de cap manera. Com a molt e e en habilitats de, de diàleg 

però perquè p perq la seva, la seva forma d’expressar-se no és com com la d’aquí, ni c 

com la d’alguns d’aquí però vull dir que hi ha alguns d’aquí.  

Entrevistadora: Sí. 

Entrevistat: Que tenen, podrien tenir el mateix problema d’expressió que no pas. 

Entrevistadora: Clar. 

Entrevistat: Que q, o sigui el mateix. Per tant, “que els problemes diguem-ne cognitius 

comportin problemes d’EF?” És lògic que sí, mmm... perquè cognitivament no coneixes 

tant al teu cos, no sé que. Peròoo... tot fora de diguem-ne, deee... podem, diguem-ne 

discapacitats, per dir-ho d’alguna manera, el que comporta és altres formes de fer l’EF 

no? o altres formes de d’expressar l’EF. 
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Annex 3. Document firmat del mestre entrevistat 
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Annex 4. Taules amb el contingut de l’entrevista 

L’EF DINS EL CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA 

Àmbit 

temàtic 
Idees i informació extretes de l’entrevista 

L
’E

F
 D

IN
S

 E
L

 

C
U

R
R

ÍC
U

L
U

M
 

D
E

 P
R

IM
À

R
IA

  Les variacions depenent del nivell les marca el currículum però 

sempre cal tenir present el desenvolupament individual de cada infant. 

 

 Primer són els infants i després el currículum. 

 

 Cal saber adaptar allò que diu depenent de la realitat que tenim a 

l’aula. 

Figura 33. L’EF dins el Currículum de primària segons l’entrevista, 2016 (Elaboració pròpia) 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT I EL PROFESSORAT 

Àmbit 

temàtic 
Idees i informació extretes de l’entrevista 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

I-

Q
U

E
S

 D
E

 

L
’A

L
U

M
N

A
T

 D
’E

F
 

 Cadascú arriba fins on pot. No s’obliga a ningú a fer res. Fer tasques 

obertes per contemplar la multitud de nivells i que tothom treballi, provi 

coses noves i doni el màxim dins les pròpies possibilitats. 
 

 La competició com a element motivador dels infants. 
 

 Tenir problemes cognitius comporta dificultats a l’hora de fer EF 

perquè hi ha poc coneixement del propi cos i consciència corporal. 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IQ
U

E
S

 D
E

L
 

P
R

O
F

E
S

S
O

R
A

T
 D

’E
F

 

 Donar recursos perquè es puguin assolir certs objectius. 
 

 Promoure el diàleg i la discussió per evitar conflictes. 
 

 Fer feedbacks que arribin a l’infant, no quedar-se amb un “t’ha 

agradat?”. 
 

 Donar recursos als infants perquè es sàpiguen autoavaluar, autocriticar, 

reflexionar i tenir una visió crítica. 
 

 Mostrar-se proper i tenir complicitat amb els infants mitjançant el 

diàleg, parlant de temes adequats per captar la seva atenció, seient a la 

mateixa alçada,... 
 

 Donar llibertat perquè puguin decidir certs aspectes dins la sessió. 

Figura 34. Característiques de l’alumnat i el professorat segons l’entrevista, 2016 (Elaboració pròpia) 
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METODOLOGIES EDUCATIVES DINS L’EF 
D

if
er

en
ts

 e
st

il
s 

d
o
ce

n
ts

 

 Cal utilitzar diferents metodologies i estils docents. La cooperació ha de 

tenir un gran pes però la resta de maneres de treballar també. 

 

 Proposar reptes als infants i que hagin de pensar estratègies per solucionar-

los. 
 

 La cooperació com a metodologia educativa principal. És una de les més 

efectives i complerta. 
 

 Totes les activitats haurien d’intentar treballar les habilitats físiques però a 

més, les habilitats socials i comunicatives. 
 

 La cooperació com a metodologia per promoure la creativitat. 
 

 Promoure el diàleg i la discussió. 
 

 Mostrar complicitat mitjançant el diàleg i una postura pròxima. 
 

 La competició com a element cooperatiu. 

F
ee

d
b
ac

k
s 

 Tot i fer autoavalucions o reflexions individuals i col·lectives, hi ha molts 

infants dins una classe i costa fer coses que els arribin de veritat. 
 

 Fer feedbacks superficials i poc reflexionats no influeix en l’aprenentatge. 
 

 Cal fer-ne però amb moderació. Cal una reflexió al darrera. 
 

 Cal reflexionar sobre el que s’ha fet bé i malament i els motius profunds. 

M
o
ti

v
ac

ió
 

 L’EF motiva als infants ja que els permet moure’s i se’ls dóna la 

oportunitat de viure el seu propi aprenentatge. 
 

 Per motivar-los cal valorar-los, fer que hi hagi molt moviment (quan és 

necessari), diversió, reptes assolibles, llibertat i que no s’estableixi una rutina. 

L’infant s’ha de veure partícip del seu propi aprenentatge. 
 

 La competició com a element motivador per autosuperar-se o donar el 

màxim dins el grup per avançar juntament. 

N
o
rm

es
 

 És important que hi hagi normes: les necessàries, ni moltes ni poques. 
 

 En ocasions hi poden haver normes flexibles, que es puguin desenvolupar 

al llarg de la sessió o estructurar-se segons la seva voluntat. 
 

 Donar llibertat als infants perquè creïn certes normes en tasques. 

Figura 35. Metodologies educatives dins l’EF segons l’entrevista, 2016 (Elaboració pròpia) 
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PRÀCTIQUES EDUCATIVES QUE PROVOQUEN BENEFICIS PSÍQUICS 

CAUSES: 
 . 

. 

CONSEQÜÈNCIES: 

Donar llibertat i reptes a assolir. Que l’infant vagi motivat a les classes d’EF. 

Donar obertura a les activitats, 

tasques o jocs per tal d’incloure a tots 

els infants. 

Motivació. 

Que tothom provi coses noves dins les 

seves possibilitats. 

Que l’infant gaudeixi i estigui motivat per 

l’EF. No sentir-se exclòs. 

Observar els nivells i tenir-los en 

compte. 
Que l’infant es senti a gust. 

El treball cooperatiu. 
Que l’infant es senti valorat i treballi les 

habilitats socials i comunicatives. 

És important que hi hagi diversió, 

cooperació i interrelació. 

Desenvolupament de la creativitat, les 

habilitats socials i comunicatives. 

Motivació. 

Promoure el diàleg i la discussió. 

Menys conflictes. Que l’infant es senti 

valorat. Futurament s’haurà de dedicar 

menys temps al diàleg perquè ja hi haurà 

l’hàbit adquirit.  

Fer feedbacks. 
Millorar l’autoestima i promoure la 

reflexió. 

Que el docent es mostri proper. Que els infants es sentin bé. 

Tractar als infants amb respecte. Que els infants siguin respectuosos. 

La competició com a element 

cooperatiu. 
Donar el màxim per autosuperar-se. 

El docent que treballa per promoure 

l’estat integral de l’infant. 

Millora de l’autoestima, l’autoconfiança i 

l’autoconcepte dels infants. 

Activació i moviment físic. Més capacitat d’atenció. 

Figura 36. Pràctiques educatives que provoquen beneficis psíquics segons l’entrevista, 2016 

(Elaboració pròpia) 
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PRÀCTIQUES EDUCATIVES QUE PROVOQUEN PERJUDICIS PSÍQUICS 

CAUSES: CONSEQÜÈNCIES: 

Les activitats, tasques o jocs massa tancats 

fan que certs infants s’hi desvinculin. 

Que l’infant deixi d’anar motivat a les 

classes d’EF. 

Treballar poc amb l’existència de reptes. Desmotivació. 

Fer executar coses als infants massa 

difícils per a ells sense facilitar-los certs 

recursos. 

Que l’infant agafi por i es bloquegi. 

Fer sentir malament per no arribar a cert 

nivell. 
Que l’infant deixi de gaudir. 

Treballar poc de forma cooperativa. 
No s’adquireixen habilitats físiques, 

comunicatives i socials. 

Metodologies directives. Poc treball de les habilitats integrals. 

Competició mal plantejada. Ganes de vèncer al contrari. 

El docent que no treballa pensant en l’estat 

integral de l’infant. 

Empitjora de l’autoestima, 

l’autoconfiança i l’autoconcepte dels 

infants. 

No tenir bones experiències prèvies d’EF. Bloqueig i desconfiança. 

Figura 37. Pràctiques educatives que provoquen perjudicis psíquics segons l’entrevista, 2016 

(Elaboració pròpia) 
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Annex 5. Taula general dels qüestionaris 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS GLOBALS 

T
O

T
A

L
 =

 2
8
9
 

Cicle Enquestes  Curs Enquestes Classe Enquestes 

CICLE INICIAL 113 

Primer 52 
1r A 26 

1r B 26 

Segon 61 

2n A 18 

2n B 24 

2n C 19 

CICLE MITJÀ 85 

Tercer 41 
3r A 21 

3r B 20 

Quart 44 
4t A 23 

4t B 21 

CICLE SUPERIOR 91 

Cinquè 46 
5è A 23 

5è B 23 

Sisè 45 
6è A 23 

6è B 22 

Figura 38. Resultats globals segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 
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Annex 6. Taules dels qüestionaris de cicle inicial 

T’AGRADA FER EF? 

SÍ 105 

NO 0 

A VEGADES 8 

TOTAL 113 

Figura 39. T’agrada fer EF? segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 

DEFINEIX AMB TRES PARAULES QUÈ SENTS QUAN FAS EF 

S
E

N
T

IM
E

N
T

S
 P

O
S

IT
IU

S
 V

E
R

S
 L

’E
F

 

(1
5
2
) 

ALEGRIA 54 

FELICITAT (estar content) 82 

SENTIR-SE BÉ O MOLT BÉ 12 

MOTIVACIÓ 0 

BENESTAR 0 

DIVERSIÓ 0 

SATISFACCIÓ 0 

EXCITACIÓ 0 

EMOCIÓ 4 

LLIBERTAT 0 

PASSIÓ 0 

GANES 0 

S
E

N
T

IM
E

N
T

S
 

N
E

G
A

T
IU

S
 V

E
R

S
 

L
’E

F
 (

6
9
) 

NERVIS 39 

POR 4 

VERGONYA 22 

TRISTESA 3 

TIMIDESA 0 

RÀBIA 1 

A
L

T
R

E
S

 

(3
) NO EMOCIONS (cansament, flexibilitat, esforç físic) 1 

ALTRES 2 

TOTAL 224 

Figura 40. Defineix amb tres paraules què sents quan fas EF segons qüestionaris, 2016 (Elaboració 

pròpia) 
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ET SENTS A GUST FENT EF? 

SÍ 101 

NO 0 

A VEGADES 12 

TOTAL 113 

Figura 41. Et sents a gust fent EF? segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 

T’AGRADA TREBALLAR AMB GRUPS COOPERATIUS? 

SÍ 87 

NO 3 

A VEGADES 23 

TOTAL 113 

Figura 42. T’agrada treballar amb grups cooperatius? segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 
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Annex 7. Taules dels qüestionaris de cicle mitjà 

 

 

T’AGRADA FER EF? PER QUÈ? 

S
Í 

(8
0
) 

Perquè m’agrada fer esport i em sento a gust 15 

Perquè aprenc i m’agrada el mestre o la mestra 4 

Perquè m’agrada fer esport amb els companys i companyes i 

aprendre cooperativament 
2 

Perquè m’ho passo bé de forma general 18 

Combinació de dues o més opcions (perquè aprenc, m’ho passo bé, 

estic entre companys i companyes, m’agrada fer esport,...) 
41 

N
O

 

(0
) 

Perquè no ho passo bé fent-ne 0 

A
 V

E
G

A
D

E
S

 (
5
) 

Depenent de si em sento a gust fent les activitats, tasques o jocs que 

fem o no 
1 

Perquè m’agrada molt fer esport i això fa que m’agradi 1 

En moments puntuals no però en general sí perquè aprenem, és 

divertit i estem entre companys i companyes 
3 

Depenent de l’actuació del mestre o la mestra 0 

TOTAL 85 

Figura 43. T’agrada fer EF? Per què? segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 
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DEFINEIX AMB TRES PARAULES QUÈ SENTS QUAN FAS EF 

S
E

N
T

IM
E

N
T

S
 P

O
S

IT
IU

S
 V

E
R

S
 L

’E
F

 (
1
6
8
) 

ALEGRIA 71 

FELICITAT (estar content) 84 

SENTIR-SE BÉ O MOLT BÉ 0 

MOTIVACIÓ 4 

BENESTAR 1 

DIVERSIÓ 4 

SATISFACCIÓ 0 

EXCITACIÓ 1 

EMOCIÓ 0 

LLIBERTAT 0 

PASSIÓ 1 

GANES 2 

S
E

N
T

IM
E

N
T

S
 N

E
G

A
T

IU
S

 

V
E

R
S

 L
’E

F
 (

6
9
) 

NERVIS 43 

POR 5 

VERGONYA 17 

TRISTESA 4 

TIMIDESA 0 

RÀBIA 0 

A
L

T
R

E
S

 

(1
0
) 

NO EMOCIONS (cansament, flexibilitat, esforç 

físic) 
2 

ALTRES 8 

TOTAL 247 

Figura 44. Defineix amb tres paraules què sents quan fas EF segons qüestionaris, 2016 (Elaboració 

pròpia) 
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ET SENTS A GUST FENT EF? PER QUÈ? 
S

Í 
(7

8
) 

Perquè em sento a gust treballant amb els companys i companyes 17 

Perquè m’ho passo bé i em sento a gust de forma general 26 

Perquè aprenc 0 

Perquè se’m dóna bé l’EF 23 

Perquè m’agrada el mestre o la mestra 6 

Combinació de dues o més opcions 6 

N
O

 

(0
) 

Perquè no se’m dóna bé el que fem 0 

A
 V

E
G

A
D

E
S

 (
7
) 

Depenent de les activitats, tasques i jocs que fem 3 

Quan sento vergonya o preocupació per les activitats, tasques o jocs 

que hem de dur a terme 
1 

Depenent de si estic/estem castigats o no, de si ens renyen o no 0 

Perquè de vegades els companys i companyes em molesten i em fan 

sentir malament 
2 

Altres 1 

TOTAL 85 

Figura 45. Et sents a gust fent EF? Per què? segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 

T’AGRADA TREBALLAR AMB GRUPS COOPERATIUS? PER QUÈ? 

S
Í 

(5
9
) 

Perquè estic a gust treballant amb els companys i companyes 16 

Perquè conec millor a la gent de la classe 6 

Perquè em sento valorat/da: no estic sol/a i ens ajudem mútuament. 

Aprenem cooperativament 
37 

N
O

 (
1
) 

Perquè discutim 0 

Perquè no em sento valorat/da 1 

Perquè no m’agraden els companys i companyes amb els que em toca 0 

Perquè no 0 

A
 

V
E

G
A

D
E

S
 

(2
5
) 

Perquè ens costa posar-nos d’acord 5 

Perquè hi ha grups on no em sento valorat/da o no m’hi trobo a gust 9 

Depenent dels companys i companyes que vénen amb mi al grup 9 

Perquè m’agrada més treballar sol/a 2 

TOTAL 85 

Figura 46. T’agrada treballar amb grups cooperatius? Per què? segons qüestionaris, 2016 (Elaboració 

pròpia) 
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Annex 8. Taules dels qüestionaris de cicle superior 

 

 

T’AGRADA FER EF? PER QUÈ? 

S
Í 

(6
2
) 

Perquè m’agrada fer esport i em sento a gust 20 

Perquè aprenc i m’agrada el mestre o la mestra 1 

Perquè m’agrada fer esport amb els companys i companyes i 

aprendre cooperativament 
14 

Perquè m’ho passo bé de forma general 12 

Combinació de dues o més opcions (perquè aprenc, m’ho passo bé, 

estic entre companys i companyes, m’agrada fer esport,...) 
15 

N
O

 

(0
) 

Perquè no ho passo bé fent-ne 0 

A
 V

E
G

A
D

E
S

 (
2
9
) 

Depenent de si em sento a gust fent les activitats, tasques o jocs que 

fem o no 
11 

Perquè m’agrada molt fer esport i això fa que m’agradi 5 

En moments puntuals no però en general sí perquè aprenem, és 

divertit i estem entre companys i companyes 
11 

Depenent de l’actuació del mestre o la mestra 2 

TOTAL 91 

Figura 47. T’agrada fer EF? Per què? segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 
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DEFINEIX AMB TRES PARAULES QUÈ SENTS QUAN FAS EF 

S
E

N
T

IM
E

N
T

S
 P

O
S

IT
IU

S
 V

E
R

S
 L

’E
F

 (
1
6
9
) 

ALEGRIA 77 

FELICITAT (estar content) 74 

SENTIR-SE BÉ O MOLT BÉ 0 

MOTIVACIÓ 1 

BENESTAR 1 

DIVERSIÓ 8 

SATISFACCIÓ 3 

EXCITACIÓ 0 

EMOCIÓ 3 

LLIBERTAT 1 

PASSIÓ 0 

GANES 1 

S
E

N
T

IM
E

N
T

S
 N

E
G

A
T

IU
S

 

V
E

R
S

 L
’E

F
 (

8
5
) 

NERVIS 37 

POR 6 

VERGONYA 38 

TRISTESA 2 

TIMIDESA 1 

RÀBIA 1 

A
L

T
R

E
S

 

(1
1
) NO EMOCIONS (cansament, flexibilitat, esforç físic) 4 

ALTRES 7 

TOTAL 265 

Figura 48. Defineix amb tres paraules què sents quan fas EF segons qüestionaris, 2016 (Elaboració 

pròpia) 
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ET SENTS A GUST FENT EF? PER QUÈ? 

S
Í 

(6
4
) 

Perquè em sento a gust treballant amb els companys i companyes 9 

Perquè m’ho passo bé i em sento a gust de forma general 25 

Perquè aprenc 8 

Perquè se’m dóna bé l’EF 18 

Perquè m’agrada el mestre o la mestra 1 

Combinació de dues o més opcions 3 

N
O

 

(2
) 

Perquè no se’m dóna bé el que fem 2 

A
 V

E
G

A
D

E
S

 (
2
5
) 

Depenent de les activitats, tasques i jocs que fem 8 

Quan sento vergonya o preocupació per les activitats, tasques o jocs 

que hem de dur a terme 
5 

Depenent de si estic/estem castigats o no, de si ens renyen o no 8 

Perquè de vegades els companys i companyes em molesten i em fan 

sentir malament 
2 

Altres 2 

TOTAL 91 

Figura 49. Et sents a gust fent EF? Per què? segons qüestionaris, 2016 (Elaboració pròpia) 
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T’AGRADA TREBALLAR AMB GRUPS COOPERATIUS? PER QUÈ? 
S

Í 
(3

1
) 

Perquè estic a gust treballant amb els companys i companyes 13 

Perquè conec millor a la gent de la classe 2 

Perquè em sento valorat/da: no estic sol/a i ens ajudem mútuament. 

Aprenem cooperativament 
16 

N
O

 (
1
3
) 

Perquè discutim 2 

Perquè no em sento valorat/da 4 

Perquè no m’agraden els companys i companyes amb els que em toca 6 

Perquè no 1 

A
 V

E
G

A
D

E
S

 (
4
7
) 

Perquè ens costa posar-nos d’acord 2 

Perquè hi ha grups on no em sento valorat/da o no m’hi trobo a gust 14 

Depenent dels companys i companyes que vénen amb mi al grup 31 

Perquè m’agrada més treballar sol/a 0 

TOTAL 91 

Figura 50. T’agrada treballar amb grups cooperatius? Per què? segons qüestionaris, 2016 (Elaboració 

pròpia) 
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Annex 9. Qüestionaris respostos dels infants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


