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Resum
L’objectiu d’aquest treball és analitzar si l’ús d’una unitat didàctica d’activitats de
caràcter cooperatiu a l’àrea d’educació física pot ajudar a integrar a un nouvingut.
Aquest estudi s’ha portat a terme amb infants de segon de primària d’una escola de
nou barris de Barcelona. Per mitjà de dues observacions sistemàtiques, diferents
sociogrames i l’ús de les activitats, s’han analitzat les interaccions entre el grup –
classe i els nouvinguts, per conèixer les seves relacions i el tipus d’aquestes per tal
d’augmentar les positives.
Avaluant els resultats obtinguts s’ha vist com a nivell global s’han augmentat les
relacions positives envers els nouvinguts i han disminuït les negatives. Per tant,
l’educació física amb recursos cooperatius pot integrar a un infant nouvingut.
Paraules

clau:

interculturalitat,

infant

nouvingut,

unitat

didàctica,

activitats

cooperatives, integració.

Abstract
The main objective of this projet is analyse that cooperative activities, at Physical
Education helps to integrate the newcomer children in the classroom.
This study was carried out with second graders, in a Nou Barris school of Barcelona.
The study is based in two systematic observations, diferents tasks and sociograms, for
know and analyse their relationships and, in this way, increase the positive
relationships among students.
Evaluating the results, I noticed how positive relations have improved between the kids,
negative behaviours have declined. Therefore, Physical Education with cooperative
activities helps to integrate kids from other countries.
Key words: interculturality, newcomer children, didàctic unit, cooperative activities,
integration
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Introducció
Aquest treball consisteix en realitzar una investigació sobre la integració d’infants
nouvinguts a partir de l’àrea d’Educació Física. L’estudi es centra en observar quines
relacions hi ha entre els infants nouvinguts i els seus companys, per tal de disminuir
les negatives i augmentar les positives. Tot això es portarà a terme a través d’una
unitat didàctica i de diferents instruments: l’observació sistemàtica de dues sessions i
els sociogrames.

La investigació es realitzarà al Col·legi Camí, una escola concertada situada a nou
barris de Barcelona. Aquesta escola m’ha permès conèixer la seva dinàmica de treball,
el professorat i els seus alumnes que la formen. Gràcies a la llibertat donada per
l’escola i l’ajuda dels diferents mestres, he pogut tenir molta informació interessant per
l’elaboració del treball, fer alguna prova pilot i conèixer als participants.

Donada la situació actual de la multiculturalitat i la pluralitat de les escoles, he
considerat oportú realitzar aquest treball per investigar si l’Educació física pot integrar
a un infant nouvingut, ja que sempre a pràctiques he aplicat dinàmiques de classe per
tal de promoure el respecte, la cohesió i la convivència entre els alumnes, però mai a
través d’aquesta àrea.

Aquest treball està format per diferents blocs. Primerament hi ha un apartat teòric que
parla sobre la immigració, l’educació intercultural i l’aprenentatge cooperatiu com a
eina de l’educació física. En segon lloc es troba l’apartat pràctic que mostra la
metodologia de la investigació, les dades obtingudes i la discussió dels resultats.
Finalment, en tercer lloc es troba les conclusions on es comprova la hipòtesi i les
reflexions.
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1.La societat actual i el canvi educatiu que necessita
Segons el Diccionari d’Instituts d’Estudis Catalans (2017) una societat és una
agrupació permanent d’individus que viuen seguint uns valors i sota unes lleis
comunes.
Valls (2001) explica que vivim en una societat, moderna que està sempre creixent i
originant constant canvis que afecten a tot el món, fent que els ciutadans adquireixin
una rapidesa per evolucionar i adaptar-se.
García i Goenechea (2009) parlen que vivim en una societat globalitzada que ha donat
pas a l’ampliació i l’acceleració de la interconnexió mundial a tots els elements de la
vida social moderna. És a dir, segons aquests autors; la globalització ha millorat la
comunicació, ha creat obertures d’informacions i ha produït un augment de constants
migracions.

García i Goenechea (2009) entenen per migracions, els desplaçaments que les
persones han fet lluny del seu territori per tal de cercar: benestar social, demandes de
feina, qualitat de vida i seguretat. A més, García i Goenechea (2009) expliquen que la
població migrant està formada per una gran varietat de perfils: des de refugiats en
cerca d’asil, a professionals qualificats, jubilats, treballadors temporals, estudiants, etc.
Per consegüent, aquesta varietat de perfils es relaciona amb l’existència de diferents
es tipologies de migracions. L’autor Herrera (2006) esmenta diferents tipus de
migracions segons l’espai, la duració i el caràcter:
·

L’espai: es poden produir migracions internes o nacionals si es realitzen
moviments dintre d’un mateix país. Però, si es realitzen moviments d’un país a
un altre, es tractarà de migracions internacionals o externes.

·

La duració: les migracions poden ser temporals si l’individu retorna al seu país
d’origen després d’un període de temps o definitiva si es queda en el país
receptor.

·

El caràcter: determina si les migracions són voluntàries o forçades. Les
voluntàries es caracteritzen perquè el subjecte decideix marxar de manera
lliure, però per contra, les forçades es produeixen quan hi ha unes causes
externes al subjecte que l’obliguen a deixar el seu país.

Per explicar les causes de les migracions, Pinyol (2010) defineix els factors d’atracció i
d’expulsió. D’una banda, explica que els factors d’expulsió són els que es produeixen
en el país d’origen de l’individu migrant i que condicionen la partida. D’altra banda
argumenta que els factors d’atracció es troben als països de destí i que són fets que
6
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atrauen a justificar un procés migratori. Segons Pinyol (2010) els factors d’atracció i
d’expulsió comprenen de les condicions socioeconòmiques i demogràfiques a raons
polítiques i culturals. Així doncs, Escalona (2007) nomena quins són els principals fets
característics de la societat actual com a influenciadors de l’augment de producció de
les migracions. En primer lloc parla del model econòmic mundial caracteritzat a
l’obertura de les fronteres a la circulació de béns capitals, estudiants i turistes, però a
la mateixa vegada tancada a moltes famílies, treballadors i sol·licitants d’asil. En segon
lloc explica que estan les desigualtats dels diferents nivells de renda, d’expectatives de
feina, benestar social, seguretat, drets humans i qualitat ambiental a escala mundial de
cada país. Seguidament, estan les diferències demogràfiques i de situacions
ocupacionals entre els diferents països. En quart lloc les aparicions de la millora de les
comunicacions i els baixos costos dels viatges. I finalment, la imatge de riquesa dels
països desenvolupats que els mitjans de comunicació ofereixen altres països del
mateix perfil i/o subdesenvolupats.
Pinyol (2010) defensa que la dècada de 1960 Europa deixa de ser l’origen de la
majoria dels moviments migratoris per esdevenir destí d’aquests. El Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya (2013), defensa que
Catalunya sempre s’ha caracteritzat per ser una de les comunitats autònomes que
més immigrants acull, ja siguin del mateix país o de fora d’Espanya. Seguint amb
aquesta argumentació, l’Insitut d’Estudis Catalans (2016) ha ofert diferents graelles i/o
gràfics1 per indicar que el Barcelonès és una de les comarques de Catalunya que més
població estrangera rep.
Valls (2001) dóna molta importància a les migracions i a la rebuda d’immigrants a
Catalunya, ja que aquest fet provoca que la societat actual sigui plural. Segons Rotger
(2004), aquesta pluralitat ha donat pas a un plantejament de diversos reptes,
demandes i crítiques a escala educativa. Altrament, l’autor explica que els sistemes
educatius portats a terme, són fruits de la modernitat i del progrés de la societat, però
no obstant, són força dèbils perquè encara s’han pogut observar com es creen moltes
diferències socials i culturals a les diferents identitats educatives. De manera
paral·lela, García i Goenechea (2009) també qüestionen les identitats educatives i les
seves capacitats per formar ciutadans capaços de viure en una societat plural.
De manera genèrica, Rotger (2004), Besalú i Vila (2007) i García i Goenechea (2009),
comparteixen que per finalitzar amb les divisions, incerteses, desigualtats i
intoleràncies culturals que s’han descobert en els darrers anys, l’escola ha de redefinir
1

Veure els gràfics i les graelles als annexos
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la seva funció i la seva metodologia per tornar a oferir l’experiència cultural que
proporcionava, ja que una de les seves funcions és promoure la cohesió social i
l’aprenentatge de la vida en comunitat. D’aquesta manera els autors creuen que es
podrà acabar amb la necessitat de plantejar i millorar la complexa situació de l’actual
educació.

1.2.Una educació més intercultural
Molts autors han estudiat el significat del concepte educació; Castillejos (1994) i
Luengo (2004) argumenten que és un procés interactiu en el que intervenen les
influències externes del medi i un individu amb la capacitat de desenvolupar-se.
Segons Sarramona (1988), l’educació és poder transmetre, de dintre cap a fora, totes
les capacitats de rebre i establir valors. Aquestes argumentacions coincideixen amb la
definició que proporciona l’Institut d’Estudis Catalans (2016); la finalitat de l’educació
és poder transferir una sèrie de coneixements, actituds, valors o formes de cultura.
Besalú i Tort (2009) creien que s’ha de buscar una educació que pugui oferir models
clars que ajudin a construir una identitat òptima en els infants. Creien que si s’executa
l’educació amb aquest propòsit; els alumnes podran ser capaços de posar en qüestió
les influències rebudes, podran construir alternatives de millora, desenvolupar diferents
maneres de pensar i prendre decisions de manera autònoma. Afirmen que la solució
està en continuar deixant de centrar l’educació en la transmissió del saber, i centrar els
sistemes educatius en emprar una immersió en l’educació basada en valors. Així
doncs, s’aconseguirà formar infants autònoms, crítics, capaços de conviure amb altres
cultures i poder fer front i superar a futurs reptes de la societat.
Palaudàrias (2002) defensa que l’aparició de les diferents cultures a la nova pedagogia
d’ensenyament i l’arribada d’un gran nombre d’alumnes nouvinguts a les escoles2, ha
esdevingut un repte molt important per tal d’adaptar l’educació a tots els infants.
Jordán (1998) entén per cultura l’adquisició dels valors i de les qualitats d’una persona,
King (2008) defineix la cultura com un agent central de la identitat i un factor molt
important en la reconciliació d’identitats grupals dins d’un àmbit de cohesió social. A
conseqüència d’això, Medina (2002) explica que aquest conjunt de cultures rebudes,
han fet que les escoles i l’educació siguin multiculturals. L’autor diu que la
multiculturalitat és la coexistència en un mateix espai social de persones o grups de
2

Veure gràfics als annexos.
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cultures diferents. En relació amb aquesta argumentació, Palaudàrias (2002) remarca
que la multiculturalitat ha causat que l’educació tingui la funció de ser un agent
d’obertura pels infants; ja que els proporciona un ventall de noves llengües, diferents
cultures, maneres de pensar i conviure. Aquesta observació es relaciona amb l’objectiu
de l’educació que fa esment l’article 26.2 de la Declaració Universal dels Drets
Humans (1948):
“L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i a
l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals;
promourà la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i grups
ètnics o religiosos, i fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al
manteniment de la pau”3.
A més a més, Besalú i Vila (2007) comenten que aquest objectiu ha esdevingut un
repte molt important. Deien que complir amb aquest objectiu és trencar amb l’educació
que es basava en una visió negativa de les diferències, perquè eren admeses com una
amenaça estranya per la pròpia identitat. Per tant, ara s’ha d’evolucionar, buscar i
emprar una educació basada en la interculturalitat per tal de promoure la integració de
tots els infants d’ètnies diferents.
Degut a la cerca d’una educació més integradora amb les diferents cultures, molts
autors aposten i fomenten l’educació intercultural als sistemes educatius per tal de fer
front a les demandes educatives. Primerament, molts autors creuen que es tracta d’un
model i/o procés polític i social. Jordán (1998) defensa que l’educació intercultural és
un model social basat en la diversitat, que cerca l‘intercanvi i l’enriquiment social entre
cultures coexisents. Dintre del llibre de directrius de la Unesco (2008) es fa esment de
King que explica que és un procés polític i social que té la funció de buscar la
convivència a través de la interacció entre els diferents grups culturals. D’altra banda,
molts autors defensen l’educació intercultural com una eina o manera d’educar
integradora: Gant (2009) defineix l’educació intercultural com una manera d’educar en
base als drets humans, és a dir, oferir una educació que respecta la diversitat, la
cooperació i la igualtat entre les persones. Soriano (2009) explica que és una eina que
mostra als alumnes les diferents visions de poder comprendre i viure el món gràcies a
l’existència de noves cultures.

3

Cita extreta del llibre Directrius de la UNESCO sobre l’educació intercultural de UNESCO

(2008)
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Tal com s’ha dit, totes les definicions que aporten els diferents autors; coincideixen en
que l’educació intercultural és positiva i pot anar dirigida a tothom. Marí (2005) defensa
que aquest tipus d’educació podrà integrar totes les cultures, ja que va dirigida a
tothom perquè es basa en desenvolupar en els infants diferents valors conduits des
d’un punt de vista ètnic: la tolerància, l’antirracisme i la convivència entre les persones.
Ara bé, per a que l’educació intercultural s’executi en les diferents institucions socials
ha de complir diferents objectius. L’autor Jordán (1998) esmenta que per facilitar la
convivència en una societat multicultural, l’educació intercultural ha de complir els
següents objectius:
a) Promoure conductes interculturals positives a les escoles: s’ha d’ensenyar
als infants a respectar els valors i comportaments de cada cultura, per tal de
fomentar les diferents visions d’entendre la vida.
b) Millorar l’autoconcepte dels alumnes, és a dir, deixar de banda els prejudicis
que ens podem trobar per tal d’acollir a tots els infants sense etiquetar-los
per la seva cultura.
c) Fomentar la convivència i la cooperació: ensenyar els valors per tal de
poder desenvolupar en els alumnes diferents capacitats que els permetin
conviure i evitar conflictes amb persones culturalment diferents.
d) Fomentar la igualtat d’oportunitats acadèmiques, ja que així es motivarà als
alumnes per tal d’aconseguir un bon rendiment escolar
L’autor Jordán (1998) defensa que si aquests objectius es compleixen, es podrà
acceptar la realitat social, evitant conflictes i prejudicis entre les cultures coexistents
per acabar amb una de les demandes educatives més importants.

1.2.1.L’aprenentatge cooperatiu com a eina intercultural i integradora
Moltes vegades s’han pogut observar situacions marginals a les escoles. Segons Rué
(1998) l’escola serà un espai integrador quan assumeixi la diversitat i treballi dintre
d’un marc basat en valors i en la diferència d’origen. Així mateix, Rué (1998) defensa
que l’acció educativa de l’escola envers a les situacions marginals ha de ser
integradora. Els alumnes nouvinguts han de poder adaptar-se poc a poc a les normes
escolars, a la llengua si no la coneixen, als hàbits quotidians, etc. Per tant, aquesta
adaptació no només és un procés d’integració que depèn del mestre i/o de l’actitud del
10
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propi nouvingut, sinó que també depèn de la utilització dels diversos recursos d’acció
que pot oferir l’escola. Rué (1998) remarca que aquests recursos d’acció i/o de millora
han de ser pràctics per fer front a les situacions marginals de l’escola, és a dir, s’han
de poder portar a terme encara que això impliqui modificar els plans didàctics
dissenyats o pensats.
Per aquesta raó, seguint amb la darrera argumentació i amb les característiques que
formen l’educació intercultural de l’apartat anterior; els autors Rué (1998), Pujolàs
(2008) i Johnson, Johnson i Holubec (1999) recalquen que la millor manera de superar
les limitacions és modificar la manera d’organitzar les activitats educatives a les
classes a través de l’aprenentatge cooperatiu. Rué (1998) entén per aprenentatge
cooperatiu un conjunt de procediments d’ensenyament que es basen en distribuir la
classe en petits grups mixtes i heterogenis. De la mateixa manera, els autors Johnson,
Johnson i Holubec (1999) expliquen que el fet d’organitzar als infants en grups reduïts,
permet que els alumnes es treballin amb diferents rols i coordinadament per tal de
resoldre tasques acadèmiques, exprimint al màxim el seu propi aprenentatge i el dels
seus companys.
Pujolàs (2008) explica que aquests grups són heterogenis i estan formats de tres a
cinc persones, per tal d’aconseguir una bona interacció entre els educands. Gràcies a
aquesta interacció, l’autor defensa que els alumnes tindran la responsabilitat
d’aprendre el què ensenya el mestre i ajudar a que ho aprenguin els companys del seu
grup. D’aquesta manera, gràcies a aquest treball en equip, els infants estaran assolint
un dels principals continguts escolars: cooperar per aprendre i aprendre a cooperar.
Segons els autors Johnson, Johnson i Holubec (1999) l’aprenentatge cooperatiu pot
aparèixer en tres tipus de grups: grups informals, grups formals i grups de base. Els
grups informals es realitzen per resoldre problemes que poden abraçar com a màxim
una sessió de classe. D’altra banda, els grups formals es realitzen per assolir objectius
comuns amb els companys durant l’execució d’una tasca que pot durar des d’una hora
fins a algunes setmanes. I finalment els autors expliquen que els grups base s’utilitzen
per treballar un llarg període de temps, per tal que els alumnes avancin, progressin
acadèmicament i millorin les seves relacions amb companys.
Altrament, l’autor Domingo (2010) fa esment a Rué (1998) i explica que per a que es
doni l’aprenentatge cooperatiu han d’aparèixer i complir-se diferents elements bàsics
que el caracteritzen:
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a) La interdependència positiva, és a dir, els infants prenen consciència que
l’èxit de cadascú depèn de l’èxit i la feina que fan els companys.
b) La interacció positiva. L’autor comenta que els infants han de relacionar-se
per comprometre’s entre ells. Així s’intercanviaran idees, recursos i es
donaran ajuda i suport per tal de superar la feina individual i col·lectiva.
c) L’exigència i responsabilitat personal, és a dir, que a cada sessió es
promogui la presa de consciència sobre tot allò que realitzin revertirà al
grup. Els alumnes seran conscients que tindran un interès i compromís en
comú.
d) El funcionament efectiu, és a dir, fomentar diverses habilitats socials i
afectives que permetin als alumnes resoldre conflictes, construir confiança
entre els altres membres del grup i prendre decisions per assolir els
objectius i/o continguts de la tasca.
e) L’autoanàlisi i/o l’autoavaluació. L’autor diu que tots els infants han
d’aprendre i saber analitzar el seu procés per tal de millorar i augmentar
l’eficàcia del treball en grup.
A tall de conclusió, tots els autors anteriorment mencionats creuen, que l’aprenentatge
cooperatiu és beneficiós i adient portar-lo a terme a les escoles pels grans avantatges
que pot arribar a aportar als infants. Pujolàs (2012) dóna especial èmfasi a aquest
aprenentatge, ja que per mitjà d’ell, es crea un bon clima d’aula. L’autor defensa que
es pot arribar a la integració que tan interessa a l’escola de tots els alumnes sense
importar la seva cultura i/o lloc d’origen, ni les seves necessitats educatives.

1.3.L’aprenentatge cooperatiu com a eina per a una educació física
intercultural i integradora
La Real Acadèmia Espanyola defineix l’educació física com un conjunt de disciplines i
exercicis que es basen en promoure el desenvolupament i la perfecció corporal. Tot i
així, molts autors afirmen que l’educació física va més enllà del desenvolupament
motriu i corporal del cos. Casamort (2010) defineix l’educació física com una sèrie de
procediments, mètodes i tècniques que intervenen en activitats vivencials i motrius
amb la finalitat de contribuir en la formació integral de l’individu. Le Boulch (1996)
afirma que l’objectiu de l’educació física és afavorir i orientar l’evolució i la maduració
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de l’infant. Lleixà (2010) i Felipe (2013) afegeixen que l’educació física representa una
acció formativa continua que afectarà a la salut física i mental de l’individu
constantment.
D’altra banda i en relació amb les finalitats integradores de l’educació, Capllonch,
Godall i Lleixà (2007) creuen que l’educació física és una de les àrees amb més
potencial per a la integració dels nouvinguts, ja que a través d’ella es poden portar a
terme activitats col·lectives i vivencials que originin la interacció entre tots els infants.
Les autores fan referència a Lleixà (2006) i expliquen que això és possible gràcies a
l’habilitat que té l’àrea per adaptar la metodologia i/o procediment a totes les
situacions, fet que provoca que sigui un espai de comunicació i d’integració per tots els
nouvinguts amb els altres companys.
Per aquesta raó Lleixà (2010) i Felipe (2013)

afirmen que amb el programa i/o

procediment que es realitzi, l’alumne hauria de poder consolidar els hàbits saludables i
adquirir les competències necessàries per la societat actual a través del cos i el
moviment en les tasques de l’àrea de l’educació física. Altrament, Gutiérrez (1998)
comenta que el procediment ha d’estar basat en l’alumne i l’entorn que l’envolta, per
aconseguir que l’educació física promogui el raonament cultural i les relacions
personals.
D’altra banda, Garcia (2005) defensa el joc com un altre procediment i/o metodologia
de l’educació Física. L’autor explica que l’origen del joc és l’educació, és a dir,
mitjançant el joc es pugui desenvolupar un aprenentatge. Gil i Naveiras (2007) pensen
que els jocs són dinàmiques pedagògiques, educatives, divertides i desafiants que
poden afavorir positivament la construcció de la salut, l’autoestima, la cooperació i la
confiança. Omeñaca i Ruiz (1999) esmenten a Johnson (1981) per distingir diferents
tipus de jocs que es poden realitzar:
•

Jocs individuals: es caracteritzen perquè en ells no existeix cap tipus de
relació entre els objectius a aconseguir per un individu i la resta dels
components del grup. Per aquesta raó, en aquests tipus de joc no hi ha
interacció.

•

Jocs de competició: aquests tenen una relació inversa entre els objectius
individual, perquè l’individu només els aconseguirà a través dels altres.

•

Jocs de cooperació: es caracteritzen per la relació directa entre els
objectius i la possibilitat de l’èxit dels diferents individus. És a dir, un individu
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només aconseguirà l’èxit si aquest també l’aconsegueixen els altres
membres del grup.
Per tant, Gil i Naveiras (2007) comenten que l’aprenentatge cooperatiu apareix a
l’educació física com una sèrie d’activitats d’aprenentatge significatives, dinàmiques,
resoltes i practicades pels nens i nenes. Així doncs, per a que l’educació física
segueixi un procediment integrador i transversal, haurà de fer ús dels jocs cooperatius.
Per concloure afegir que l’autor Fraile (1997) defensa que el procediment ha de
promoure l’autonomia, la cooperació abans que la competició i seguir una ètica
d’actituds positives que fes de l’individu, una persona responsable i crítica. Perquè
com s’ha esmentat anteriorment, la finalitat de l’educació és promoure la convivència
entre els infants, deixant de banda les diferències per tal de crear una escola
intercultural de tots i per a tots.

2. Cerca d’estudis empírics
S’ha fet una cerca d’investigacions relacionades amb el meu tema d’estudi a les bases
de dades Dialnet, ERIC i Google Acadèmic. Per realitzar aquesta cerca s’han utilitzat
les següents paraules clau: educació física i integració, educació física com a mitjà
d’integració, educació física i nouvinguts. Així doncs, s’han utilitzat tres estudis que
s’han dut a terme a Espanya. El primer estudi de Gil i Pastor (2003) tracta en saber si
l’educació física pot disminuir els conflictes causats per la cultura d’origen d’alumnes
immigrant i/o d’ètnies minoritàries. El segon estudi el realitzen Ruíz, Molero, Zagalaz i
Cachón (2012), es basen en analitzar la integració d’alumnes immigrants per mitjà de
l’educació física. I el tercer de Velázquez (2015), estudia si els mestres d’educació
física apliquen l’aprenentatge cooperatiu com a recurs per l’aprenentatge motor, el
desenvolupament social i la inclusió dels infants.
Gil i Pastor (2003) van realitzar un estudi per saber si l’educació física pot disminuir els
conflictes que es poden generar a causa de la cultura d’origen dels alumnes
immigrants i/o d’ètnies minoritàries. Els subjectes d’aquest estudi eren els immigrants
i/o d’ètnies minoritàries de la primària de l’escola pública San Pablo d’Albacete. Els
resultats que van obtenir després de la recollida de dades per mitjà de l’observació de
classes, qüestionaris i entrevistes s’agrupaven en diferents aspectes: les activitats que
desperten més interès, el nivell d’integració d’aquests alumnes, detectar els problemes
o inconvenients d’integració i finalment, les expectatives de futur en relació amb
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l’educació física o esportiva. En relació amb les activitats que més interès desperten a
les diferents ètnies i/o immigrants: el 98% es senten a gust amb l’execució de les
activitats proposades pel mestre, mentre que la resta prefereixen activitats
relacionades amb l’expressió corporal (dansa, etc), ja que així poden participar més
amb els companys sense utilitzar tant la llengua. En canvi, al tercer cicle de primària;
el 65% dels alumnes prefereixen la pràctica o la iniciació esportiva d’algun esport com
el futbol o el bàsquet, mentre que el 35% restant prefereix les danses i els balls. Els
autors arriben a la conclusió que l’educació física és una de les àrees que més facilita
la integració dels alumnes nouvinguts a l’escola. El 85% d’immigrants enquestats
destaquen la dificultat i els problemes d’integració i/o acceptació al principi de la seva
arribada a l’escola. Gairebé tots afirmen que la seva integració ha millorat amb el pas
del temps i, que l’educació física, ha estat l’àrea que més els ha permès i ha ajudat a
integrar-se amb els seus companys. Finalment, els autors arriben a la conclusió que
l’educació física permet incrementar la integració. Pensen que és una àrea que dóna
eines a l’infant per a expressar-se sense haver d’utilitzar la llengua. Els autors
remarquen el paper fonamental dels mestres amb la utilització de jocs cooperatius per
tal d’intercanviar valors i actituds en els infants per tal d’eliminar prejudicis i crear més
vincles a través de la comunicació.

Com s’ha esmentat anteriorment, el segon estudi analitza la integració de l’alumnat
immigrant d’una escola a través de les classes d’educació física. Ruíz, Molero,
Zagalaz i Cachón (2012) es van plantejar diferents objectius: conèixer l’opinió dels
alumnes sobre la integració dels immigrants a través de l’assignatura d’educació física,
conèixer l’opinió de l’alumnat sobre l’àrea de l’educació física, descobrir si la integració
de l’alumnat es facilita per mitjà de l’educació física, tot tenint en compte la possible
existència de diferències significatives en les valoracions realitzades envers el gènere,
el curs i la procedència dels infants de la mostra. Per obtenir les dades van passar un
qüestionari de 17 preguntes amb cinc opcions de resposta a 322 alumnes. Aquest
alumnat seleccionat estava format per 62 immigrants i 260 d’Espanya i cursaven des
de segon fins a sisè de primària. Els autors arriben a la conclusió que l’educació física
és una àrea que agrada molt a tot l’alumnat. Un cop analitzades les respostes dels
qüestionaris, els autors Ruíz, Molero, Zagalaz i Cachón (2012)

van arribar a les

conclusions que l’educació física és una de les àrees que més agrada a tot l’alumnat.
La majoria d’estudiants afirmen no tenir problemes d’integració i els que han tingut
expliquen que s’han donat a educació física, però tot i així, opinen que l’educació física
pot ser un recurs que ajudi a integrar a un company immigrant.
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L’últim estudi

té com a objectiu saber si els mestres d’educació física apliquen

l’aprenentatge cooperatiu com a recurs per promoure l’aprenentatge motor, el
desenvolupament de conductes socials i la integració dels alumnes. La metodologia
d’aquest estudi va ser passar un qüestionari a 198 docents espanyols que impartien
classes d’educació física a primària o a secundària. Velázquez (2015) es va centrar en
dos nuclis per analitzar les dades; primer en el coneixement i la concepció dels
mestres envers l’aprenentatge cooperatiu i segon l’aplicació d’aquesta metodologia
amb l’alumnat. Velázquez (2015) va obtenir diferents dades rellevants. El 77,8% dels
docents enquestats coneixien l’aprenentatge cooperatiu, mentre que el 22,2% no. Dels
154 mestres que afirmaven conèixer l’aprenentatge cooperatiu, el 15,4% expliquen
que no l’utilitzen en les classes, mentre que el 84,6% restant si el fa servir com a
metodologia aplicada a l’educació física. Aquests mestres que apliquen l’aprenentatge
cooperatiu, expliquen que el fan servir per a que els alumnes aconsegueixin objectius
motors, socials, efectius i motivacionals, i la majoria d’aquests avaluen als infants
tenint en compte tots aquests objectius per igual. Així doncs, Velázquez (2015) arriba
a la conclusió que els mestres que apliquen l’aprenentatge cooperatiu a les seves
classes, ho fan des d’una perspectiva integral, és a dir, tenint en compte la participació
i la inclusió de tots els seus alumnes a la vegada que es treballa l’aprenentatge motor.

Un cop vist els tres estudis, es pot observar que l’educació física és una àrea on els
infants nouvinguts es senten a gust encara que a vegades es puguin originar alguns
conflictes. A més, tant mestres com alumnes, creuen que l’àrea d’educació física
permet millorar les relacions i promoure la integració. D’altra banda, es planteja
l’aprenentatge cooperatiu com una eina per l’educació física per tal de millorar les
relacions entre els infants. Després d’haver observat aquests aspectes i d’haver trobat
poques evidències de la integració d’un infant per mitjà de l’educació física, es planteja
la següent pregunta:
L’ús d’una unitat didàctica d’activitats de caràcter cooperatiu a l’educació física ajuda a
integrar a un nouvingut al grup – classe d’una escola de nou barris?

16

Treball Final de Grau – Universitat de Vic

3. Justificació, objectius i hipòtesi
3.1. Justificació
Casamort

(2010)

defensa

que

l’assignatura

d’educació

física

promou

el

desenvolupament del cos i ment dels infants. Heinemann (2002) creu que a través de
l’educació física i la pràctica d’esport, els infants poden descobrir i practicar diferents
valors que els ajudarà a conviure, entendre i créixer com a persones.
Com

s’ha

esmentat

anteriorment

al

marc

teòric;

per

aconseguir

aquest

desenvolupament integral dels nens i nenes Fraile (1997) creu que s’ha de fer servir
un procediment que prepari als infants a conviure i a seguir unes actituds basades en
el respecte. Per tant, aquest procediment ha de seguir segons Capllonch, Godall i
Lleixà (2007) un caràcter cooperatiu, comunicatiu i d’integració. L’argumentació
d’aquestes tres autores es relaciona amb l’estudi de Gil i Pastor (2003) que posen
èmfasi a la utilització de metodologies cooperatives per tal que els infants estableixin
vincles i no conflictes. És per aquesta raó que s’ha fet ús d’activitats, jocs i reptes
cooperatius en les sessions de la unitat didàctica.
Així doncs, atès que s’han trobat poques evidències sobre la integració d’un nouvingut
a través de l’educació física, s’ha trobat interessant sumar-se a aquesta metodologia
amb l’ajuda de jocs, activitats i/o reptes de caràcter cooperatiu, per tal d’evidenciar si
es verifica la següent hipòtesi:
L’educació física pot afavorir la integració d’un nouvingut al grup – classe.

3.2. Objectius d’estudi
L’objectiu general d’aquest estudi és avaluar si l’ús de jocs cooperatius ajuden a
integrar un nouvingut al grup – classe.
Per fer possible aquest objectiu general, es proposen els següents objectius
específics:
•

Observar quina és la interacció entre el grup – classe i el nouvingut a l’educació
física, i a partir d’aquí augmentar aquesta interacció.

•

Dissenyar una unitat didàctica basada en reptes i jocs cooperatius.

• Analitzar si les relacions que s’estableixen entre l’alumne nouvingut i el grup –
classe són positives.
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4.Mètodes
4.1. Participants
Aquest estudi s’ha portat a terme al Col·legi Camí de Barcelona, concretament al barri
de Sant Andreu de Palomar, al districte Sant Andreu.
El barri de Sant Andreu de Palomar és un dels barris més grans que formen
Barcelona. Antigament va ser una antiga vila que ha deixat al barri una identitat forta,
marcada pel manteniment de moltes tradicions. D’altra banda, Sant Andreu de
Palomar es caracteritza per tenir una població de 56.285 habitants, dels quals un
13,2% del total són nens i nenes de 0 a 14 anys. Quant a la nacionalitat de la població
del barri, només un 7,2% del total són estrangers, la majoria amb nacionalitats de
Xina, Perú, Bolívia i Pakistan. Sant Andreu del Palomar es caracteritza per ser un dels
barris amb un nivell socio – econòmic – cultural més variat. Generalment la població
del barri és de classe mitjana, tot i que hi ha moltes famílies que viuen amb una
economia baixa. En el cas de les famílies del Col·legi Camí, gairebé totes tenen un
nivell socio – econòmic mitjà.
El Col·legi Camí està situat al límit del barri de Sant Andreu. L’escola va ser fundada
l’any 1952, amb la finalitat de donar una educació laica als infants del barri. A més,
l’escola està dividida en dos centres: un per educació primària i l’altre per l’ESO. El
centre de primària és una escola petita i es caracteritza per fer extraescolars de
robòtica, anglès, xinès, cuina en anglès i multiesport entre d’altres.
El curs al qual s’ha fet la intervenció és segon de primària. Aquest grup està format per
21 alumnes: 10 nenes i 11 nens d’entre 7 i 8 anys. En aquesta classe no hi ha cap
infant amb necessitats especials, però cal destacar que hi ha dos nens nouvinguts
d’aquest any: un d’origen romanès i l’altre d’origen colombià. La resta d’infants són
catalans, menys dos alumnes nouvinguts de l’any passat d’origen xinès.
Després de parlar amb la tutora de segon, cal esmentar que l’alumne colombià és el
que té més dificultats per integrar-se i d’altra banda, l’infant nouvingut romanès i
l’alumna xinesa són els que tenen més dificultats per relacionar-se amb els companys
a causa de la seva timidesa i de no saber gaire bé el català.
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4.2. Disseny
Aquest treball s’ha basat en realitzar un estudi del tipus quasi - experimental. Monje
(2011) defineix que aquest tipus d’estudi permet aproximar-nos als resultats d’una
investigació experimental on les variables que s’estudien no es poden controlar, ni
manipular en la seva totalitat. En aquest cas, l’estudi quasi – experimental que realitzo
es caracteritza per basar-se en un disseny pre – post d’un grup. Segons Montero i
León (2007), el disseny pre – post es centra en prendre una mesura abans de la
intervenció i una altra després de l’execució d’aquesta, per tal de poder establir unes
relacions de causa – efecte.
Així doncs, com aquesta investigació es basa en establir relacions de causa – efecte
després d’una intervenció, es pot dir que aquest estudi s’emmarca en una metodologia
quantitativa. L’autor González (2013) defensa que aquesta metodologia parteix d’una
hipòtesi i que la seva finalitat és demostrar-la o refutar-la basant-se en dades de fets
reals. Montero i León (2007) argumenten que aquest tipus de metodologia recull tots
aquells estudis que presenten unes dades empíriques originals i realitzades pels
autors. Montero i León (2007) i González (2013) coincideixen que les dades que
s’obtenen en la metodologia quantitativa, s’estudien i/o s’analitzen de manera objectiva
i entren dintre del positivisme lògic. L’autor McKernan (1999) explica que la
metodologia quantitativa pot obtenir dades gràcies a diferents instruments: entrevistes
estructurades, testos psicomètrics, qüestionaris, tasques estructurades i observació
sistemàtica. També, esmenta que les dades obtingudes i el seu anàlisi dóna resposta
a allò que s’observa tenint una validesa fiable. En aquest cas, els instruments que
s’han utilitzat en aquest treball han sigut els sociogrames i l’observació sistemàtica.

4.3. Intervenció
Com s’ha esmentat l’estudi

és quasi – experimental, perquè s’ha fet una unitat

didàctica per tal d’afirmar o negar la hipòtesi plantejada.
La intervenció consta d’una unitat didàctica formada per nou sessions d’educació
física. Com s’ha esmentat anteriorment, les sessions es van portar a terme a un únic
grup (els infants de segon de primària). La unitat didàctica4 es caracteritza per estar
formada per una sèrie d’activitats i jocs de caràcter cooperatiu.

4

Veure als annexos la unitat didàctica en format taula.
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Les competències, les dimensions i els continguts que s’han portat a terme a través
d’aquestes sessions són:
- Competències bàsiques:
· Competència social i ciutadana.
· Competència d’aprendre a aprendre.
· Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

- Dimensions:
· Dimensió activitat física.
· Dimensió joc motor i temps lleure.

- Competències pròpies de l’àrea
· Competència 1. Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica
d’activitats físiques.
· Competència 2. Prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos
en la realització d’activitats físiques.
· Competència 7. Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se
respectuós amb les normes i els companys.
· Competència 8. Practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma
d’ocupació del temps de lleure.

- Continguts:
o El cos: imatge i percepció
· Afirmació de la lateritat
· Experimentació de situacions d’equilibri i desequilibri
o Habilitats motrius
· Resolució de situacions motrius senzilles.
· Disposició a participar en activitats amb acceptació de les diferències en el
nivell d’habilitat.
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o El joc
· Respecte de les normes i les persones que participen en el joc.
· Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment.

4.4. Procediment
En quant el procediment, l’estudi s’ha realitzat en diferents fases. Primerament al mes
de gener es va contactar amb la direcció de l’escola per tal d’informar sobre aquest
treball i els seus objectius. Un cop es va tenir l’aprovació de la direcció per fer la
investigació al centre, es va decidir fer la investigació al grup de segon de primària. Per
consegüent, es van fer tres visites a l’escola els dies 20, 24 i 31 de gener amb la
intenció de conèixer la dinàmica de l’escola, els infants i les classes d’educació física.
Les visites d’aquests dies van ajudar a pensar i dissenyar quina podria ser la
intervenció durant el mes de febrer. A més, a principis de febrer es va fer una prova
pilot per tal d’intentar fer un sociograma en base a una observació directa. Aquesta
prova va servir per conèixer l’elaboració d’un sociograma.
El treball de camp es va iniciar el 17 de març, ja que aquest dia es va anar a l’escola
per tal de fer la primeria observació sistemàtica. Tal com s’ha dit a l’apartat anterior,
aquesta observació es va fer per veure quina relació tenien els infants nouvinguts amb
la resta de companys. Aquesta observació va permetre extreure dades i reflectir-les en
un sociograma per fer més visibles les relacions exterioritzades. Un cop es van saber
quines eren les relacions entre l’alumnat, es va portar a terme la unitat didàctica amb
la supervisió de l’especialista d’educació física del centre durant els següents dies: 21,
24, 27, 29 i 31 de març i 4, 5, 7, 18 d’abril.
Aquesta unitat didàctica està basada en activitats i/o jocs cooperatius per tal
d’aconseguir millorar les relacions entre el grup – classe i els alumnes nouvinguts.
L’últim dia de l’aplicació de la unitat didàctica (18 d’abril) es va fer la segona
observació (post). Per finalitzar, les dades extretes de l’última observació es van
exposar en uns sociogrames, amb la intenció d’extreure, analitzar i comparar els
resultats de la investigació.
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4.5. Instruments
Per dur a terme aquest estudi s’ha volgut avaluar si les relacions negatives entre els
nouvinguts i el grup – classe passen a ser positives. Per fer-ho, s’han fet servir
diferents instruments de recollida de dades: l’observació i els sociogrames.
L’observació inicial ha sigut el punt de partida, per tal de saber com eren les relacions
a l’hora d’educació física, mentre que l’observació final s’ha fet per veure el progrés de
les relacions dels infants, un cop aplicada la unitat didàctica. D’altra banda els
sociogrames s’han fet per representar les relacions observades d’una manera més
visual.
Segons Bassedas (1984) l’observació sistemàtica és una tècnica que permet recollir i
registrar una sèrie de dades d’una persona o d’un grup de persones. L’autor explica
que aquestes dades obtingudes ajuden a comprendre el comportament de l’alumnat,
per tal de donar explicacions a allò que es vol observar. A més, els autors Quintana,
García, Riesco, Fernández i Sánchez (2012) expliquen que l’observació sistemàtica
permet recollir dades d’una manera més clara i reals.
També Quintana, García, Riesco, Fernández i Sánchez (2012) argumenten que
depenent de quines categories de conducta es vol observar, es poden utilitzar les
plantilles d’interacció o les d’escales d’apreciació. Aquests autors expliquen que en
totes dues, es registra el número de vegades que es dóna cada conducta observada i
si es vol, cada plantilla pot ser aplicada amb l’ajuda de diferents instruments o mitjans
de recollida d’informació (gravacions de vídeo, gravacions de veu, graelles, portàtil per
anotar allò que s’observa, etc).
Així doncs, per poder observar s’han fet dues gravacions de vídeo, una abans d’aplicar
la unitat didàctica i una altra a l’última sessió. Gràcies a aquests vídeos s’han realitzat
dues observacions sistemàtiques (pre i post).
Per aprofundir més, s’han dissenyat unes graelles d’elaboració pròpia amb la finalitat
de poder observar els següents ítems: la comunicació verbal (parla) i no verbal
(gestos).
Aquests ítems es van observar per diferenciar les variables, és a dir les interaccions de
caràcter negatiu i/o positiu:
-

Positiu: segons el DIEC (2017) és tot allò que es produeix de caràcter bo i
favorable.
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-

Negatiu: Segons el DIEC (2017) és contrari als fets positius, és a dir, tot allò de
caràcter despectiu o de rebuig.

Les graelles han permès extreure i enregistrar el número de vegades que es
produeixen els ítems durant la sessió d’educació física. A continuació s’exposa les
graelles que s’han fet servir:

Figura 1. Mostra de les graelles buides. Elaboració pròpia.
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Figura 2. Mostra de la llegenda de les graelles

Aquestes graelles s’han creat basant-se en la sociometria. Giandini, Falco i Kuz (2015)
defineixen la sociometria com un estudi dels trets psicològics dels grups socials
mitjançant un anàlisi matemàtic de les preferències i els rebutjos entre els individus
d’un mateix grup, que permetrà deduir els models d’interrelació. Les dades
enregistrades en aquestes graelles es representaran en sociogrames.
Segons l’autor Navas (2011) els sociogrames tenen la finalitat de poder representar
gràficament diferents relacions que es poden donar en un moment determinat. L’autor
també explica que els sociogrames aporten una perspectiva del que està passant en el
moment exacte entre els subjectes analitzats. Bezanilla i Miranda (2012) esmenten a
Moreno (1974) per explicar que els sociogrames s’encarreguen d’estudiar les qualitats
psicosocials de la població, de mètodes experimentals i dels resultats de les
aplicacions de principis quantitatius. Per consegüent, gràcies als sociogrames es
podrà tenir una fotografia més concreta i entenedora de les relacions.

4.6. Anàlisi de les dades
Aquest apartat explica com s’han analitzat les dades que s’han obtingut a través dels
instruments que he utilitzat.
Pel que fa a la primera observació del tipus pre; es van omplir les diferents graelles.
Un cop anotades es va realitzar un buidatge de les diferents dades: primerament es
van diferenciar les interaccions en positives i negatives. Seguidament es va enregistrar
el número de vegades que es produïa cadascuna de les diferents interaccions. Més
tard es va calcular el total de les interaccions verbals positives i negatives i després, el
mateix amb les interaccions no verbals.
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Així doncs, amb aquesta informació es van poder crear dos sociogrames: un sobre la
comunicació verbal i un altre sobre la comunicació no verbal per fer més visible les
relacions de l’alumnat durant la sessió. Aquests sociogrames es van crear amb el
programa Microsoft Word, per fer-los es va tenir en compte:
-

El caràcter de les interaccions: negatives en vermell i positives en blau.

-

La interacció recíproca: doble fletxa verda per les positives i doble fletxa negra
per les negatives.

-

El gènere dels infants: el cercle representa a les nenes i el triangle als nens.

-

Els infants nouvinguts: tindran el símbol sencer de color blau.

-

Els números de llista de cada alumne: es situen dintre de cada figura.

-

Llegenda5 amb els significats dels símbols.

Pel que fa a la segona observació (post), es va realitzar el mateix procediment amb el
buidatge de graelles, els totals de les interaccions negatives i positives produïdes i
l’elaboració dels sociogrames.
Finalment, es va crear un quadre comparant els resultats de l’observació pre amb la
post. Aquest quadre reflecteix el número total de comunicació verbal i no verbal que
rep cada nouvingut envers els companys. Sobre aquests totals, es calcula per mitjà de
tants per cents la interacció negativa, amb la finalitat de poder veure si aquesta
disminueix i/o passa a positiva després de l’execució de la unitat didàctica.

5

Veure als annexos la llegenda de significats dels símbols que apareixen als sociogrames
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5. Resultats
5.1. Trets característics del grup - classe i els nouvinguts.
Com s’ha explicat a l’apartat dels participants el treball de camp s’ha portat a terme
amb la participació de 21 alumnes. Cal destacar que durant l’execució de totes les
sessions no va faltar cap infant, fet que va ajudar a fer un seguiment més acurat.
Per tal d’entendre millor els resultats que es presentaran, es mostra una petita
descripció dels trets més característics dels infants que es van extreure per mitjà de
les visites prèvies de l’escola i de la informació donada per la tutora, i la llegenda dels
sociogrames:
o Nouvingut romanès: no sap parlar gaire bé el català, li costa comunicarse, és actiu però alhora tímid.
o Nouvingut colombià: és molt actiu, s’altera amb els companys fàcilment i
li costa compartir.
o Nouvingut xinès: no té problemes amb la llengua i és participatiu.
o Nouvinguda xinesa: és molt tímida, insegura i li costa interaccionar amb
la resta de companys.
o La resta d’infants del grup – classe: són participatius, però realitzen les
activitats de manera força individual. Segons la mestra, no estan
acostumats a cooperar durant els jocs.

Figura 3. Llegenda dels sociogrames. Elaboració pròpia

5.2. Relacions prèvies a l’aplicació de la unitat didàctica
Aquesta primera observació es va fer d’una sessió realitzada per l’especialista
d’educació física de l’escola. La sessió es basava en jocs tradicionals i de caràcter
competitiu.
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- Sociograma pre de la comunicació verbal:
A trets generals s’observa que en el grup – classe predomina la comunicació verbal
positiva durant tota la sessió. Els alumnes 10 i 11 són els que reben més interacció
positiva de tota la classe. Però si ens centrem en la negativa, el sociograma ens
mostra com l’alumne nouvingut 19 és el que rep més interacció negativa per part dels
companys (concretament 7 negatives). Aquest fet ens indica que el nouvingut 19 no té
una bona relació amb els companys ja que no rep estímuls positius, ni ell es dirigeix
amb èxit als companys.
S’observa com el nouvingut 2 rep només una interacció negativa durant la sessió de
l’alumne 20. D’altra banda es veu com les altres interaccions que rep dels altres
companys són positives. Tot i així, ell intenta relacionar-se més amb el grup que a la
inversa.
Altre fet destacable és la relació de la nouvinguda 21 cap al grup. Només es dirigeix de
forma positiva a 2 companys i s’observa que únicament rep bones interaccions, però
solament de 3 companys. Això mostra una escassa relació cap als companys per
ambdues parts.
Pel que fa a l’alumne nouvingut 9, es pot

observar com es relaciona amb més

alumnes que els altres nouvinguts. La majoria d’interaccions rebudes són positives
mentre que rep 2 de caràcter negatiu.
D’altra banda també destaca

l’alumne 1, durant la sessió empaitava a alguns

companys de classe com mostren les interaccions negatives del sociograma.

Figura 4.Sociograma pre de comunicació verbal. Elaboració pròpia.
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- Sociograma pre de la comunicació no verbal:
Aquest sociograma complementa l’anterior. Segueix mostrant com a nivell general
predomina les interaccions no verbals de caràcter positiu, a més es torna a veure que
els alumnes 10, 11 i 13 són els que més reben d’aquest tipus d’interaccions.
Encara que es produeixi durant la sessió poca comunicació no verbal (gestos,
somriures, etc.), es segueix observant com els nouvinguts 2 i 21 no en fan cap i ni de
cap tipus.
També s’observa que el nouvingut 9 experimenta ambdós tipus d’interaccions per part
dels companys, mentre que l’infant només produeix tres de positives.
I finalment, es segueix observant com el nouvingut 19 segueix sent qui rep i produeix
comunicació no verbal negativa als seus companys: burles, gestos negatius... mostrant
una relació negativa i unes dificultats d’integració.

Figura 5. Sociograma pre de comunicació no verbal. Elaboració pròpia

5.3. Relacions després de l’aplicació de la unitat didàctica
- Sociograma post de la comunicació verbal:
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Aquest sociograma mostra com generalment hi ha un augment de les relacions
positives després de l’execució de la unitat didàctica6. Si s’analitza, es pot veure que el
nouvingut 2 i els alumnes 3, 8, 10 i 14 són els que reben més comunicació verbal de
caràcter positiu.
S’observa com els nouvinguts 2 i 21 reben moltes interaccions positives dels seus
companys, d’aquestes la majoria són recíproques. A més, destaquen per no rebre ni
produir cap de caràcter negatiu
També es pot observar un canvi amb el nouvingut 19; rep molts més estímuls positius
i de força companys, mentre que només hi ha una interacció mútua negativa amb
l’infant 11.
Finalment comentar que l’alumne nouvingut 9 també rep i executa forces interaccions
de parla positiva, tot i que només s’observa dos estímuls negatius amb dos companys.

Figura 6. Sociograma post de comunicació verbal. Elaboració pròpia

6

Veure les sessions als annexos
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- Sociograma post de la comunicació no verbal:
Tot i que aquest sociograma recolza les relacions observades amb els resultats
anteriors, a nivell general s’observa que els infants són capaços de tenir més
interaccions no verbals entre ells (abraçades, xoc de mans, somriures...) D’aquestes
interaccions cal destacar que predominen les de caràcter positiu i els alumnes 3, 4 i 10
són els que més les rep.
D’altra banda, s’observa que hi ha més interacció no verbal entre els infants
nouvinguts. També es destaca l’augment d’interaccions positives que produeixen els
nouvinguts 2, 9 i 21 envers els companys, fet que demostra que hi ha una relació
activa.
Si ens centrem en la comunicació no verbal de caràcter negatiu, s’observa que en
reben els infants 1, 7, 11 i 18, mentre que els alumnes 5 i 12 en tenen interaccions
negatives recíproques.

Figura 7. Sociograma post de comunicació no verbal. Elaboració pròpia
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5.3. Taula comparativa dels resultats pre – post
A continuació es mostra les diferències obtingudes dels resultats observats:

Alumnes Variables

Observació

Observació

Diferència pre -

pre

post

post

40 %

100 %

+ 60 %

Nouvingut 2

Comunicació verbal i
no verbal de caràcter
positiu
Comunicació verbal i

Desapareixen les

no verbal de caràcter

interaccions

negatiu

60 %

0%

negatives

77,7 %

92,3 %

+ 14,6 %

33,3 %

7,7 %

25 %

90 %

+ 65%

75 %

10 %

- 65%

Nouvingut 9

Comunicació verbal i
no verbal de caràcter
positiu
Comunicació verbal i
no verbal de caràcter
negatiu

- 25,6 %

Nouvingut 21

Nouvingut 19

Comunicació verbal i
no verbal de caràcter
positiu
Comunicació verbal i
no verbal de caràcter
negatiu
Comunicació verbal i

Només interaccions

no verbal de caràcter

positives i un

positiu

100 %

100 %

augment del
nombre d’aquestes
No hi ha

Comunicació verbal i

interaccions

no verbal de caràcter
negatiu

0%

0%

negatives

Figura 8. Taula comparativa dels resultats. Elaboració pròpia
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6. Discussió
6.1. Relació dels resultats amb altres estudis
Després de portar a terme la unitat didàctica i les diferents observacions, es pot veure
com les relacions positives entre els infants han augmentat considerablement. De
forma genèrica, s’ha observat com l’alumnat ha millorat la seva actitud esdevenint un
grup força cooperatiu, amb ganes d’implicar-se i de conviure. En el cas dels
nouvinguts, s’ha observat com han progressat les seves relacions arribant a la seva
integració amb el grup - classe. Si ens fixem en el cas del nouvingut 2 (romanès), ha
augmentat les relacions positives cap a ell deixant a zero el nombre de negatives.
Respecte a la nouvinguda 21 (xinesa) ha passat de tenir relació únicament amb dos
infants a tenir un gran augment d’interaccions, perdent la timidesa i guanyant seguretat
per relacionar-se i comunicar-se amb la resta de companys. Observant al nouvingut 9
(xinès) veiem que les interaccions verbals i no verbals disminueixen, mentre que les
positives augmenten fortament. Per últim, fixant-nos en l’alumne 19 (colombià) destaca
el gran canvi que ha experimentat; les seves relacions han augmentat gairebé la
majoria de manera positiva deixant de banda la majoria dels conflictes que es van
observar. El grup – classe va interaccionar força amb ell aprenent a cooperar i a
conviure a través de les sessions, aquest fet ha permès que el nouvingut 19 aprengui
a compartir amb els seus companys.

Després d’observar els resultats obtinguts podríem relacionar-los amb l’estudi de Gil i
Pastor (2003), ja que defensen que l’àrea d’educació física permet incrementar i/o
afavorir la integració. Els autors creien que és una assignatura que proporciona eines
als infants per expressar-se a través de moviments, accions, expressions corporals,
sense haver d’utilitzar la llengua. Com és en el cas de la nouvinguda 21 i el nouvingut
2, tots dos es caracteritzaven pel domini just de la llengua i la gran timidesa que els
envoltava, però a mesura que passaven les sessions aprenien a establir vincles amb
els companys perdent les pors i establint confiança entre ells a través dels reptes
cooperatius.
Fixant-nos en l’infant nouvingut 19 podem compartir les conclusions de Ruíz, Molero,
Zagalaz i Cachón (2012) sobre que l’educació física és un recurs per ajudar a resoldre
conflictes que es poden donar. El nouvingut 9 i 19 experimenten un augment de
relacions positives envers els infants. Tot i que els infants van tenir algun conflicte van
poder resoldre-ho amb èxit, posant en pràctica els valors apresos, que com bé diuen
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Gil i Pastor (2003), aquestes dinàmiques cooperatives aporten valors, vincles i unes
actituds per tal d’entendre’s entre ells. Aquesta argumentació dóna explicació al
progrés del bon clima entre els infants.
Per concloure, aquesta unitat didàctica ha ajudat a que incrementi la participació del
grup – classe a través de l’experimentació i l’execució de les diferents activitats de
caràcter cooperatiu. Aquests resultats positius mostren una relació amb l’estudi de
Velázquez (2015), ja que ensenya els beneficis d’utilitzar metodologies cooperatives
per fomentar la participació, el desenvolupament integral i la inclusió de tots els nens i
nenes.

6.2. Limitacions i fortaleses de l’estudi
Durant alguns moments del procés d’elaboració d’aquest treball m’he trobat amb
algunes limitacions i algunes d’aquestes han sigut donades per mi mateixa. Dies
abans de començar la part pràctica del treball, va haver-hi un canvi d’última hora amb
el grup de participants. Això va causar pensar alguns canvis a la unitat didàctica per
adaptar-la a l’alumnat.
Cal esmentar que principi vaig tenir una mica de dificultats amb la cerca d’estudis, ja
que vaig trobar pocs estudis que tractessin sobre la integració d’un nouvingut a través
de l’educació física. D’altra banda, el que més em va preocupar va ser l’elaboració dels
sociogrames perquè mai havia aplicat aquesta metodologia per conèixer les relacions
dels alumnats. Aquests factors van esdevenir una gran motivació per dur a terme
l’estudi, conèixer i analitzar els resultats que podria arribar a obtenir.
Considero que haver elaborat un estudi amb un grup format per més d’un infant de
diferent origen, ha sigut una fortalesa perquè mostra les diferents reaccions o
sentiments que poden arribar a sentir aquests nouvinguts.

6.3. Línies de futur
Com s’ha esmentat anteriorment, s’han trobat pocs estudis que tractessin aquest
tema, ja que tots els estudis trobats es basaven principalment en l’aprenentatge
cooperatiu. Per tant, crec que aquest treball pot donar una mirada reflexiva sobre
l’actualitat de les escoles i servir com a motivació per endinsar més sobre la integració
d’aquells alumnes nouvinguts que necessiten sentir-se recolzats. També pot ajudar a
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motivar sobre la creació de nous procediments que ajudin a establir vincles, fomentar
la formació integral, els valors, el respecte i la inclusió de qualsevol nen o nena.

7. Conclusions
Aquest últim apartat es centrarà en fer unes conclusions i reflexions sobre l’estudi fet,
per tal d’afirmar o refutar la hipòtesi plantejada.
Per tal de dur a terme aquest treball em vaig plantejar un objectiu general: avaluar si
l’ús de jocs cooperatius ajuden a integrar un nouvingut al grup – classe, fet que s’ha
complert gràcies a les observacions i els sociogrames realitzats. Però, per poder
complir amb aquest objectiu general es van pensar altres objectius més específics per
tal d’assolir- lo.
Aquests objectius específics eren tres. En primer lloc ha sigut observar la interacció
entre el grup – classe i el nouvingut durant l’educació física, fet que s’ha complert
gràcies a la primera observació realitzada. En segon lloc ha estat dissenyar una unitat
didàctica de reptes i jocs cooperatius per augmentar les interaccions, concretament les
positives. Aquest objectiu s’ha complert gràcies a la proposta i l’execució de la unitat
didàctica de reptes i jocs cooperatius que es va dissenyar. I finalment, l’últim objectiu
específic es va basar en analitzar si les relacions que s’establien entre el grup – classe
i nouvinguts eren positives. Es va complir gràcies a la realització dels sociogrames i els
quadres comparatius dels resultats obtinguts.
Les dades obtingudes del treball mostren com l’educació física amb l’ajuda de jocs i
reptes cooperatius, ajuden a establir nous vincles i relacions positives entre els infants.
S’ha pogut observar com els nouvinguts amb problemes de timidesa, han fet un pas
més i han establert bones relacions amb els companys. A més, també s’ha pogut
observar que gràcies a les activitats, els infants que rebien més interaccions negatives
i que eren poc acceptats ha pogut disminuir considerablement les relacions negatives
rebudes per part dels companys, fent que aquestes esdevinguin positives.
Així doncs, la hipòtesi: “l’educació física pot afavorir la integració d’un nouvingut al
grup – classe” s’ha confirmat perquè els i les alumnes han augmentat les seves
interaccions cap als nouvinguts, establint relacions i vincles de caràcter positiu.
Gràcies a la realització d’aquest treball he pogut aprendre què diuen els experts sobre
els grans beneficis de l’educació física. A través d’aquesta àrea es poden treballar
diferents valors: solidaritat, autosuperació, convivència i acceptació dels altres. Entre
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l’Educació física i la societat es crea un paral·lelisme, ja que en aquesta àrea l’alumnat
aprèn que hi ha unes normes que regeixen i determinen algunes de les seves
actuacions. Aquest fet ajuda que els nen i nenes coneguin les seves limitacions envers
la convivència amb els companys i l’entorn que l’envolta. Aquesta assignatura permet
que els alumnes es superin i vagin més enllà.
Durant el transcurs d’aquests quatre anys de carrera he ampliat la meva visió sobre
l’educació. La Universitat m’ha fet reflexionar sobre aspectes que no m’havia plantejat
anteriorment, com per exemple: quina tipologia d’alumnat podré tenir, amb quines
dificultats em puc trobar, quins mètodes puc utilitzar per trencar amb el mètode
tradicional... Totes les assignatures cursades m’han donat l’oportunitat d’omplir la
motxilla de nous coneixements que em seran útils en un futur.
Aquests anys he après que l’educació és l’eina de canvi per la societat, per tant els
mestres hauríem d’aprofitar per no educar de manera tradicional i deixant de banda la
competitivitat. S’ha de buscar una educació integradora i més coeducadora, atendre a
les diversitats que poden haver-hi en una aula, promoure el diàleg, les oportunitats,
oferir valors, respecte, llibertat i estima cap als nostres alumnes.
L’educació és l’eina més important per la societat, per aquesta raó els mestres hem de
respondre a les demandes dels infants, escoltar-los, ajudar-los, ser capaços d’establir
vincles. Hem de ser capaços de seguir formant-nos i de reciclar-nos. Tots els mestres
hauríem d’intentar aconseguir una educació que promogui una mirada crítica, igualtat,
interculturalitat, respecte. Hauríem d’intentar aconseguir una educació que tregui el
millor de cada alumne, sense importar les seves característiques.
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9. Annexos
9.1. Taula i graella sobre l’evolució de la població total i estrangera a Catalunya
des del 2000 fins al 2015 segons l’idescat (2017)
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9.2. Origen de la població estrangera de Catalunya del 2015 segons IDESCAT
(2017)

9.3. Gènere i edat de la població estrangera de Catalunya del 2015 segons
IDESCAT (2017)
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9.3. Població estrangera de Catalunya del 2015 per sexe i edat
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9.4. Taula unitat didàctica
GRUP CLASSE
2n

DURADA
8 sessions

PERÍODE
Març/abril

CURS ESCOLAR
Cicle Inicial

ÀREES/MATÈRIES

TÍTOL DE LA UNITAT DIDÀCTICA

Àrea d'Educació Física
Àrea d’educació en valors socials i cívics

Cooperem entre nosaltres

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

DIMENSIONS

MESTRE/A
Mireia

COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L'ÀREA

Competència 1. Resoldre situacions motrius de forma
eficaç en la pràctica d’activitats físiques.
Competència social i ciutadana
Competència d’aprendre a aprendre

Dimensió activitat física
Competència 2. Prendre consciència dels límits i les
possibilitats del propi cos en la realització d’activitats
físiques.

Competència d’autonomia, iniciativa personal i
emprenedoria
Competència 7. Participar en el joc col·lectiu de manera
activa mostrant-se respectuós amb les normes i els
Dimensió joc motor i companys.
temps de lleure
Competència 8. Practicar activitat física vinculada a
l’entorn com una forma d’ocupació del temps de lleure.
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CONTINGUTS CURRICULARS

CRITERIS D'AVALUACIÓ

El cos: imatge i percepció
1. Orientar-se en l’espai amb relació a un mateix i als altres utilitzant les
- Afirmació de la lateritat
nocions topològiques bàsiques
- Experimentació de situacions que provoquin la coordinació de
moviments
2. Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia actuació a les
- Experimentació de situacions d’equilibri i desequilibri
possibilitats i limitacions corporals i de moviment.
Habilitats motrius
3. Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma
- Resolució de situacions motrius senzilles.
diversa mitjançant un moviment corporal coordinat.
- Disposició a participar en activitats amb acceptació de les diferències
en el nivell d'habilitat
7. Participar i gaudir en el jocs ajustant la pròpia actuació, pel que fa a
aspectes motrius i de relació amb els companys
El joc
- Respecte de les normes i les persones que participen en el joc.
8. Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius,
- Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de mostrant respecte i responsabilitat
divertiment.
OBJECTIUS D'APRENENTATGE

- Treballar de manera cooperativa amb el grup establert.
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9.5. Sessions de la unitat didàctica
SESSIÓ 1
Activitat inicial:
- Dos si, tres no: els alumnes es col·locaran asseguts i agafats de les mans per
parelles. Hi haurà un infant que serà el perseguidor i un altre que serà el perseguit. Per
a que el perseguit es pugui salvar, s’haurà de seure al costat d’un company assegut.
Quan això passi el company que estava agafat de la mà a l’altra banda es convertirà
en perseguidor i el perseguidor anterior serà el perseguit.
· Temps: 5 – 10 minuts.
Activitat de desenvolupament:
- Simulem un para-sol: els infants han d’aconseguir inflar el paracaigudes per simular
un gran para-sol. Per fer-ho hauran d’agafar el paracaigudes amb les dues mans. A la
senyal del docent, els nens i nenes s’hauran d’aixecar per intentar elevar el
paracaigudes sobre els seus caps i simular un para-sol gegant. Per desinflar el
paracaigudes, s’hauran d’ajupir i deixar-lo al terra.
· Variant: després d’haver repetir un parell de vegades el procediment anterior,
els infants hauran de simular onades. Per fer-ho, els infants es col·locaran
dempeus i entre tots ells hauran de moure el paracaigudes de dalt a baix
simulant el mar. Un cop aconseguit, alguns participants poden pujar sobre el
paracaigudes i intentar caminar, córrer o nedar sobre les onades.
· Durada: 5 - 10 minuts.
- Iglú: l’objectiu del joc és fer un iglú amb el paracaigudes. Els infants es col·locaran
de peu en els extrems del paracaigudes, l’elevaran de manera coordinada per tal de
formar un globus que els hi permeti entrar dintre i seure al terra mantenint l’aire dins
del globus.
·Variant: els infants aixecaran el paracaigudes i quan estigui a dalt, el mestre
cridarà un color, tots els infants que estiguin situats davant d’aquest color
hauran d’entrar dintre i es quedaran al mig. La resta de companys hauran
d’envoltar-los amb el paracaigudes quan aquest baixi.
·Durada: 10 - 12 minuts.
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- Els noms: s’aixecarà el paracaigudes i el mestre dirà el nom d’un alumne. Aquest
haurà d’anar al centre i en baixar el paracaigudes, haurà de quedar amb el cap a fora
(pel forat). Quan s’aixequi el paracaigudes, l’alumne dirà el nom d’un altre i es repetirà
l’acció.
· Variant: el mestre cridarà un color; tots els alumnes que es situen en el color
escollit, hauran d’amagar-se sota el paracaigudes ajupits i a prop del centre.
Després, la resta de companys hauran d’inflar el paracaigudes i després
hauran de fer baixar el paracaigudes per tal de situar el forat central sobre el
cap d’algun infant que estarà a sota de peu.
· Durada: 10 – 12 minuts.
Activitat de síntesi:
- Volcà: tots els infants s’hauran de treure les sabatilles i amb el paracaigudes estirat
al terra, hauran de fer sortir l’aire que quedi per sota del forat del mig.
· Durada: 5 minuts

SESSIÓ 2
Activitat inicial:
- Pilota que vola: per grups, els infants hauran d’evitar que una pilota de platja toqui al
el terra. La dificultat anirà augmentant a mesura que vagin apareixent més pilotes.
· Durada: 5 – 7 minuts.
Activitat de desenvolupament:
- Baixar-se en marxa: tots

els

infants

agafen

amb

la

mà

esquerra

el

paracaigudes, estirant ben fort cap a fora. Tots els alumnes es numeren
consecutivament de l’1 al 3. Seguidament i mantenint el paracaigudes ben recte,
s’intenta imitar el moviment d’una roda i el fem girar no massa fort. Quan el
docent cridi un “dos!”, tots els infants amb aquest número es deixaran anar i es
mantindran quiets fins que després d’unes rotacions del paracaigudes puguin tornar
al seu lloc inicial, per tal de seguir amb l’exercici. Després es realitzarà el
mateix amb els altres números.
· Durada: 5 minuts.
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- Maons i paracaigudes: es reparteixen maons de diferents colors a tots els infants.
Cada alumne col·loca el seu maó davant seu, mentre que a la vegada subjecta el
paracaigudes amb les mans. Quan tot el grup està preparat, es diu un color. En
aquest moment, tots junts inflem el paracaigudes i immediatament, tots els infants
que tinguin aquell color el deixen anar, agafen el maó que tenen davant i es situen al
centre per apilar-los i formar una torre. Mentre el paracaigudes cau, els alumnes que
estan al centre han de sortir per ajudar als altres companys i seguir amb el joc. El
següent color anomenat surt a fer la seva torre de la mateixa manera. El joc
finalitza quan no queda cap color per sortir.
· Variant: fer el mateix procés a la inversa; desfent la torre formada.
· Durada: 5 – 10 minuts.
- Evitar que les pilotes s’escapin: els infants hauran de fer moviments amb el
paracaigudes i a la vegada hauran d’intentar que cap pilota s’escapi per cap cantó ni
pel forat del mig.
· Variant: en aquest cas, els infants hauran d’aconseguir fer sortir les pilotes
d’un color determinat sense que es surtin les altres.
· Durada: 5 – 10 minuts.
- Dos paracaigudes i una pilota: Hi hauran dos equips amb un paracaigudes
cadascun. L’objectiu del joc es passar la pilota a l’altre grup el màxim nombre
possible, sense que la pilota caigui pel forat del paracaigudes.
· Durada: 5 – 10 minuts.
Activitat de síntesi:
- El fantasma: amb música de fons, els alumnes s’hauran de moure i ballar lliurement
per tot l’espai. Quan el mestre pari la música, els alumnes s’hauran d’estirar al
terra i tancar els ulls. En aquest moment, el mestre amagarà amb un llençol a un
alumne. Després preguntarà a la resta dels infants qui és el fantasma, i tots els alumne
hauran d’esbrinar el companys amagat.
· Durada: 5 - 7 minuts.
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SESSIÓ 3
Activitat inicial:
- Joc stop: dos alumnes faran de perseguidors i la resta de perseguits. L’objectiu dels
perseguidors és tocar a la resta de companys. Quan els perseguidors ho
aconsegueixin, es canviaran els rols. Els infants “perseguits” poden evitar ser atrapats
dient “stop”, després de dir-ho s’hauran de quedar quiets amb les cames obertes i
esperar a que algun company passi per sota per poder-lo salvar.
·Durada: 5 minuts
Activitat de desenvolupament:
- Joc iceberg: es realitzen grups de 4 – 6 alumnes. Cada grup tindrà un llençol, el
qual hauran de posar-lo al terra imaginant que és un iceberg. Després, es situaran a
prop del seu llençol corresponent. A la senyal del docent, els equips hauran d’estar
tots en el seu llençol, sense que cap membre del grup toqui el terra. Un cop
aconseguit, baixaran del llençol i el doblegaran per la meitat (l’iceberg s’haurà desfet
una mica). El procés es tornarà a repetir fins que cada vegada el llençol sigui més
petit.
· Variant: després d’haver jugat al joc amb les normes bàsiques, el mestre donarà
la consigna que un membre de cada grup haurà d’anar amb els ulls tapats.
Després de cada ronda, el mestre tornarà a donar la mateixa consigna
successivament fins que tots menys un alumne de cada grup tinguin els ulls tapats.
· Durada: 10 - 12 minuts.
- Passar el cèrcol: es dividirà al grup – classe en tres o quatre grups. Els membres
de cada grup s’hauran d’agafar de les mans i amb un cèrcol, hauran de passar-s’ho
d’uns a als altres sense deixar-se anar de les mans.
· Variant: per complicar l’activitat, s’aniran unint els grups i s’augmentarà el
nombre de cèrcols. D’aquesta manera, hi haurà un moment que tot el grup
estarà unit i hauran de passar-se tots els cèrcols.
· Durada: 10 – 12 minuts.
- Creuar el riu: els alumnes s’agruparan en grups de 3 – 4 membres. Cada grup tindrà
una sèrie de papers de diari. L’objectiu del joc és creuar d’un costat de la pista a un
altre utilitzant els papers de diari i sense tocar el terra.
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· Durada: 10 minuts
Activitat de síntesi:
- Reflexionem: tots els alumnes faran una rotllana i hauran de passar-se una pilota
realitzant diferents tipus de passada. L’alumne que recepti la pilota haurà d’explicar
com s’ha sentit durant la sessió treballant de manera cooperativa amb els companys,
quan acabi passarà la pilota a un altre company. L’objectiu és fer consciència als
infants que junts poden treballar i ser millors.
· Durada: 5 – 7 minuts

SESSIÓ 4
Activitat inicial:
- Micos i panteres: es dividirà el grup - classe en dos grups. Un seran les
panteres i els altres els micos. Les panteres es situaran estirades amb els ulls tancats
fent veure que dormen, mentre que els micos les empaiten i els hi fan pessigolles.
Quan el mestre doni la senyal; les panteres hauran d’aixecar-se ràpidament per tal
d’agafar un mico. Un cop el mico estigui atrapat, passarà a ser pantera. El joc acaba
quan no queda cap mico.
- Durada: 5 – 10 minuts
Activitat de desenvolupament: es realitzaran diferents reptes cooperatius treballant
per estacions i grups de treball de cinc o sis infants.
- Ens ordenem: els alumnes s’hauran de col·locar a sobre del banc i ordenar-se
sense baixar (no poden tocar el terra) segons l’alçada, mes d’aniversari i edat,
alfabèticament (noms i després cognoms). Si algun membre del grup cau, hauran de
tornar a començar des del principi.
- Circuit a cegues: aquesta estació tindrà un circuit dissenyat. Un membre del grup
tindrà els ulls tapats i els seus companys hauran de guiar-li sense tocar. Els membres
a cegues aniran augmentant.
- Passar les cordes: haurà un espai limitat per cordes. Tot el grup haurà de passar a
l’altra banda, per aconseguir-ho tot el grup haurà d’arribar alhora passant per una sèrie
de cordes lligades a diferents altures. Si algun membre del grup toca una corda, tots
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hauran de tornar a començar.
- Transportem la pilota voladora: el grup d’alumnes tindrà una pilota gran, entre tots
hauran de transportar-la a un punt concret de la pista. No la podran agafar amb les
mans, ni botar. La condició és que tots l’haurà de transportar alhora, podran pensar
altres formes de fer-ho.
- Durada de cada estació: 7 minuts.
Activitat de síntesi:
- Recollida del camp: tot el grup – classe haurà de recollir els obstacles (material
dispers per l’espai) en el menys temps possible seguint els diferents ritmes de la
música.
- Durada: 5 – 10 minuts.

SESSIÓ 5
Activitat inicial:
- Joc de les tasses: Els alumnes es col·locaran per parelles quiets de peu. Hi haurà
un infant que serà el perseguidor i l’altre el perseguit. Per salvar-se, el perseguidor
s’haurà d’enganxar del braç. Quan això passi el company que estava agafat a
l’altra banda es convertirà en perseguidor i el perseguidor anterior serà el perseguit.
· Durada: 5 - 10 minuts.
Activitats de desenvolupament:
- La copa mundial: es faran equips de 4 - 6 persones. Cada equip tindrà una pilota
d’escuma i cada jugador un xurro de piscina. L’objectiu del joc és portar en equip una
pilota d’escuma utilitzant els xurros de piscina. En el punt de partida, els alumnes
hauran de començar a treballar junts per aixecar la pilota amb els xurros, ja que ningú
podrà tocar la pilota amb les mans. Un cop la pilota estigui a una altura per sobre del
melic o per sobre dels seus caps, el grup haurà de moure’s en equip i units per tal
d’arribar a la sortida sense que la pilota caigui. Si la pilota cau, hauran de començar
des de nou des del punt de partida.
· Variant 1: 1 o 2 membres de cada grup jugaran a cegues.
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· Variant 2: mantenint les normes del joc i la variant anterior, es complicarà el
recorregut afegint obstacles.
· Durada: 12 - 15 minuts.
- Corda voladora: es dividirà la classe en grups de 5 o 6 persones. Cada grup tindrà
una corda lligada pels extrems. L’objectiu del joc serà desplaçar-la a un punt marcat de
la pista. Per moure-la, els infants només podran utilitzar les extremitats inferiors i
sense que la corda toqui el terra. Tots els membres del grup hauran d’estar en
contacte amb la corda mentre la desplacen i un cop l’aixequin del terra, la corda no pot
tocar el terra.
· Durada: 10 minuts.
Activitat de síntesi:
- Gol: els infants faran una rotllana dirigits cap a fora, tocat peu amb peu. Un cop feta
la rotllana, els alumnes s’hauran d’ajupir i hauran d’intentar fer gol als companys, és a
dir, quan aconsegueixin passar la pilota entre les cames d’un company. Els nens i
nenes s’aniran al vestuari quan els hi hagin fet gol.
· Durada: 5 - 10 minuts.

SESSIÓ 6
Activitat inicial:
- El terratrèmol: els infants es distribueixen per tot l’espai en grups de tres. A cada
grup, dos alumnes faran de casa agafant-se de les mans i l’altre company farà d’inquilí
col·locant-se dintre. Un cop organitzats, el docent començarà el joc explicant unes
consignes: si crida “casa!”; les cases es mouen i busquen un altre inquilí. Si el mestre
crida “inquilí”, els inquilins corren per trobar una altra casa. Però si el mestre crida
“terratrèmol”, tots els alumnes cauen al terra i ràpidament hauran de formar una nova
ciutat, és a dir, fer nous grup.
·Durada: 6 minuts.
Activitats de desenvolupament: es realitzaran diferents reptes cooperatius treballant
per estacions i per grups de treball de cinc o sis infants.
- L’illa: en un espai limitat de la zona de joc haurà un gran cercle. Dintre d’aquest hi
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haurà un cercle petit situat al centre. L’objectiu del repte serà situar un disc a l’interior
del petit cercle amb ajuda de pilotes. Per intentar superar el repte, els infants hauran
de tenir en compte una sèrie de normes: ningú podrà trepitjar l’interior del cercle gran,
el disc no pot sortir del cercle gran i una persona només podrà llançar contra el disc si
ha rebut la passada de la pilota.

- Ens movem: tots els components del grup hauran de moure’s des de una línia
marcada a una altra situada a una certa distància. No podran córrer, ni caminar, ni
saltar. La norma és que els infants hauran d’estar sempre en contacte els uns als
altres durant tot moment.
- Joc de les fulles: els infants hauran de pensar quin és el número de fulles que
poden arribar a subjectar sense que aquestes estiguin en contacte. Els alumnes no
podran doblegar cap fulla i cap fulla pot estar amb contacte amb una altre, si això
passa, els infants hauran de deixar caure totes les fulles i tornar a començar. Les fulles
que han caigut al terra ja no es podran utilitzar.
· Variant 1: es pot complicar el joc posant la norma que tots els membres del
grup estiguin en contacte
- La pilota i el cercle: els infant hauran de traslladar una pilota fitball i un cèrcol gran.
La condició és que tots els infants hauran d’estar en contacte amb la pilota i el cercle,
però sense tocar-los amb les mans. Una vegada aixequin el material, aquest no podrà
tocar el terra.
· Durada: 8 minuts per estació
Activitat de síntesi:
- Pilota al coll: els infants asseguts en rotllana, hauran de passar-se pilotes de
diferent mida amb l’ajuda de la barbeta i el pit, sense que aquestes toquin el terra.
· Durada: 7 minuts.
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SESSIÓ 7
Activitat inicial:
- Cercles: per començar, primer hauran de rodar el cercle, avançar-lo i parar-lo amb el
peu. Després els infants seguiran les consignes i/o preguntes del mestre per tal
d’experimentar i jugar amb els cercles: amb quantes parts del cos podem passar el
cercle quan va rodant? Qui és capaç de rodar el cercle, avançar-lo i fer un pont perquè
passi per sota? Quantes vegades seríem capaços de saltar el cercle mentre va rodant,
sense que caigui? Podem rodar el cercle, avançar-lo i tirar-se a terra perquè passi per
sobre?
· Variant 1: En grups de 5 jugadors es faran relleus. Surt un d’ells rodant el
cercle fins el final de la zona de joc, torna per donar-lo a un company però ha
d’arribar abans que el cercle.
· Variant 2: per parelles un roda el cercle i l’altre salta. Què podem fer amb el
cercle mentre va rodant?
· Variant 3: passar-se el cercle al company utilitzant diferents parts del cos.
· Durada: 5 – 10 minuts
Activitats de desenvolupament:
- Fratelo: cada infant tindrà una parella. Es faran dues fileres, cada parella es
separarà i es col·locarà en una de les fileres. Quan tots els infants hagin realitzat les
fileres s’agafaran al company del davant. A la seny del docent, els infants començaran
a córrer sense desfer els trens. Quan el mestre cridi “fratelo!”, els alumnes hauran de
trencar el tren i corrents hauran de buscar on està la seva parella. Quan la trobin,
s’agafaran de les mans i seuran al terra. La última parella en trobar-se i seure, escollirà
a una altra per a trobar-se i seure a la pròxima partida (fent un petit grup de 4).
·Durada: 5 - 10 minuts
- Residus tòxics: es dividiran en grups de 4 persones. A cada grup se’ls donarà un
cercle amb quatre cordes lligades a ell i una pilota d’escuma (la qual anirà a sobre del
cercle). L’objectiu del joc es aconseguir portar el màxim de pilotes tòxiques al punt
assenyalat de la pista. Per fer-ho no podran tocar la pilota, per tant hauran de fer servir
les cordes que estaran lligades al seu cercle. Si la pilota tòxica cau, l’equip haurà de
tornar al punt de partida i tornar-ho a intentar.
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· Variant 1: Hauran de seguir amb les mateixes normes del joc, però un
membre del grup tindran els ulls tapats. Cada vegada augmentarà el nombre
de membres a cegues.
· Variant 2: Cada grup crearà un petit circuit. S’intercanviaran els circuits entre
els grups i el realitzaran seguint les normes anteriors.
· Durada: 10 - 12 minuts.
- Bases: Es faran diferents grups. Els alumnes agafats de la mà hauran de creuar
unes bases tot seguint el sentit que s’especifica. Per fer-ho no es podran deixar anar
de la mà, només podran haver dos peus a casa base i els infants no podran tocar el
terra (només podran estar a la base). Si no compleixen les normes hauran de tornar a
començar.
·Durada: 10 minuts.

Activitat de síntesi:
- El tren cec: els alumnes formaran diferents trens de 5 – 6 persones. Per
mantenir aquest tren unit, tots els membres de la filera hauran de tapar amb cu ra els
ulls del company que tingui davant. D’aquesta manera l’últim de la filera serà qui tingui
visió per guiar als companys. L’objectiu del joc consisteix en deixar la pilota que
tindrà el primer de la fila, per moure’s tot el grup haurà d’estar atent per escoltar a
l’últim del seu tren i caminar cap a la direcció correcta (sala de material o mestre).
La fila que aconsegueixi deixar la pilota anirà al vestidor a canviar-se.
· Durada: 5 – 10 minuts.

SESSIÓ 8
Activitat inicial:
- Joc embruixador: cinc jugadors seran els “embruixadors” i es situaran en una línia
al mig de la zona de joc. Els embruixadors tindran una pilota amb la que, sense
llançar-la, hauran de tocar als altres companys per atrapar-los. La resta de companys
es col·loquen darrere d’una línia de fons. L’objectiu del joc es passar fins l’altre costat
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de la pista després d’escoltar la senyal dels embruixadors. El jugador tocat, canvia de
rol amb l’embruixador que li ha atrapat.
· Variant: el jugador atrapat passa a ser embruixador. El joc acaba quan tots
són embruixadors
· Durada: 5 minuts
Activitats de desenvolupament: en aquesta sessió es treballaran unes figures
específiques simulant l’acrosport. Per fer-ho, els alumnes treballaran per estacions en
grups de cinc o sis persones. El temps de treball de cada estació serà d’uns set
minuts.
- Estació 1: hi ha una sèrie de targetes al terra. El grup d’alumnes haurà d’escollir una i
crear una figura seguint les indicacions de la targeta. Un cop feta aquesta figura
s’hauran de fer una fotografia.

- Estació 2: En aquesta sessió hi haurà una llista amb paraules relacionades amb els
valors, emocions i sentiments treballats a l’aula. Cada grup haurà d’escollir una
paraula i l’objectiu serà representar-la amb el cos entre tots els membres del grup.
Quan representin cada lletra s’hauran de fer una foto, per tal de tenir una collage de
fotos formant la paraula escollida.

- Estació 3: els alumnes tenen diferents opcions de figures dinàmiques senzilles a
escollir. L’objectiu d’aquesta estació es poder incorporar la roda a la figura i/o la
tombarella.
- Estació 4: els infants hauran de crear una figura seguint les instruccions de la targeta
que trobaran a l’estació. En aquesta targeta hi haurà una sèrie de consignes que
indicaran les parts del cos que podran tocar el terra per tal de fer la figura (3 mans, una
esquena, 4 peus...)
·Durada: 7 – 8 minuts per estació.
Activitat de síntesi
- Recollim el camp: cada grup haurà de recollir el material de cada estació i tornar al
centre de la pista. Quan cada grup acabi expressaran com s’han sentit en aquesta
sessió mentre treballaven. Seguidament es farà una petita reflexió sobre la cooperació
i el respecte entre els companys i finalment, es tancarà la sessió ensenyant al
projector totes les fotografies fetes de les paraules representades i treballades al
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gimnàs per cada grup
·Durada: 10 - 12 minuts.

SESSIÓ 9
Activitat inicial:
- Peus quiets: un infant té la pilota a la mà i la llença a l’aire, cridant el nom d’un
company; aquest intentarà agafar-la i els altres fugiran corrents. En el moment que
aquest agafi la pilota crida: “peus quiets!”, llavors tots han de quedar-se quiets, i l’infant
amb la pilota realitzarà dos passos i un bot per tal d’apropar-se a un company i tocarlo. L’infant a qui li han llençat la pilota repetirà el mateix procés.
· Variant 1: afegir una o dues pilotes.
· Variant 2: afegir diferents desplaçaments.
· Durada: 5 minuts
Activitats de desenvolupament:
- Creuem el mar: el grup haurà de creuar un espai limitat sense que ningú toqui el
terra. Per fer-ho dispondran d’una màrfega cada 6 – 7 persones. La condició és que
ningú podrà tocar el terra.
·Variant 1: s’introduiran uns 15 – 20 conos per la zona de joc que simularan
“peixos”. Els infants hauran de fer el mateix, però evitant tocar els conos amb el
cos i amb les màrfregues, sinó hauran de començar des del punt de partida.
· Durada: 10 – 12 minuts.
- Pesquem els peixos: cada grup tindrà una caixa i hauran de pescar tots els peixos
(conos) distribuïts per la zona de joc. Seguint les normés del joc anterior; ningú podrà
tocar el terra. Cada infant podrà tocar únicament un insecte.
·Durada: 10 – 12 minuts.
- El disc: el grup haurà de determinar quin és el màxim número de persones que
poden tocar un disc volador sense que estiguin en contacte entre elles. La norma
principal és que el disc no es pot moure del lloc on està. Si es cal es dividirà la classe
en tres grups.
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· Variant: des de que s’inicia el repte, el disc no pot tocar el terra, han d’evitar
que caigui.
· Durada: 10 minuts.

Activitat de síntesi:
- Sachino: Els jugadors formen una rotllana i un d’ells es situa enmig. La rotllana
comença a girar cap a un costat, l’infant del mig gira cap un altre i va cantant: “sachino,
sachino nao caso co’este, nem co’este… ha de ser co’este!!”. Quan acabi de cantar
l’alumne del mig, s’abraça amb el jugador que tindrà davant i els altres hauran
d’abraçar-se amb el company que tinguin més aprop. L’alumne que s’hagi quedat
sense abraçada es col·loca al mig i tornen a començar.
· Durada: 5 minuts.

9.6. Llegenda sociogrames
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9.7. Resultats observació pre

58

Treball Final de Grau – Universitat de Vic

9.8. Resultats observació post

59

Treball Final de Grau – Universitat de Vic

9.9. Autorització centre

60

