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Resum 

En aquest treball s’exposa una proposta que es concreta en una unitat didàctica de 

Futbol Sala a 3r d’ESO. La proposta es basa en l’ús de grups heterogenis  i en la 

implicació de l’alumnat en la proposta curricular de les sessions. El propòsit  de l’estudi 

és avaluar el grau de consecució d’objectius d’igualtat que es treballen mitjançant la 

Unitat Didàctica. Prèviament, s’ha estudiat quines relacions estableixen les 

investigacions entre la utilització dels agrupaments en Educació Física y la consecució 

de objectius d’igualtat. Com a eines d’investigació s’utilitzen la entrevista, el registre 

anecdòtic i les produccions de l’alumnat amb la seva autoavaluació. Els resultats 

mostren que els grups heterogenis constitueixen un recurs per avançar cap el 

desenvolupament d’actituds d’equitat i que l’heterogeneïtat ha de ser considerada 

globalment (gènere, procedència ètnica i social, desenvolupament d’habilitats motrius) 

per a promoure la igualtat en Educació Física.  

 

Paraules claus: Agrupaments heterogenis, Educació Física, igualtat, diversitat. 

 

Abstract  

This final project deals with setting up a didactical unit of indoor soccer in 3rd ESO. 

The proposal of this project is to use heterogeneous groups of students and the 

participation of the students in the curricular sessions. The purpose of the study is to 

evaluate the degree of achievement of equality objectives which are achieved through 

the didactical unit. Previously, the relationship between the investigation of the use of 

groupings in Physical Education and the achievement of equality objectives was 

examined. In order to carry out this research, an interview was conducted. Further, the 

anecdotal record and the productions of the students with their self-evaluation were 

investigated on. The results show that heterogeneous groups are a resource to advance 

towards the development of equity attitudes and that heterogeneity must be considered 

globally (gender, ethnic and social origin, development of motor skills) to promote 

equality in Physical Education.  

Key word: Heterogeneity grouping, Physical Education, equality, diversity. 
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1. Introducció i justificació 

1.1. Introducció  

Aquest treball d’investigació pretén aportar una reflexió sobre la importància de les 

fórmules d’agrupaments heterogènies aplicades a la classe d’Educació Física en relació 

la igualtat. 

 A l’iniciar l’estudi, considero que es pot provar que la tipologia d’agrupaments poden 

contribuir a treballar la igualtat i a transmetre valors d’autonomia, solidaritat i inclusió, 

de manera que es generi una educació més integradora que permeti reeixir en els estudis 

als nois i noies més desfavorits. 

Després d’una exhaustiva  revisió de la recerca sobre tipologia d’agrupaments i 

educació física, constato que de forma majoritària els treballs consultats orienten cap a 

l’agrupament heterogeni com a fórmula per a potenciar l’equitat en l’aula, però son 

escassos  els treballs que estudien la posada en pràctica d’aquesta organització a la 

classe d’Educació Física i sotmeten a avaluació aquest tipus d’agrupaments. Aquesta 

carència també m’ha esperonat a tirar endavant la meva proposta de sorgeix l’estudi que 

es recull en aquest treball de final de Máster.  

Hem plantejo portar a terme una unitat didàctica ( UD) en la que  l’agrupament de 

l’alumnat es  una part fonamental de la mateixa. Considero també que 

l’autoorganització i la delegació de responsabilitats als equips d’alumnes en el 

desenvolupament de les activitats i la seva avaluació ha de tenir un paper important.  

Sóc conscient, abans de començar a posar en marxa la proposta, que estic limitat per la 

meva reduïda experiència docent, així com el meu escàs coneixement de l’alumnat amb 

el que desenvoluparé la meva proposta d’Unitat Didàctica i pel temps, excessivament 

curt, en que la portaré a  terme. Malgrat això, penso que pot contribuir en alguna mesura 

a cobrir aquest buit de la investigació en la didàctica de l’Educació Física y, sobretot 

que serà per a mi una excel·lent oportunitat d’aprenentatge reflexiu.  

El treball s’organitza de la següent manera: 

Una primera part en la que es realitza un plantejament inicial, s’especifiquen els 

objectius y es justifica la temàtica triada. 
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El segon lloc es destina a l’exposició de la recerca teòrica. S’analitza des de diferents 

vessants la relació entre igualtat i educació. La importància dels agrupaments per a 

treballar la igualtat en les classes d’Educació Física i com a eina d’inclusió. Finalment 

s’exposen algunes aportacions que situen l’educació Física com a una eina important 

en la transmissió de valors a favor de la inclusió i l’equitat en l’alumnat. 

En el punt tercer es descriu la metodologia que es farà servir en l’estudi. Es descriu el 

context, el grup d’alumnat i s’exposen els indicadors de la recerca i els instruments 

triats. S’aposta clarament per una investigació qualitativa de tipus avaluadora. Com a 

instruments s’usen l’entrevista semiestructurada al professor d’Educació Física per a 

conèixer la realitat de l’alumnat i les seves característiques, el registre anecdòtic de 

les sessions i les autoavaluacions de l’alumnat. També tenim en compte les 

roduccions de l’alumnat i la posada en pràctica de la seva proposta. 

En el punt quatre he inclòs la Unitat Didàctica de futbol , on es  destaca la forma 

d’agrupament heterogeni dels diferents grups cooperatius feta per mi, refusant la 

proposta d’agrupaments lliures per afinitat que feien habitualment, i la responsabilitat 

que es dona a l’alumnat per a preparar i dirigir col·lectivament les sessions. 

Seguidament s’hi pot trobar l’anàlisi dels resultats on es descriu i interpreta el 

desenvolupament de la proposta didàctica ajudant-nos bàsicament de l’escala d’Hellison 

i de la proposta de conformació de grups cooperatius d’en Pere Pujolàs. 

En l’apartat de  conclusions es  comenten les principals conclusions de l’estudi i 

s’expressen possibles lineas de continuïtat de la investigació així com les limitacions 

d’aquesta investigació que ja consten també com a punt de partida. 

Per acabar es pot trobar la bibliografia. 

1.2. Justificació 

Els meus treballs de final de grau  de CAFE amb el títol: L’activitat física i l’esport 

com a mitjà d’integració social amb joves amb risc d’exclusió al barri de St. Roc 

de Badalona i MAGISTERI amb el títol: Anàlisi de la formació rebuda en el Grau 

en Mestre d'Educació Primària, Menció Educació Física, i l’actitud dels estudiants 

davant la realitat multicultural i la igualtat de gènere, m’han anat endinsant en la 

força de l’educació física per treballar aspectes d’igualtat, que han motivat la meva 
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decisió de dedicar-me a la docència com a professió i com a compromís amb la societat. 

Crec en la força de l’educació per a millorar el món, i crec també que treballar per a la 

igualtat es fa imprescindible per aconseguir un món més just. Sé que és difícil, però 

potser és l’únic camí per a poder avançar. 

En el meu TFG de CAFE vaig analitzar la influencia de l’esport extraescolar com a 

mitjà d’inclusió en un barri amb població gitana. La meva intenció inicial era tenir en 

compte bàsicament la discriminació per raó d’ètnia o cultura a nivell general. Em va 

impressionar molt la discriminació, per raons de gènere, que es dóna en el sí de la 

cultura gitana.  

En el TFG de MAGISTERI vaig agafar el fil de les conclusions del TFG de CAFE i 

vaig decidir fer un estudi dels estereotips i creences que ens porta  a les persones, 

futures mestres, a potenciar les discriminacions per raons de cultura i de sexe. Per a mi, 

és molt important que els i les professionals de l’educació siguem capaços d’identificar 

aquesta “motxilla de falses creences” i també de fer noves propostes de treball en els 

instituts per a combatre les de l’alumnat que tindrem al càrrec. 

D’aquestes experiències prèvies sorgeix la motivació per a fer aquest TFM, lligat a 

l’exploració de noves formes d’agrupament en les classes d’educació física en els 

instituts de secundària, que possibilitin  obrir nous pensaments pel que fa la igualtat. 

Parteixo  que en l’actualitat, malgrat l’evolució de la societat en molts aspectes, perdura 

una fórmula, tant en els nois com en les noies, de forma majoritària, que legitima el 

masclisme com a forma de relació entre els adolescents, que tots sabem les 

conseqüències nefastes que comporta en la VIDA, en majúscules, de les persones. 

També, en els meus anteriors treballs, vaig copsar un fort component racista en el 

pensament dels nois i noies, i també en alguns mestres en actiu, encara que les fórmules 

políticament correctes siguin molt més elaborades. També m’interessa com a objecte 

d’estudi tenir en compte les diferents capacitats i els diferents punts de partida des d’un 

punt de vista social dels nois i les noies per afrontar amb èxit els seus estudis. 

M’ha estat difícil delimitar els handicaps més importants per aconseguir la igualtat de 

l’alumnat i finalment he decidit tractar els diferents aspectes des d’un punt de vista més 

global, tenint en compte també que crec que l’Educació Física, per la seva idiosincràsia 



9 

 

és una assignatura que pot ajudar molt a l’alumnat desfavorit per algun component 

discriminador a superar-lo. 

 1.3. La pregunta inicial 

La delimitació del tema d’estudi serà més fàcil a partir d’una pregunta inicial. La 

pregunta inicial tal i com refereix Heineman (2003) és un instrument per a aconseguir 

les finalitats que ens proposem en la investigació i ens facilitarà el disseny del nostre 

estudi. 

La pregunta inicial de la nostra investigació s’enuncia en els següents termes: 

Hi ha fórmules d’agrupaments heterogènies que, aplicades a la classe d’Educació 

Física, poden contribuir a treballar la igualtat i a transmetre valors d’autonomia, 

solidaritat i inclusió, de manera que es generi una educació més integradora que 

permeti reeixir en els estudis als nois i noies més desfavorits. 

La pregunta ens ajuda a delimitar l’objecte d’estudi d’aquests treball, que no és altre que 

el dels agrupaments en la classe d’Educació Física i l’estudi de les seves possibilitats 

com a factor generador d’igualtat. 

També ens ajuda a delimitar el disseny de la investigació. En el nostre cas tindrem que 

intervenir sobre la variable de l’organització en l’Educació Física - Els agrupaments 

heterogenis, tant a nivell de capacitats i èxit en les tasques proposades, com de gènere, 

ètnia i procedència social- que ens conduirà a realitzar una proposta didàctica de les 

sessions que realitzaré durant les pràctiques. La qüestió plantejada ens indica que 

tindrem que servir-nos de tècniques i indicadors qualitatius per a la valoració dels 

resultats aconseguits amb la proposta que elaborarem. 

1.4. Objectius 

La pregunta que hem formulat també és el punt partida dels objectius de la meva 

investigació. Els formulem amb dos nivells diferents, uns de més generals i uns altres 

més específics que m’ajudin a estructurar el treball. 
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1.4.1. Objectius generals 

- Analitzar la relació que les investigacions estableixen entre la formació de grups en 

Educació Física i la consecució d’objectius d’igualtat 

- Avaluar una proposta didàctica estructurada al voltant de l’ús d’agrupaments 

heterogenis i el grau de consecució d’objectius relacionats amb la igualtat. 

El primer d’aquests objectius generals ens conduirà a una revisió dels estudis sobre 

Educació Física i variables de diversitat i igualtat,  i també sobre la rellevància de la 

formació dels grups en Educació Física. Per altra banda el segon objectiu ha de 

concretar-se mitjançant una intervenció educativa, que portaré a terme en el període de 

pràctiques, que inclourà també el disseny i l’aplicació d’instruments d’avaluació per a 

valorar la seva aportació al desenvolupament de la igualtat entre l’alumnat de quart curs 

de l’ESO. 

1.4.2. Objectius específics 

- Estudiar la incidència que, segons els estudis, tenen les variables relacionades amb el 

gènere, l’ètnia i les diferents capacitats físiques i psíquiques, que tenen en la consecució 

d’objectius d’igualtat. 

- Determinar els criteris que es poden utilitzar per a la formació de grups en Educació 

Física i conèixer la seva incidència per afavorir la igualtat en educació 

- Planificar i posar en pràctica una proposta didàctica prenent com a eix criteris 

d’agrupament heterogenis en totes les seves dimensions. 

-Valorar la proposta didàctica realitzada des de la perspectiva de l’investigador i de 

l’alumnat implicat. 

La consecució d’aquests objectius ens aportarà un indicador de la potencialitat de 

l’Educació Física,  i d’una manera més concreta de les seves dimensions organitzatives, 

como a eina per a la inclusió i la igualtat, així com per a la transmissió de valors 

d’autonomia i responsabilitat. 
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2. Marc teòric 

Per fonamentar el següent treball s’han emprat com a referència les opinions d’autors i 

autores de reconegut prestigi en el camp de la pedagogia i l’Educació Física, i també hi 

he inclòs algunes aportacions del TFM  de Galvez (2012) per la semblança de les seva 

recerca al meu objecte d’estudi i la confluència amb les meves opinions, i  també he 

usat algunes valoracions que s’extreuen dels meus treballs de final de Grau de CAFÉ i 

de Magisteri, Bobi (2016, 2017) perquè  aquest estudi, com he explicat en la 

introducció, parteix de les meves recerques anteriors. 

2.1. Educació i igualtat 

2.1.1. Igualtat, desigualtat i diversitat 

La igualtat és una aspiració essencial del sistema educatiu. Però en realitat quan parlem 

d’igualtat ens referim a qüestions diferents. Es fa servir el terme igualtat d’oportunitats 

per a indicar que tot l’alumnat te les mateixes possibilitats educatives des del punt de 

vista legal. Per a la igualtat d’oportunitats es fa imprescindible garantir la igualtat en 

l’accés de manera que s’evitin aules especials o programes poc valorats educativa i 

socialment, destinats a determinades persones o grups socials. Una  aspiració més gran 

és la igualtat de resultats, donat que exigeix rendiments acadèmics similars entre 

l’alumnat procedent de diferents classes socials, cultura o gènere. (Marchesi, 2000)  

La igualtat, contemplada des de qualsevol punt del sistema educatiu, té un component 

utòpic perquè no es pot pretendre que sobre el sistema educatiu recaigui tot 

l’anivellament de les diferències socials. Malgrat això, és absolutament necessari 

treballar per aquest objectiu, no només perquè és un clar plantejament d’ètica 

professional, sinó perquè no es pot fer de cap més manera. Educar significa transformar 

la realitat en ares d’un món més just i sostenible, i no podem justificar una educació que 

no tingui en compte l’actiu més important per a fer-ho possible, que és el component de 

justícia social.    

La desigualtat condueix a que algunes persones o grups aconsegueixen, de manera molt 

desigual, objectius socials i culturals, de manera que es produeixen diferències de poder 

i de possibilitats de participació dels béns socials econòmics o culturals. La desigualtat 
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es genera per diferents raons tant econòmiques com polítiques i culturals, com 

d’organització social, però també es genera des del sistema educatiu. Com assenyala 

Gimeno (2002) hem de ser fonamentalment sensibles a dos tipus de diferències i 

desigualtats, per una banda, les que ens fan desiguals davant de la possibilitat de tenir i 

exercir els drets bàsics, participar a la societat i  dels béns culturals; per altra banda les 

que ens enfronten a les altres persones com per exemple el cas del racisme o qualsevol 

consideració suprematista de l’altre. 

A més a més de reivindicar la igualtat, l’educació ha de servir per acceptar i estimular la 

diversitat (Gimeno, 2002). S’ha convertit en tòpic dir que  la diversitat enriqueix, però 

no per tòpica i repetida, moltes vegades sense massa fonamentació, no deixa de ser certa 

sota el meu punt de vista. La diversitat és sinònim de vida, no es pot pretendre educar 

sense tenir en compte les infinites textures de la diversitat que aporta cada individu. Al 

contrari de ser una dificultat per a treballar amb els nois i noies, és un regal que tot 

professor o professora hauria d’agrair. Les diferents llengües i cultures, les diferents 

intel·ligències i la diversa manera d’abordar l’aprenentatge de cada membre del grup, el 

fa més ric i ple de possibilitats educatives. 

L’escola ha de fomentar la diversitat però alhora ha de combatre la desigualtat, perquè 

som diferents però hem de tenir les mateixes possibilitats d’accedir a la cultura, al saber 

i a la participació social. Per això l’educació ha d’assentar els seus fonaments en la idea 

que tots naixem iguals en drets, o en d’altres paraules, en la tesi inqüestionable que som 

molt més iguals que diferents. El principi d’igualtat i el respecte a la diversitat són 

principis educatius irrenunciables (Carbonell, 2000). 

L’Educació Física presenta unes característiques que afavoreixen els principis que 

acabem de mencionar, així el caràcter lúdic, vivencial i el seu alt component 

motivacional per la major part de l’alumnat,  les possibilitats que presenta per a treballar 

els valors de solidaritat i respecte, i la capacitat que té, enfront d’altres assignatures més 

estàtiques, de promoure les relacions interpersonals, la fa una eina molt valuosa per 

treballar la igualtat des del sistema educatiu (Flores 2013). Tot això sempre que el 

professorat faci seu el principi d’innovació i coherència ètica, que faci possible que el 

currículum ocult coincideixi amb el que es fa explícit a l’aula i que treballi de forma 
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explícita per a eradicar les situacions i comportaments que provoquin desigualtat i 

patiment entre l’alumnat. 

Per això es tan important el treball en pro de la inclusió educativa, que interpreta 

l’educació com un fet essencial per a totes les persones sense cap mena d’exclusió ni 

discriminació i posa els recursos necessaris per a que sigui una realitat. A vegades 

sembla que la inclusió sigui només una cosa d’un col·lectiu de l’alumnat que és més 

vulnerable,  però la realitat és que la inclusió ha de ser per a totes les persones. (Echeita 

i Domínguez, 2011).    

Per poder portar a terme la inclusió, ens trobarem amb una clara dificultat ja que les 

diversitats i les diferències, tant les que ens enriqueixen com les que ens limiten i 

discriminen, són evidents, però la igualtat no presenta el mateix grau d’evidència, és 

més aviat una convicció, un axioma moral, per aconseguir una societat justa i civilitzada 

(Gimeno, 2002). En qualsevol cas, si no es segueix aquest principi d’igualtat, que 

significa un compromís ètic del professorat amb la millora social, no serà possible 

desemmascarar les pràctiques d’exclusió i discriminació, que en ocasió, paradoxalment, 

són presentades com una fórmula d’acceptació de la diversitat i inclús d’atenció a la 

diversitat. 

La realitat és que ens trobem davant de dos models educatius: un d’ells és l’escola que 

busca la igualtat en el que és essencial per a la persona i que vol estimular la diversitat 

expressiva i creadora, i per altra banda hi ha un model d’escola amb una perillosa funció 

homogeneïtzadora (currículum idèntic per a tots, avaluacions similars...) que 

condueixen a la construcció d’un individu amb patrons de conducta estandarditzades, 

amb una manera de pensar rígida i amb una molt negativa acceptació tàcita de la 

desigualtat. (Santos Guerra, 2002) 

De tota manera, a nivell més particular, convé tenir en compte les variables de la 

diversitat que amenacen, en aquest moment, l’èxit de la inclusió educativa, per això 

considerarem les variables lligades al gènere, a la diversitat cultural i a les diferents 

capacitats, especialment la destresa motriu i la seva incidència en la igualtat educativa.  
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2.1.2. Diversitat de gènere 

El procés de socialització que es porta a terme a les escoles perpetuen moltes vegades 

uns patrons sexistes molt tancats i clarament bipolaritzat entre el femení i el masculí. 

Malgrat això, Penney i Evans (2001) assenyalen que  el gènere és un tret diferenciador 

però que està sotmès a molts més aspectes que construeixen la personalitat i realitat 

social de cada persona, i diuen que no som només homes i dones sinó que tenim 

múltiples identitats. 

Que a les escoles, en les sessions d’Educació Física les noies, i alguns nois que no tenen 

un patró clar de “mascle”, pateixen en certa mesura del sexisme imperant, es un fet 

força  evident, i acceptat o callat, però no rebatut, pel món acadèmic. Trobo molt 

interessant la visió d’una doble vessant en que es manifesta aquesta discriminació, 

recollida per  Ramos y Hernández. (2014). Segons ells,  la coexistència de noves i velles 

formes de sexisme queden reflectides en la teoria de sexisme ambivalent de Glick i 

Fiske (2001). Aquesta teoria ens explica les dues formes de sexisme que es troba en la 

població: l’hostil i la benèvola. La forma hostil, la que detectem més i es troba molt més 

en el punt de mira dels i les docents, es la que comporta una càrrega afectiva negativa i 

es visualitza com un prejudici cap a les noies, i alguns nois que no tenen un patró clar de 

“mascle”, per part dels nois que les consideren com a inferiors respecte a ells. Per altra 

part el sexisme benèvol mostra una forma més afectiva positiva, i mostra la debilitat de 

les noies que han de ser objecte de protecció per part dels nois. Ramos y Hernández 

(2014), en les seves conclusions  revelen que els nois obtenen puntuacions més altes en 

sexisme hostil que les noies, però no existeixen diferencies en el sexisme més subtil, el 

benèvol, totalment acceptat a nivell social.  

En un altre treball anterior (Bobi, 2017) ens vam ocupar ja de la desigualtat de gènere i 

de la realitat existent a l’escola: als centres educatius s’aborda poc el masclisme i la 

superació dels estereotips. En aquell treball partíem d’un fet evident, que l’educació a 

les escoles es regeix pel currículum oficial i ignora el currículum ocult (Díaz, 2006). En 

el Projecte educatiu, en les programacions, aquest currículum no es reflecteix i per tant 

s’ensenyen actituds i es reforcen estereotips de manera inconscient. Com dèiem, en 

l’Educació Física el currículum ocult es reforça per la mateixa naturalesa de l’activitat,  

ja que  la interacció entre persones,  la construcció de la consciència corporal i les 
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habilitats  físiques es fan des d’un punt de vista androcèntric encara que les 

programacions diguin el contrari. És la càrrega, inconscient moltes vegades, de 

prejudicis i falses creences la que decanta la balança cap a un clar suport del 

androcentrisme imperant. 

Devís, Fuentes i Sparkes (2005) afirmen que les primeres investigacions sobre el 

currículum ocult en Educació Física es van fer precisament en les interaccions degudes 

al gènere. Mostren com els treballs de Griffin a una escola secundària d’Estats Units 

van constatar que gairebé no hi havia  interaccions entre noies i nois, i que les d’aquests 

últims eren particularment agressives. Griffin (1989) va considerar que el gènere és 

l’agent socialitzador més important en les classes d’Educació Física. Per altra banda, 

investigacions posteriors han constatat, tal i com recullen Devís, Fuentes i Sparkes 

(2005), una diferència considerable en la participació de les noies que disminueix 

enfront de la dels nois i és més verbal i menys física, així mateix aquests treballs han 

posat de manifest que en les classes d’educació secundaria es reprodueixen formes 

tradicionalment dominants de feminitat i masculinitat mitjançant la selecció i la 

participació en activitats físiques. 

Ramos y Hernández (2014) continuen la seva aportació fent avinent que  una de les 

fortaleses de la investigació sobre aquest tema és la comparació entre classes mixtes i 

segregades. Ens citen les recerques de Eccles i Harolde(1991) i de Solomons (1976) que 

demostren que les noies participen menys en un entorn mixt  però també hi ha altres 

estudis, com els de Griffin (1989) que conclouen que es la habilitat física la que 

determina l’exclusió, així observen a nois poc hàbils assetjats pels seus companys i 

noies amb destresa que se senten molt confortables en entorns mixtos. 

Els estudis realitzats per Wright (1990) sobre de com es  comunica a les classes 

d’Educació Física son una clara mostra de les identitats  que tenen hegemonia de gènere 

en aquesta disciplina. A l’analitzar el llenguatge i la relació del professorat i l’alumnat, 

es de destacar l’ individualisme, l’agressió, la rudesa, la competició i la necessitat 

d’aconseguir l’èxit en la tasca proposada quan es comunica amb els nois enfront de la 

bona educació, la intimitat i la aparença de les noies. Aquestes autores constaten que a 

les noies se les desanima a participar i, d’alguna manera se les incapacita per les classes 

d’Educació Física. En treballs posteriors, Wright (1995, 1997) va poder concloure que 
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el llenguatge del professorat associava als nois amb l’habilitat, la rudesa i la 

perseverança i en canvi a les noies se les associava a nivell general amb un dèficit 

d’aquestes qualitats. 

Piedra, Garcia, Fernàndez i Rebollo (2014) també assenyalen que  l’Educació Física és 

una de les àrees pioneres en la consideració de la perspectiva de gènere en les seves 

investigacions. Em sembla important ressaltar que dins del tema del professorat, les 

investigacions en els darrers anys, s’han centrat en el paper del professorat com a agents 

perpetuadors o agents de canvi i en l’estudi de la formació del professorat en material 

d’igualtat. 

Aquests estudis constaten el predomini del discurs heteronormatiu que es tradueix en 

influencia en el posicionament de gènere del professorat d’Educació Física en formació, 

el qual acaba assimilant, en la major part dels casos, l’ordre establert. 

En el meu treball anterior (Bobi, 2017) explicitava que el professorat d’Educació Física, 

si accepta la seva responsabilitat com a agent educatiu, ha de treballar per a aconseguir 

la igualtat d’oportunitats d’ambdós sexes encara que això signifiqui desaprendre el que 

ha après per a poder així fer front a les seves pròpies creences i prejudicis en la seva 

tasca com a professional de l’educació.  

Segons Ramos y Hernández (2014)  El professorat d’Educació Física ha de ser 

conscient de que les conductes discriminatòries per raó de gènere estan totalment 

presents a les seves classe i que no es limiten al sexisme tradicional més fàcil de 

detectar, sinó que pren una forma benèvola que sota un cert paternalisme del nois, es 

col·loca en una difícil situació de creixement personal  a les noies, que  acaben 

acceptant un rol més passiu. 

2.1.3. Igualtat i diversitat ètnica i cultural 

A (Bobi, 2017, p.17) em posicionava sobre la riquesa de la diversitat cultural i ètnica  

que subscribeixo totalment en aquest moment. 

“ A les escoles catalanes és una realitat la gran diversitat cultural que s’hi aplega. 

Un aspecte que d’entrada sembla una riquesa molt gran i que hauria d’haver 

millorat les nostres escoles, provoca moltes situacions de desigualtat i de 
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patiment entre els nens i les nenes, especialment els més desfavorits. És un tema 

molt debatut, però hi ha algunes resistències culturals, plenes d’estereotips, que 

sota el meu punt de vista dificulten l’atenció a la diversitat de forma plenament 

inclusiva.” 

Malgrat que, sota el meu punt de vista, el tema  de la integració de les diferents ètnies i 

cultures és un tema encara no resolt, que provoca moltes situacions poc educatives als 

centres de secundària, López Pastor (2012) en la seva revisió de les aportacions de la 

temàtica de la interculturalitat i integració de l’alumnat immigrants en l’àrea d’Educació 

Física no troba massa treballs d’investigació i afirma que existeixen pocs estudis 

empírics que observin de forma científica la temàtica, en canvi, curiosament, són molt 

abundants els assajos sobre la temàtica o presentació sobre experiències i material 

curricular contrastats en diferents contextos educatius. Em sembla curiós,  o més ben dit 

perillós,que, en un tema on és evident que hi ha un pes molt fort del currículum ocult en 

forma de prejudicis i estereotips  s’hi estigui investigant poc, com si ja no fos un tema 

preferent. 

Segons Tort i Simó (2007) tot i que les finalitats de l’Educació són múltiples i 

complexes, l’atenció a la diversitat i la interculturalitat representen, de forma destacada 

la prioritat en el replantejament de l’escola contemporània.  “La diferència, l’acolliment  

i la qualitat esdevenen els factors centrals de la nova escola, en contraposició a 

l’homogeneïtzació i la custòdia d’una vella escolaritat”. (Tort i Simó, 2007, p.134) 

L’augment progressiu de la diversitat cultural de l’alumnat exigeix, si volem mantenir-

nos fidels als principis de diversitat i igualtat, una escola que no només valori i respecti  

la diversitat cultural sinó que estengui la denominada educació intercultural a tot 

l’alumnat, que impregni de la mateixa a totes les situacions del procés educatiu, de 

manera que s’intenti aconseguir la igualtat d’oportunitats i resultats a les que ens hem 

referit anteriorment. L’educació intercultural pretén també la superació del racisme en 

les seves manifestacions explicites i implícites, i busca el desenvolupament de 

competències interculturals.  

Segons Soler, Flores i Prat (2012) l’activitat física i l’esport es converteixen en espais 

privilegiats per afavorir la inclusió de la població immigrant i les minories ètniques, així 

com  la convivència i respecte a la diversitat. En aquesta línia, segons les autores i 
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l’autor citats, les directrius curriculars en l’àrea d’educació Física a Catalunya pretenen 

contribuir al desenvolupament de l’educació intercultural mitjançant dues competències 

concretes : La competència comunicativa, centrada en l’experimentació del cos i el 

moviment com a instrument d’expressió i comunicació, i la competència social i 

ciutadana, en la que es fomenta l’adquisició de valors com el respecte, l’acceptació i la 

col·laboració. Tot això no és suficient perquè com ja ha assenyalat Heinneman (2002) la 

integració, i per tant la inclusió cultural, és un procés llarg i obert i que assolir-la 

significa el compliment de diverses dimensions, com ja vam recollir en una altra 

aportació realitzada (Bobi, 2016): La dimensió legal- aquí s’enquadraria el que hem 

referit sobre el currículum-, la dimensió estructural funcional; que exigeix la possibilitat 

real de poder i voler aprofitar les oportunitats que ofereix el context d’acollida; la 

dimensió tècnica cultural, que en aquest cas suposa aprenentatges necessaris com la 

llengua o el funcionament de normes o entitats socials; la dimensió cultural que es 

tradueix en l’aprenentatge de les característiques culturals, socials, normatives i 

actitudinals del context en que es troba la persona; dimensió identificativa que 

desenvolupa el concepte de pertinença en el context político-social  en que es troba la 

persona. 

En qualsevol cas com assenyalen Soler, Flores i Prat, (2012) per aconseguir la inclusió 

és necessari que el professorat d’Educació Física realitzi una intervenció intencionada 

per afavorir la diversitat cultural. L’esport i la activitat física no eduquen en valors ni 

eduquen per si soles però poden ser eines molt útils. A més a més del caràcter vivencial 

lúdic i participatiu de l’Educació Física com hem assenyalat en l’apartat anterior, s’ha 

utilitzat un altre argument per a subratllar la capacitat intercultural de l’Educació Física: 

moltes de les activitats que es fan, jocs , esports, exercicis, danses...són universals i es 

realitzen a tot arreu. 

De tota manera, com ja veiem en Bobi (2017) l’exclusió té mecanismes lligats a la 

tradició escolar i cultural que remarquen les diferències. La separació entre nosaltres, 

grup de pertinença i vosaltres, grup de no pertinença, és la manera més evident en que 

es fa explicita la diferencia entre els éssers humans. La diferenciació es pot realitzar 

mitjançant categories com la de raça, diferències físiques la d’ètnia, diferències culturals 

o també la del sexe, diferencia de gènere. D’aquesta manera la identitat col·lectiva 

produeix un cert grau d’exclusió. En aquests processos d’exclusió són essencials 
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mecanismes com prejudicis i estereotips, que podríem anomenar currículum ocult. 

Precisament un dels objectius bàsics de l’educació intercultural és el treballar sobre els 

valors, actituds i normes, que potenciïn els processos d’acollida i acceptació de l’altre i 

la eliminació dels prejudicis socials i culturals que justifiquen practiques 

discriminatòries i racistes. (Besalú, 2002) 

En relació amb el currículum ocult, Soler, Flores i Prat, (2012) afirmen que la revisió de 

la literatura revela un panorama preocupant respecte a la manera en què el professorat 

percep la diversificació cultural de l’alumnat. D’una banda, en el seu discurs explícit 

solen trobar-se arguments que justifiquen la seva importància com a font de riquesa per 

a la comunitat educativa i la societat. En canvi, a la pràctica, el professorat veu la 

presència de l’alumnat d’origen estranger a l’aula com un greu problema per a poder 

desenvolupar la seva tasca que  ha  provocat nombrosos canvis en l’aula, cada cop, 

segons diuen, més  difícils de gestionar (composició lingüística,  diferents nivells 

educatius, etc.) A causa d’això, són molts els professors i professores que mostren una 

percepció de la realitat en clau negativa.  La falta de formació sobre multiculturalitat 

provoca un panorama molt desencisador del professorat, dels que haurien de ser els 

agents del canvi educatiu que permeti que l’ educació intercultural sigui una realitat a 

les aules. En el meu estudi (Bobi,2017) vaig poder concloure que en els i les estudiants 

de quart de Grau de MEP, futurs mestres, s’observa  una  dicotomia molt contradictòria 

a ressaltar referent als posicionaments ideològics cap als temes d’estudi- la 

multiculturalitat a les aules i el sexisme-: el que es pensa per a la vida i el que es pensa 

del què es pot i s’ha de fer a l’escola. S’ha instaurat una manera de fer políticament 

correcta als centres educatius, on es reconeix que cal treballar la multiculturalitat i la 

igualtat, però es reserva per a les parcel·les privades el declarar-se, fins i tot, en un dels 

casos estudiats, clarament racista. La dicotomia entre el currículum ocult, que es fa 

explícit en les àrees privades de la persona i l’oficial, acceptat com a correcte a nivell 

social és el més descoratjador, si partim de la base que l’educació no es pot basar en la 

mentida. 

La figura del professorat d’Educació Física adquireix un especial interès donat que són 

molts els autors i autores que assenyalen l’Educació Física com a  un dels camps en que 

es pot aconseguir uns propòsits interculturals a l’escola. Com destaquen López Pastor, 

Pérez Pueyo i Monjas (2007), hi ha diversos estudis i experiències pràctiques que 
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coincideixen a constatar el gran potencial de l’Educació Física a l’hora de fomentar la 

inclusió de l’alumnat d’origen estranger, per tant serà vital que a la formació inicial i 

continuada del professorat d’Educació Física es treballi per a donar eines per a treballar 

la interculturalitat, però sobretot per  a canviar els estereotips i prejudicis morals del 

professorat que fan que les propostes fetes a l’alumnat no tinguin la influència que 

haurien de tenir perquè en molts casos parteixen d’una doble moral. 

2.1.4. Igualtat i diversitat lligada a les diferents capacitats, físiques i psíquiques 

Un handicap del qual parteix el sistema educatiu per afavorir la igualtat, sota el meu 

punt de vista,  es la falta de compliment del marc legal del mateix sistema. Malgrat que 

les lleis d’educació tenen un discurs clarament comprensiu, les pràctiques a les aules 

disten molt de tenir en compte a l’alumne en la seva globalitat i  el classifica utilitzant 

diferents paràmetres de selecció.  

López Pastor (2012) ha revisat els estudis que relacionen la temàtica de l’atenció a la 

diversitat i l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials a l’Educació 

física i afirma que hi ha molts treballs en aquest segle, tant al que fa referència a la 

realització d’investigacions com, sobretot a la presentació d’experiències didàctiques 

desenvolupades en diferents contextos educatius inclosos els Instituts d’Educació 

Secundària. 

El principal factor de selecció, a més dels que hem assenyalat abans per motius de 

gènere o ètnia i cultura, és la capacitat cognitiva, assignant a cada persona, no només 

una etiqueta que cataloga les seves capacitats, sinó moltes vegades fins i tot assignant-li 

el seu futur (Essomba, 2003). 

No es contempla les necessitats globals de l’alumnat, tot es construeix entorn la seva 

capacitat d’aprenentatge com a la seva capacitat intel·lectual per a adquirir 

coneixements de tipus conceptual. Es redueix el concepte de diversitat i queden fora 

d’aquest concepte, dimensions com la motivació, els interessos, la creativitat, 

l’autoconcepte, els marcs culturals de referència. Es necessari incloure al costat, de la 

dimensió cognitiva, unes altres dimensions considerades tradicionalment menys 

rellevants des d’un punt de vista educatiu (Coll, 1999). 
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 Coincidim amb Riera (2010) en que l'escola ha d'ésser integradora i ha de tenir com a 

finalitat proporcionar una formació comuna a tots els alumnes que afavoreixi la igualtat 

d'oportunitats. Una concepció comprensiva de l'escola, com diu el marc legal significa 

definir uns plantejaments sobre l'atenció a la diversitat i, sobretot, actuar en 

conseqüència i utilitzar estratègies adients  per donar resposta als diferents interessos, 

capacitats, ritmes d'aprenentatges, etc., de l'alumnat. El principal repte de l’educació 

formal, que ha de formar part del compromís ètic del professorat, es  treballar per 

garantir un equilibri entre la diversitat de l'alumnat i la comprensivitat del currículum, 

diversificant la intervenció pedagògica i creant les condicions adequades que permetin 

el progrés de cada noi i noia.  

De tot això es dedueix que una etapa comprensiva i integradora, com ho és l’educació 

obligatòria, ha de preveure necessàriament un model flexible, basat en la diversitat 

d'alumnes, tant pel que fa als processos i ritmes  d'aprenentatge com a les actituds 

relatives a l'escola; tant pel que fa a les aptituds com als interessos, el gènere  o a les 

cultures pròpies. Aquesta flexibilitat s’hauria de reflectir de forma global des de 

l’organització escolar i les decisions curriculars a la pràctica pedagògica. 

Pel que fa a la Educació Física, malgrat que la discriminació per raó de gènere ha 

quedat reflectida en un apartat anterior com a focus principal de desigualtat en 

l’Educació Física, l’habilitat motriu és mostra com el factor  més gran de discriminació 

si l’organització i el contingut de les classes continuen essent tradicionals. Ramos y 

Hernández (2014) en les seves conclusions sobre l’agrupament i el gènere narren com 

els resultats obtinguts els suggereixen que les conductes negatives dels nois i noies per 

raó de gènere  no estarien tant relacionades amb el fet de ser agrupaments mixtes sinó 

més bé amb el fet de participar en un grup amb nivell d’habilitat motriu desigual. 

Griffin (1984, 1985a, 1985b), va trobar que algunes noies amb molt bones habilitats 

motrius, són formidables oponents per als seus companys masculins, i al ser 

reconegudes per ells com a bones jugadores se senten molt còmodes amb grups mixtos, 

mentre passa el contrari en el cas de nois poc hàbils. 

En canvi un estudi sobre les actituds del professorat cap a la integració educativa en 

l’Educació Física (Hernández, Casamort, Bofill, Niort i Blazquez, 2011) han trobat que 

l’acceptació de l’alumnat amb capacitat diferenciada,  es molt diferent segons sigui 
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l’origen d’aquesta diferencia de capacitat. Així doncs, les actituds del professorat són 

significativament més positives cap a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge que cap 

a l’alumnat amb discapacitat intel·lectual. També es mostren actituds més favorables 

cap a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge que cap a l’alumnat amb discapacitat 

física. També es de destacar que l’alumnat amb qualsevol tipus de discapacitat és millor 

acceptat pel professorat com més petit és. Als instituts de secundària és on es registren 

uns nivells més alts de discriminació d’aquest alumnat. 

Un altre fenomen d’interès és l’anomenada incompetència motriu apresa (Ruiz, 2000) es 

tracta d’un procés pel qual  l’alumnat, gracies a l’Educació Física, va poc a poc 

interioritzant la seva ineptitud personal. Els escolars arriben al convenciment que són 

poc competents en moltes activitats o camps d’acció propis de l’activitat física, potser 

empesos per l’elitisme motriu o per la naturalització de la competició. Com assenyalen 

González, Barbero, Bores i Martínez (2013, p.42) el més destacable de la situació es que 

els sentiments  de manca de destresa i d’alienació corporal d’aquests alumnes objectors 

de l’activitat física han estat transmesos i inculcats per mitjà de l’assignatura escolar i 

del mateix professorat que hauria de ser el més sensibilitzat per resoldre el tema. 

Gómez, Ruiz i Mata (2006, p.45) han descrit a aquest alumnat amb precisió: La seva 

manca de destresa es manifesta per una falta clara de coordinació, xocant amb objectes; 

tenen dificultats a l’atrapar mòbils; la seva carrera, salts i llançaments són poc precisos i 

poc fluids; mostren imperícia en habilitats de motricitat grossa i de motricitat fina. 

Alguns autores i autors citen la paraula nens i nenes amb dificultat de moviment per 

evitar la paraula maldestre (“torpe”)   

2.2. Agrupaments en Educació Física 

 L’Educació Física està absolutament lligada al concepte d’educació. Per tant, el nostre 

estudi parteix de la idea que l’Educació Física no és un procés educatiu de la part  

«física» de l’ésser humà, sinó un procés educatiu a través d’aquesta part «física». 

Ens basarem en Moliner i Hernando (2015) i  Garcia Sánchez (2010)  que s’ocupen dels 

recursos metodològics que s’han de considerar en l’ensenyament de l’Educació Física i 

van revisant quins són aquests recursos: la comunicació, els materials, el temps, els 

factors ambientals, l’estil d’ensenyament...i la formació de grups.  
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La formació de grups és un tema molt rellevant per al nostre treball perquè considerem 

que té una incidència considerable en la consecució d’objectius referents a la igualtat, 

per això ens detindrem en aquest apartat. 

2.2.1. Criteris per a la formació de grups en educació física 

L’aprenentatge de l’Educació Física es desenvolupa en un marc social que comporta 

una organització específica per a facilitar les relacions entre l’alumnat i el professorat. 

Per això es poden adoptar decisions que produeixen agrupaments diferents segons sigui 

el criteri utilitzat per part del professorat per transmetre els ensenyaments. 

Garcia Sánchez (2010) i Moliner i Hernando (2015)  ofereixen classificacions de les 

tipologies de l’agrupament de l’alumnat segons els criteris que s’utilitzen per a realitzar-

los. 

Moliner i Hernando (2015)   fan servir sis criteris per a realitzar la seva classificació 

dels agrupaments 

1. Nombre de membres: segons el nombre de components que formen el grup o els 

grups que desenvoluparan cadascuna de les tasques proposades en la sessió: 

Individual, per parelles, en petits grups (de 3 a 8 persones) o agafant com a  

unitat tot el grup classe.  

2. Elecció de membres: segons qui assumeix la responsabilitat de l’elecció dels 

components del grup: professorat, professorat i alumnat de forma conjunta i 

alumnat. 

3. Funcionalitat: segons l’objectiu de la tasca es defineix la composició del grup: 

grups espontanis: es formen sense una finalitat concreta, podent diferenciar entre 

grups emocionals, quan l’alumnat s’agrupa per afinitat i els grups a l’atzar, quan 

l’alumnat s’agrupa per criteris aleatoris, grups funcionals: es formen amb 

interessos ben definits per part del professorat de manera que faciliten la 

consecució dels objectius específics establerts en la tasca. Els grups poden ser 

també homogenis, per afavorir la consecució d’uns objectius, o heterogenis per 

afavorir les relacions de cooperació entre els seus membres.  
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4. Execució de tasques: segons el tipus de tasques per realitzar i el funcionament 

general de la sessió. tasca lliure, tasca paral·lela amb activitats diferents, tasca 

alternada: mentre un grup executa una tasca l’altre descansa i tasca en circuit.  

5. Durada de grups: segons el temps que es manté estable la composició dels grups: 

grups permanents, grups variables. 

6. Formació de grups: segons la ubicació espacial de cada membre en cadascun 

dels grups:formacions predeterminades on l’alumnat se situa espacialment, 

segons formes geomètriques per exemple, formacions lliures on l’alumnat se 

situa espacialment amb total llibertat i sense seguir cap patró preestablert. 

Per la seva part Garcia Sánchez (2010) estableix dues grans tipologies de l’agrupament 

de l’alumnat, encara que també distingeix uns altres tipus d’agrupaments dintre de cada 

una d’elles. Aquestes dues grans tipologies són: els grups homogenis i els heterogenis o 

flexibles. 

1. Agrupaments homogenis 

1.1. -Treball massiu: tot el grup classe realitza la mateixa tasca.  

1.1.1. Formacions rígides: l’alumnat no té relació entre sí i tot el grup classe 

està orientat cap al professor o professora. 

1.1.2. Formacions lliures: l’alumnat es distribueix segons el seu criteri i treballa 

dispers, en realitat no s’exigeix cap cosa més que el lloc i les evolucions. 

1.2. Treball per grups: la classe es subdivideix en petits grups per un temps més o 

menys llarg. Segons els criteris de formació dels grups també s’estableixen 

diferents tipus de grups. Així els grups es poden formar segons aquests motius. 

1.2.1. En funció dels individus 

1.2.1.1. Grups d’actitud, rendiment o nivell d’execució 

1.2.1.2. Grups per afinitat 

1.2.1.3. Grups decidit pel professor 

1.2.1.4. Grups decidits a l’atzar 

1.2.2. En funció de la estabilitat en el temps 

1.2.2.1. Grups permanents i estables 

1.2.2.2. Grups variables en funció de l’estabilitat 

1.2.2.3. Grups espontanis que sorgeixen de forma puntual 

1.2.3. En funció de l’activitat 
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1.2.3.1. Activitat lliure 

1.2.3.2. Activitat paral·lela 

1.2.3.3. Alternada 

1.2.3.4. Per taller, es canvia quan s’ha aconseguit un cert resultat 

1.2.3.5. Circuit 

1.3. Treball per parelles, lliurement o segons les indicacions dl professorat 

1.4. Treball individual 

2. Agrupaments heterogenis o flexibles. Gracia Sánchez (2010) diu que aquest 

agrupaments han de variar sovint ja que es un recurs estratègic per crear escenaris 

d’aprenentatges útils i pràctics pel progrés adequat de cada alumne. Es distingeixen 

dues modalitats bàsiques. 

2.1. Agrupament flexible parcial: l’alumnat en algunes activitats està agrupat de 

manera homogènia i d’altres segons el seu nivell d’aprenentatge 

2.2. Agrupament flexible total: l’alumnat està distribuït en diferents grups en totes 

les activitats i aquesta distribució es realitza tenint en compte les dificultat i el 

nivell d’aprenentatge de cada individu. La composició dels grups va canviant en 

el temps. 

Aquestes dues classificacions poden llegir-se des de la lògica principal d’aquest treball 

que rau en afavorir la igualtat en educació, concretament en l’Educació Física.  Seguint 

aquest fil podem veure que els agrupaments, tot i les seves variables, poden tenir en 

compte el model selectiu i donar lloc  bàsicament a  grups homogenis o al model més 

inclusiu adoptant els grups heterogenis.  

Altres formes que ens semblen interessants a tenir en compte per treballar la igualtat són 

els criteris en l’elecció dels membres ja que l’afinitat emocional dels i les alumnes 

moltes vegades ve condicionada per motius de segregació, tant de gènere, com per 

motius ètnics i culturals o per destresa i habilitat física.  

Es per això que ens centrarem bàsicament en aquests dos criteris i dedicarem l’apartat 

que ara continua a analitzar  les raons per a optar per uns models o altres, segons 

l’òptica de la igualtat. 

El professorat no es pot mantenir neutral davant les situacions de discriminació de 

qualsevol part del seu alumnat i s’ha de posicionar per una pràctica educativa on la 
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igualtat sigui un objectiu ineludible. Concretant en el tipus d’agrupament, intentarem 

demostrar que les seves decisions seran claus per a treballar en una direcció o altra. 

2.2.2. Agrupaments i igualtat 

 Analitzant diferents treballs en un sentit o altre, observo que són difícilment 

comparables perquè no parteixen del mateix paradigma, per a uns, els que mantenen la 

necessitat de la inclusió i per tant advoquen per uns agrupaments heterogenis on es 

parteix de la diversitat com un actiu important, l’objectiu de la igualtat és irrenunciable i 

hi ha un fort component col·lectiu i social que està present en tot el seu discurs; en 

l’altra posició més homogeneïtzadora, els seus objectius són més individualistes i, en tot 

el que he consultat, plana la idea de l’èxit personal, i la injustícia que significa que uns , 

els més afavorits des de qualsevol punt de vista, perdin la possibilitat de ser millors. 

 Pujolàs, citat per Gálvez  (2012,p.9) defensa el model inclusiu a través de l’agrupament 

heterogeni, dient que és la millor opció per aconseguir una educació de qualitat per a 

tots i totes: “Més que separar els alumnes per les seves capacitats s’ha d’ajustar el què 

s’ensenya a les capacitats de cadascú i proporcionar les ajudes necessàries perquè 

cadascú desenvolupi al màxim les seves capacitats”. 

Pàmies (2011,p.4) defensa el model inclusiu i els agrupaments heterogenis subratllant 

els perills de l’altre model, el de les agrupacions homogènies: “A través dels 

agrupaments es distribueixen les possibilitats de construir trajectòries d’èxit a l’escola. 

La separació dels estudiants per agrupaments de nivell actua com a elements de 

diferenciació en crear uns espais privilegiats, enfront d’altres desfavorits, per 

l’aprenentatge.” 

Per la seva part Gálvez (2012) fa una revisió d’autors i exposa les raons educatives que 

donen suport al model inclusiu d’agrupament heterogeni entre elles apareixen les 

següents, totes basades en la crítica de la homogeneïtzació i la exclusió: són font de 

desigualtat en els aprenentatges perquè ofereixen menys estímuls a l’alumnat i creen un 

clima de classe negatiu; tenen un impacte en una construcció negativa de la identitat, no 

ajuden al benestar personal i generen actituds de rebuig cap a l’aprenentatge. Els 

agrupaments homogenis tendeixen a etiquetar a l’alumnat en funció de la naturalesa de 

les seves dificultats i això, a la vegada, fa disminuir les seves expectatives  el que 
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contribueix negativament al seu rendiment. Els agrupaments homogenis tenen en 

conseqüència, segons la investigació, una limitació de les relacions interculturals i 

també de les relacions entre nois i noies. 

Per altra banda el model basat en la homogeneïtzació dels agrupaments també té 

defensors i defensores que fonamenten els seus arguments en una crítics dels models 

inclusius o compensadors. Una de les crítiques més rellevants radica en el fet de que la 

seva aplicació comporta un més baix nivell educatiu Enkvist (2009,p.9) “Es persegueix 

la justícia pels alumnes menys avantatjats, però no mitjançant els coneixements sinó 

frenant als altres alumnes. Parlen d’exclusió però no exigeixen que tots facin un esforç.” 

Benavente (2001) considera que el model inclusiu o compensador genera un sistema de  

avaluació injust que s’orienta a facilitat la consecució d’objectius igualitaris de manera 

que prescindeix de tots els models d’educació que puguin evidenciar les diferències. 

D’aquesta manera l’avaluació és nomes d’aparença i tracta d’igualar per baix. 

Gálvez (2012) també ha recollit les crítiques que fan els autors a favor de l’agrupament 

homogeni en contra de l’heterogeni. Entre elles es troben les següents: S’afavoreix la 

cultura del no esforç i la desmotivació dels alumnes més desmotivats, no prioritza el 

progrés de l’alumnat sinó que rebaixa els seus nivells. Les diferències entre l’alumnat 

existeixen, no es poden amagar. 

Els objectius d’igualtat no ens poden fer perdre de cap manera els d’aprenentatge i 

progrés personal.  Però considero que aquest progrés no pot ser només en habilitats 

motrius o coneixement del programa d’Educació Física. Serà més fonamentat i 

permanent i ric, si es basa en el treball amb persones diverses i s’hi afegeix el treball del 

creixement personal i social, actuant sobre els prejudicis i estereotips que no deixen 

avançar a la societat i que fan patir a moltes persones. Sota el meu punt de vista no pot 

existir una  dicotomia intel·lectual entre els partidaris d’agrupaments homogenis o 

heterogenis, si ens basem en el compromís ètic del professorat cap l’aprenentatge i el 

creixement de TOT el seu alumnat. 
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2.2.3. Els agrupaments: una eina per a la inclusió 

En gairebé tots els grups escolars s’evidencien un grup d’alumnat marginat i el 

professorat ha de treballar per a que el grup tingui una cohesió que no permeti aquesta 

marginació, que sovint es trasllada del carrer a l’aula i a l’inversa. 

Quan es treballa en grup, sobretot quan es fa només de forma  esporàdica  són moments 

molt propicis per a que es donin rebutjos cap a aquesta minoria marginada. 

Això es particularment important a la classe d’Educació Física perquè en aquesta 

disciplina, es fa molt més evident la integració, l’acceptació o el rebuig d’aquesta part 

de l’alumnat. En primer lloc, perquè tal i com diu Martínez-Álvarez (1993) es donen 

agrupaments molt diversos, que a més a més van canviant durant la classe; una altra raó 

és que el professorat sol tenir un menor control de l’alumnat que en d’altres assignatures 

de manera que es permet una més gran llibertat d’acció als nois i noies; per altra part, tal 

i com assenyala aquest autor, l’Educació Física exigeix un alt grau d’implicació 

corporal, i el cos és l’origen de moltes de les discriminacions, en particular de les que es 

produeixen per sexe, origen ètnic, i biotipus (Martínez-Álvarez, 1993,p.13). Per tot això 

convé reflexionar sobre els criteris i l’estructura  dels agrupaments de l’alumnat per 

participar en les tasques que proposa el professorat, de manera que es puguin veure els 

aspectes que són més afavoridors de la inclusió. 

Rodríguez i Ramírez-Rico (2013) fan un balanç sobre la conveniència de segregar a 

l’alumnat per sexe establint agrupaments separats i constaten que hi ha estudis que 

mostren que els grups mixtos creen un ambient de treball més amigable i relaxat i 

proporcionen a l’alumnat oportunitats més gran de contacte social i interacció (Moreno, 

Sicília, Martínez i Alonso, 2008) En aquest sentit la classe d’Educació Física es mostra 

especialment avantatjosa per a aconseguir objectius de coeducació ja que afavoreix 

interaccions més naturals i permet treballar continguts més coeducatius com per 

exemple els relacionats amb l’expressió corporal. En el treball de Rodríguez i Ramírez-

Rico (2013) es mostra que la utilització d’agrupaments mixtos augmenta el nivell de 

pràctica motora i esportiva encara que, si els grups no estan adequadament estructurats, 

es pot generar que la participació de les noies disminueixi. Una altra avantatge, indicada 

per aquestes autores, és que la utilització de grups mixtos proporciona a l’alumnat la 

possibilitat d’aprendre de persones de l’altre sexe, el que condueix a la coeducació. Per 
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altra part l’ambient d’aquest tipus d’espais es menys artificial que en les agrupacions 

segregades per sexe. 

Ocete, Perez Tejero i Coterón (2015) a partir de l’anàlisi de la situació de les persones 

amb discapacitat en la classe d’Educació Física, afirmen la importància del contacte 

directe per a disminuir la discriminació i els prejudicis cap a un grup minoritari. Aquests 

autors sostenen que per a que es produeixi un canvi d’actituds a través del contacte 

directe cap a l’alumnat vulnerable es necessita que es donin una sèrie de condicions: Les 

interaccions han de ser significatives i estructurades (Archie i Sherrill,1989), el contacte 

ha de ser gratificant i freqüent, en las interaccions han de produir-se situacions 

d’igualtat, no d’inferioritat o superioritat, han de proposar objectius comuns i ha de 

realitzar-se seguiment i control de la interacció produïda. 

Una altra de les qüestions que volem considerar es la decisió sobre la formació dels 

grups: si es posa l’accent en que la tria la faci el mateix alumnat, es faci de forma mixta 

alumnat-professorat o que es realitzi només pel professorat. 

Velázquez (2012), després d’estudiar les conseqüències que el professor formi els grups 

o que aquests es formin només per l’alumnat, va observar que el rendiment no es va 

veure condicionat per les diferents formes de decisió en la formació del grup, fins i tot 

va trobar que en els grups formats lliurement per l’alumnat es produïen conflictes no 

diferenciant-se així dels grups que els havien creat els i les docents. 

Martínez- Álvarez (1993) indica que l’alumnat prefereix fer els agrupaments amb els 

seus amics o amigues però també assenyala que la oposició a formar part amb persones 

de l’altre sexe o amb membres d’altres grups ètnics està causada més por la falta de 

seguretat en un mateix i pel desconeixement que per un rebuig a l’altre, per tant quan és 

el professorat el que decideix, els i les alumnes accepten bé la diversitat que se’ls 

proposa, sempre que no posi en perill el potencial d’habilitats físiques del grup. 

Aquest mateix autor diu que el professorat no ha de limitar-se a possibilitar que 

l’alumnat exerciti les habilitats motrius o millori les capacitats físiques ja que les 

relacions que es donen en aquesta assignatura suposen vivències i transmissió de valors 

que afecten al desenvolupament de tota la persona , per això el professorat ha 

d’intervenir en la dinàmica dels agrupaments.  
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Assenyala que els agrupaments amb un plantejament no discriminador  en Educació 

Física presenta principalment dues dificultats: “ Que els alumnes acceptin pertànyer a 

nous grups als que no s’adscriurien espontàniament i que el procés d’agrupament no 

repercuteixi en el ritme de la sessió (Martínez- Álvarez 1993, p.11) Per a la primera 

qüestió l’autor proposa crear situacions-joc, que es visquin més lliurement per a fer els 

grups, ja que el contacte té mes  possibilitats de ser evitat quan el subjecte es veu 

observat i jutjat; per la segona qüestió, l’autor diu que es important que els agrupaments 

no es sentin per l’alumnat com a imposats i per tant haurien de sortir de la pròpia 

activitat per a que siguin viscuts com a més naturals. 

El professorat, inclús en el sistema més directiu, ha de crear les condicions per a que 

l’agrupament mixt i divers s’arribi a veure com a necessari pel desenvolupament de la 

sessió. 

Armada, González i Montávez (2013) en un article en el que relacionen l’expressió 

corporal amb la inclusió, subratllen la importància que, siguin els que siguin els criteris 

d’agrupament,  s’ha de crear un ambient de cooperació, de tal manera  que tot  l’alumnat 

estigui present en l’activitat, participi i progressi en els seus aprenentatges, i que es 

fomenti el diàleg i la participació amb ell mateix i amb el resta de les persones del grup. 

I que es tingui en compte que la valoració de la diversitat està íntimament lligada a la 

sensació de pertinença al grup. 

Pere Pujolàs (2008) si ve no parla exclusivament d’Educació Física, ens situa en la 

mateixa tessitura quan advoca clarament per a la inclusió a les aules i per una estructura 

de treball cooperatiu, on els grups formats seran bàsicament heterogenis, però també 

homogenis en algunes ocasions, sobretot per a consolidar aspectes apresos. La formació 

de grups tindrà en compte el mateix grau de diversitat que es dona al gran grup de l’aula 

i, si bé normalment serà el professor el que farà els grups atenent als criteris de 

diversitat que hem descrit, l’objectiu és que ells mateixos acabin trobant aquest tipus 

d’agrupaments com a necessaris per aprendre i fer progressar al grup. A Pujolàs (2008)  

hi trobem bàsicament una mirada cap a la inclusió tenint més en compte la capacitat 

dels alumnes, però pensem que es pot extrapolar perfectament al tema que ens ocupa 

amb les diferents tipologies de diversitat que hem citat: gènere, ètnia i cultura i per 

suposat pel que fa a les capacitats. 
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Figura 1: Formació de grups heterogenis. Font: Pujolàs (2008) 

 

Figura 2: Grups heterogenis per aprendre i homogenis per practicar. Font: Pujolàs (2008) 

 

2.3. Educació Física i transmissió de valors 

En un altre treball (Bobi, 2016) ja vaig poder observar que molts autors assenyalen que 

l’activitat física pot ser un excel·lent mitjà de transmissió de valors personals i socials 

Avui en dia, ningú posa en dubte el gran fenomen sociocultural que constitueixen 

l’activitat física i l’esport i per tant crec que és una inèrcia que des de l’ Educació Física 

als centres de secundària s’ha d’aprofitar, és el vent a favor que no tenen altres àrees del 

coneixement. 
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L’activitat física, només per ella mateixa, no desenvolupa els valors de forma 

automàtica. Segons Pardo (2008, p. 7): “…es necesario establecer estructuras y utilizar 

estrategias específicas debidamente elaboradas que promuevan estos conceptos.”. 

D'aquí la importància de les formes d'agrupament en Educació Física i, particularment, 

per a la constitució dels grups, tal com he apuntat anteriorment. 

L'aportació de Hellison (2003) és molt interessant si volem promoure valors d'igualtat i 

cooperació en l'assignatura d'Educació Física. Tot i que aquest autor parla en molts 

moments de joves i esport, com ja vaig citar en un anterior treball, penso que tenir 

present la seva escala per explicar els diferents processos a tenir en compte en la 

transmissió de valors a través de l’activitat física i l’esport ens ajuda a comprendre la 

gran dimensió que té l’Educació Física en la interiorització dels valors prosocials. 

Aquests valors són molt importants per caminar cap a la consecució de la igualtat i per 

evitar el rebuig i la segregació de l'alumnat, així com el masclisme i el racisme. 

Com apunta Pardo (2008), Hellison (2003) proposa cinc nivells de responsabilitat a 

través dels quals els joves aprenen a prendre responsabilitat del seu propi 

desenvolupament personal i social, sent l’activitat física i l’esport els mitjans necessaris 

per aconseguir aquest fi. Així exposa aquest autor els components dels cinc nivells: 

- Nivel I: Respetar los derechos y opiniones de los demás  

o Autocontrol  

o Derecho a resolver los conflictos de manera pacífica  

o Derecho a ser incluido  

- Nivel II: Participación y esfuerzo  

o Explorar el esfuerzo e intentar nuevas tareas  

o Persistir cuando las cosas se complican  

o Realizar una definición personal de éxito  

- Nivel III: Autonomía personal  
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o Trabajar de manera independiente  

o Establecer un plan personal de trabajo basado en sus necesidades y no 

en sus intereses  

o Coraje para resistir la presión de grupo  

- Nivel IV: Ayuda y liderazgo  

o Ayudar a quienes más lo necesiten  

o Sensibilidad y capacidad de respuesta  

o Actuar sin esperar ningún tipo de recompensa extrínseca  

- Nivel V: Fuera del gimnasio 

o Poner en práctica todo lo aprendido en otros ámbitos de la vida  

o Ser un modelo para los demás 

(Hellison, 2003, p. 44)  
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3. Metodologia 

Taylor i Bogdan ( 1986) afirmen que el concepte metodologia entès en un sentit ampli 

fa referència a la manera que enfoquem els problemes i busquem les respostes 

d’investigació. En el nostre cas, necessitem estructurar aquest apartat de metodologia en 

diferents apartats. En primer lloc hem de descriure el context en el que portarem a la 

pràctica el nostre treball així com la població amb el que la realitzarem, un grup 

d’alumnes de secundària. Després descriurem els procediments de la investigació i els 

indicadors que ens hem plantejat per a concloure amb els instruments de la recerca. 

Amb aquest procés podré observar si la pregunta inicial i els objectius són certs, 

coherents i realitzable.  

3.1. Anàlisi del context 

L’Institut La Plana es troba a la ciutat de Vic que compta, segons el padró municipal  de 

2007, amb una población de 43.964 habitants., 11.826 són d’orígen estranger. La 

procedencia majoritària de les persones estrangeres és Âfrica. 

Segons es pot llegar a la página web del centre  

(https://a8062870.wixsite.com/institutlaplana) l'Institut  La Plana de Vic és un centre 

públic d'educació secundària creat el curs 2007-2008 que imparteix ESO i 

Batxillerat. Va començar en unes instal·lacions provisionals al Sucre i a mitjans del curs 

2009 - 2010 es va  traslladar a la part acabada del nou edifici situat a l'Horta Vermella.  

Les obres van acabar l'estiu del 2010. 

El barri de l’Horta Vermella està situat al sudest de la ciutat; es un barri relativament 

nou i en constant procés de creixement. El nom prové de la primera horta que es va 

crear a la casa pairal ja derruïda. El barri no només guarda un equilibri urbanístic sinó 

que té un entorn característic rodejat de masies que són el testimoni del passat. El barri 

de l’Horta Vermella és una zona en la que s’ha assentat una població molt diversa a 

nivell ètnic i social. En els darrers anys s’han contruit equipaments com el mateix 

institut i l’escola bressol municipal Horta Vermella. 

Les dades objectives de què disposem fins ara ens donen una primera aproximació 

d’evolució pel que fa a resultats acadèmics i altres indicadors. La procedència de 

https://a8062870.wixsite.com/institutlaplana
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l’alumnat ha variat en els pocs cursos d’existència del centre; la composició social de la 

ciutat de Vic i en concret del barri de l’Horta Vermella, a l’extrem sud de la ciutat on té 

la ubicació l’Institut, fan pensar que es confirmarà la tendència d’inscripció d’alumnat 

del barri, procedent bàsicament de les escoles públiques La Sínia i Dr. Salarich. 

L’Institut La Plana rep un alumnat divers, tant des del punt de vista social (nivell 

cultural, nivell econòmic, grau de formació...) com personal (capacitat, aptitutds, 

motivació, maduració afectiva...) L’alumnat de procedència estrangera constitueix més 

d’una tercera part dins el global de l’institut amb un alt nivell de diversitat de cultures. 

A més a més, alguns d’aquestes joves provenen de situacions familiars complicades, 

com per exemple famílies desestructurades, situacions de conflictes violents a casa, 

abandó familiar... 

El passat curs va celebrar el seu desè aniversari i l’alcaldessa de Vic i la consellera 

Meritxell Ruiz van lloar la tasca que fa l’institut al barri tenint en compte la diversitat de 

procedencia dels alumnes que acull. Van parlar també molt positivament de la 

renovació pedagógica al centre. 

Cal remarcar que alguns dels joves també tenen problemes amb la justícia ja sigui per 

drogues, baralles o petits delictes que realitzen fora d’hores escolars. 

Degut a tot aquest context, no és d’estranyar doncs que el centre hagi rebut la categoria 

de “Centre d’Alta Complexitat o centre de complexitat de nivell C” pel Departament 

d’Ensenyament. 

Això li permet ser dotat de més docents i per tant, reduir la ratio professor-alumnat fins 

a 1:20 o en els grups més conflictius 1:10 per tal de poder realitzar un treball i un 

seguiment més a justat a l’alumnat i a les seves dificultats. 

L'Institut, com diu el díptic divulgatiu per a les famílies noves al centre,  es regeix per 

principis i valors propis d'una societat democràtica. 

 La llibertat, la igualtat i la solidaritat. 

 El respecte a totes les confessions de caràcter religiós, el pluralisme ideològic, 

l'exclusió de qualsevol mena d'adoctrinament i proselitisme. 
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 El foment de la pau, i el respecte als Drets Humans. 

 El conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament al país. 

 El català com a llengua vehicular d'aprenentatge. 

L'Institut La Plana declara la seva inequívoca intenció de formar el seu alumnat en el 

marc dels valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural, oberta i 

democràtica. Per aquest motiu la comunitat educativa vetlla perquè la vida i les 

relacions de l'institut s'orientin pels camins de la tolerància, el diàleg i la responsabilitat. 

El seu sistema educatiu es regeix per la formació integral de les capacitats intel·lectuals, 

físiques i emocionals de l'alumnat. 

En conseqüència, el PEC recull el compromís de respectar les diferències entre alumnes, 

compensant les desigualtats i evitant que puguin ser discriminatòries. Continua el PEC, 

descrivint el tipus d’atenció educativa que es plantegen per a treballar la igualtat: 

L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva. És per 

això que es consideren els següents elements curriculars, metodològics i organitzatius: 

a) Avaluació de les necessitats educatives. b) Elaboració de Plans Individualitzats per 

atendre la diversitat. c) Planificació i seguiment de les actuacions que s’hagin de dur a 

terme a càrrec de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). d) Les mesures 

organitzatives i metodològiques han de contemplar: desdoblaments, treball transversal 

per projectes, grups reduïts de reforç, atencions individuals, USEE, aula d’acollida, 

programa de diversificació curricular, optatives de reforç i optatives d’ampliació. 

Pel que fa la convivencia el PEC cita l’aprenentatge de la convivència com  un element 

troncal en el procés educatiu.  

Els objectius que regeixen l’aprenentatge de la convivència són: a) Promoure la 

mediació en la resolució de conflictes. b) Aplicar mesures correctores i sancionadores 

que incloguin la pràctica reflexiva i l’apoderament de l’alumnat en el procés 

d’aprenentatge, maduració i progrés. c) Prevenir les situacions d’assetjament o 

d’agressions en l’àmbit escolar.  
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Pel que he pogut observar en la meva estada de pràctiques, aquests aspectes que consten 

en el PEC formen part de la manera de fer del centre a nivell pràctic i, malgrat l’alta 

complexitat que es dóna en l’alumnat que té, s’aconsegueix que la convivencia sigui 

molt bona. El centre es mostra acollidor amb l’alumnat i les seves famílies i el 

professorat fa una molt bona tasca des del respecte a les diferències i al compromís 

social per a millorar les situacions de discriminació que es donen per l’orígen i el nivel 

social deels nois i noies més desfavortits socialment parlant.  

3.2. Descripció del grup de l’alumnat  

La unitat de programació l’he dut a terme a les classes de 3er d’ESO. Orientat pel meu 

tutor de centre, he realitzat la Unitat Didàctica als quatre tercers: A, B, C i D, i  aquest 

fet,m’ha resultat altament positiu ja que he  realitzat la mateixa sessió quatre vegades i 

he pogut comparar els resultats d’una classe amb les altres. 

En línies generals, tal i com he explicat a l’anàlisi del context, l’ institut La Plana té 

unes característiques organitzatives, una tipologia de comunitat educativa, i en concret 

un alumnat amb el que he treballat directament, que  ha determinat totalment aquesta 

intervenció. 

Per tal de realitzar una bona pràctica el primer que vaig fer va ser  conèixer els grups i 

els alumnes on s’ha d’aplicar a través de l’entrevista que vaig mantenir prèviament. amb 

en Xavier Sans, el meu tutor.  

En Xavi em va parlar dels grups, dels “grupillos”, dels líders, dels no líders i les 

habilitats o dificultats de cada un d’ells/es i de les dificultats en la dinàmica que es 

donen als diferents grups. Segons Vaello (2007) els alumnes en una edat compresa entre 

els 12-17 anys tenen noves inquietuds i moltes vegades busquen ser els protagonistes de 

cada acció que passa a la classe. En Xavi em va dir que  a les quatre classes hi havien 

nois i noies que sempre voldrien ser els protagonistes de cada exercici i quedar per 

sobre dels companys, que hi havia una falta de cohesió dintre dels diferents  grups i que 

costava molt plantejar activitats cooperatives que no acabessin amb la necessitat de la 

seva intervenció. Que es mostraven molt poc autònoms i autònomes a nivell emocional i 

que es donaven casos de discriminació tant per procedència com pel fet de ser noia. En 

les noies sovint es donava una doble discriminació que en molts casos acceptaven amb 

https://jbobig.wixsite.com/memoriadepractiques/contacto
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resignació. Aquesta apreciació per a mi  ha estat  rellevant a l’hora d’iniciar la meva 

proposta. 

Per altra banda,  entrevistar a en  Xavi, em va servir per saber quina era la procedència 

de cada noi i noia i quina era la seva situació actual, tant acadèmica com personal, en 

Xavi mostra una bona coneixença dels seus alumnes. Cal dir que en aquest institut la 

gran majoria d’alumnes i professors és coneixen molt bé ja que hi ha una funció tutorial 

molt potent, fet que també vaig pensar que havia de tenir en compte. 

Les classes estan formades per 22-23 alumnes, dels quals hi ha paritat entre nois i noies, 

en totes menys en el grup de  3er A, que, segons el meu tutor del centre, és el grup més 

complicat dels quatre. El 80% dels alumnes són nois i les relacions en el grup “són més 

potents”. “Les noies no participen gaire i si no intervingués jo, es veurien sotmeses pels 

nois més disruptius”. 

De tots els alumnes de tercer alguns són més grans, ja sigui perquè han repetit curs o bé 

perquè al ser immigrants, a l’arribada al centre els  han posat en un curs inferior per a 

poder seguir una mica el nivell de la resta. Cal dir, que aquest tipus de classe amb nois i 

noies més grans i gent de fora del país, és molt usual al centre. 

 En general, l'alumnat de tots els grups es mostra bastant depenent de les instruccions 

del professor en el desenvolupament de les sessions d'Educació Física. A més a més, es 

produeixen situacions en que es mostren reticències a participar en jocs o exercicis amb 

certs alumnes, actitud que arriba en ocasions -poques- a convertir-se en un rebuig 

explícit. 

La procedència majoritària dels i les alumnes és del Marroc però es poden trobar 

alumnes de moltíssims altres països: Ghana, India, Colòmbia, Rússia, Romania... A 

nivell religiós majoritàriament són de creences musulmanes.  

Parteixo, tal com diu Carbonell (1995) que és important entendre la diversitat humana 

en l’educació de forma clarament enriquidora,  l’educació ha d’educar de forma positiva 

per l’intercanvi i la convivència. 

En aquest institut, si tenim en compte  els objectius del centre, des de totes les  

assignatures s’intenta treballar en la igualtat i s’organitza la tasca per a que tot l’alumnat 
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es senti acollit, especialment els nois i noies  immigrants. Els documents d’escola parlen 

d’igualtat i equitat tenint en compte el gènere, però considero que tant en un aspecte 

com en l’altre hi ha molt camí per recorrer. La meva observació relata moltes situacions 

en que el substrat de discriminació, pel fet de ser d’una o altra cultura i pel fet de ser 

dona queda totalment palesa. 

A continuació s’observa la llegenda de tots els ítems que s’han tingut en compte a la 

hora de crear els diferents grups  

Taula 1: Ítems avaluats de cada alumne per formar els diferents grups. 

SEXE M= Masculí F= Femení 

NOTES GENERALS 1= No aprovat 2= Aprovat 3= Bé 4= Molt bé 

NOTES EF 1= No aprovat 2= Aprovat 3= Bé 4= Molt bé 

ACTITUDS 

DISRUPTIVES 
1= Mai 

2= Poques 

vegades 
3= Sovint 4= Sempre 

PRESÈNCIA 

D’ESTEROTIPS 

SEXISTES 

1= Mai 
2= Poques 

vegades 
3= Sovint 4= Sempre 

PROBLEMES SOCIALS 

ASSOCIATS 
1= Cap 2= Pocs 3= Bastants 4= Molts 

ACTITUD POSITIVA O 

NEGATIVA CAP A LA 

EDUCACIÓ FÍSICA 

+ = Actitud positiva - = Actitud negativa 

COMPETÈNCIA 

MOTRIU 
1= Baixa 2= Suficient 3= Mitja 4= Alta 

CAPACITAT DE DONAR 

O REBRE AJUDA 

      = Alumnes amb 

capacitat de donar 

ajuda 

     =Resta d’alumnes 

de la classe 

     = Alumnes 

que necessiten 

ajuda 
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Taula 2: Alumnes de 3r A amb les avaluacions de cada ítem. 

 

 

 

 

A
lu

m
n
at

 3
r 

A
 

S
ex

e 

P
ro

ce
d
èn

ci
a 

N
o
te

s 
g
en

er
al

s 

N
o
te

s 
E

d
u
ca

ci
ó
 F

ís
ic

a 

A
ct

it
u
d

s 
d
is

ru
p
ti

v
es

 

P
re

sè
n
ci

a 
d
’e

st
er

eo
ti

p
s 

o
 

co
n
d
u
ct

es
 s

ex
is

te
s 

P
ro

b
le

m
es

 s
o
ci

al
s 

as
so

ci
at

s 

A
ct

it
u
d
 p

o
si

ti
v
a 

o
 n

eg
at

iv
a 

ca
p
 a

 

l’
E

d
u
ca

ci
ó
 F

ís
ic

a 

C
o
m

p
et

èn
ci

a 
m

o
tr

iu
 

C
ap

ac
it

at
 d

e 
d
o
n
ar

 i
 r

eb
re

 a
ju

d
a
 

OAO F Marroc 2 3 1 1 1 - 2  

GA M Ghana 2 4 2 2 1 + 4  

EA M Ghana 2 3 4 1 3 + 4  

AAA M Marroc 1 2 4 3 4 - 2  

HB F Marroc 2 4 1 1 1 + 2  

CBB F Marroc 2 3 1 1 1 - 1  

ECH M Espanya 2 2 1 1 1 - 2  

AEE M Marroc 1 2 4 3 4 - 2  

NEH F Marroc 2 3 1 1 1 + 3  

EGG M Espanya 2 2 2 2 1 - 2  

AM M Marroc 2 4 2 1 1 + 4  

SMA M Ghana 1 3 3 2 4 + 4  

FSR M Nicaragua 1 4 4 1 3 + 4  

HS M India 2 3 1 1 1 - 3  

JS M India 2 3 1 1 1 - 3  
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Taula 3: Alumnes de 3r B amb les avaluacions de cada ítem. 
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AAC F Espanya 3 3 2 1 1 + 3  

AAB M Marroc 2 4 3 2 2 + 4  

FA F Marroc 3 3 1 1 2 - 2  

NAA F Marroc 3 3 1 1 2 + 2  

SBA F Marroc 2 3 1 1 1 - 2  

JCL F Espanya 3 2 2 1 1 - 1  

ADC F Espanya 1 4 4 3 4 + 3  

NEY F Marroc 2 3 1 1 1 + 2  

MEC F Espanya 4 3 1 1 1 - 2  

SLI M Argentina 2 3 2 1 2 + 3  

WPJ M Polònia 2 4 1 1 2 + 4  

MLC M Espanya 2 3 1 1 1 + 3  

FLR M Espanya 2 3 2 1 1 + 4  

DMH F Equador 3 3 1 1 1 + 3  

JML F Colòmbia 3 3 1 1 1 + 3  

JMP M Espanya 2 2 2 1 2 - 2  

AMG M España 3 4 2 2 1 + 4  

GEO M Nigèria 2 3 1 2 3 + 4  

ARF M Espanya 3 3 2 1 1 + 4  

ATL M Marroc 2 4 2 2 1 + 4  

NTN F Espanya 3 3 1 2 1 - 3  

G F Marroc 3 3 1 1 1 + 3  
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Taula 4: Alumnes de 3r C amb les avaluacions de cada ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
lu

m
n
at

 3
r 

C
 

S
ex

e 

P
ro

ce
d
èn

ci
a 

N
o
te

s 
g
en

er
al

s 

N
o
te

s 
E

d
u
ca

ci
ó
 F

ís
ic

a 

A
ct

it
u
d
s 

d
is

ru
p
ti

v
es

 

P
re

sè
n
ci

a 
d
’e

st
er

eo
ti

p
s 

o
 

co
n
d
u
ct

es
 s

ex
is

te
s 

P
ro

b
le

m
es

 s
o
ci

al
s 

as
so

ci
at

s 

A
ct

it
u
d
 p

o
si

ti
v
a 

o
 n

eg
at

iv
a 

ca
p
 a

 

l’
E

d
u
ca

ci
ó
 F

ís
ic

a 

C
o
m

p
et

èn
ci

a 
m

o
tr

iu
 

C
ap

ac
it

at
 d

e 
d
o
n
ar

 i
 r

eb
re

 a
ju

d
a
 

SA F Ghana 2 3 1 1 2 - 3  

AB M Senegal 2 2 2 3 3 - 4  

MSB M Marroc 2 1 4 3 2 - 1  

ABF F Marroc 3 3 1 1 1 + 2  

ABo M Marroc 2 4 1 1 1 + 4  

AMN F Espanya 3 4 1 1 1 + 4  

BOA F Espanya 3 3 1 1 1 - 3  

EPV F Espanya 3 2 1 1 1 - 3  

MIP F Polònia 2 3 1 1 1 + 4  

AQM M Espanya 2 3 2 2 1 + 4  

ERC M Espanya 1 3 4 3 3 + 4  

ARR M Espanya 3 4 1 1 1 + 3  

MRC F Espanya 3 3 1 1 1 + 4  

ASA M Espanya 4 3 1 1 1 + 4  

ASL F Espanya 2 3 1 1 1 + 3  

AS M Marroc 2 4 1 1 2 + 2  

CSG F España 3 4 1 1 1 + 3  

JSH M Espanya 2 3 1 1 1 + 4  

FTM F Marroc 3 4 2 1 1 - 3  

HV M India 2 3 2 1 2 + 4  

JVV M Polònia 2 3 1 1 2 + 3  

A F Marroc 3 4 1 1 1 - 3  
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Taula 5: Alumnes de 3r D amb les avaluacions de cada ítem. 
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MA M Marroc 3 4 1 1 2 + 4  

ABA F Equador 3 3 1 1 2 + 2  

ABS F Holanda 3 4 1 2 1 + 2  

ABAz M Marroc 2 3 1 2 2 + 4  

ZBM M Marroc 2 3 4 3 2 + 4  

BCA M Espanya 2 4 2 1 1 + 4  

NKB F Marroc 2 4 1 1 1 - 2  

JFG M Espanya 3 3 2 1 1 - 3  

VFM F Honduras 3 3 1 1 2 - 2  

VGA F Colòmbia 3 2 1 1 2 - 2  

KLY F Marroc 3 3 2 1 2 + 3  

RLG M Espanya 2 2 1 1 1 - 3  

AMA F Espanya 4 2 1 1 1 - 2  

AMC M Espanya 1 3 3 3 3 + 4  

SM F Espanya 3 3 1 1 1 + 3  

DM F Polònia 3 1 1 1 2 - 2  

APL F Bolívia 2 3 1 1 1 + 2  

SPD F Equador 3 3 1 1 1 + 2  

LRB F Espanya 3 4 1 1 1 + 4  

JRS M Espanya 3 4 2 2 1 + 4  

SSM F Marroc 4 3 1 1 1 + 2  

NZP F Espanya 3 3 1 1 2 + 3  



44 

 

Per tant, un cop analitzat tot l’alumnat amb els ítems corresponents s’observen fets molt 

destacables. El primer fet a destacar és la comparativa entre les notes generals dels 

alumnes, on també hi ha inclosa les notes d’Educació Física d’altres cursos i trimestres, 

i les notes obtingudes aquest trimestre on han treballat amb grups heterogenis. 

 

Gràfica 1: Comparativa entre les notes de totes les assignatures i les notes del 2n trimestre d’EF. 

Un altre fet important és l’aparició de conductes disruptives, que són aquelles conductes 

que dificulten les activitats o exercicis que es duen a terme ja que bloquegen qualsevol 

possibilitat d’interacció o aprenentatge amb l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 2: Aparició de conductes disruptives a l’alumnat de 3er d’ESO. 
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També s’ha de tenir en compte les actituds cap a la pràctica d’Educació Física, ja que 

una bona predisposició és vital per dur a terme una bona classe. En aquest cas l’alumnat 

presenta aquesta actitud. 

 

Gràfic 3: Actitud positiva o negativa vers la pràctica d’Educació Física. 

Segons Pujolàs (2008) a la hora de forma grups és important tenir en compte el 

component motriu, per tal de complir amb les condicions s’ha classificat l’alumnar en 

una taula de l’1 al 4 (tenint 1 com a menys motriu i 4 com a més motriu). 

 

Gràfic 4: Competència motriu per la pràctica d’Educació Física. 

 

 



46 

 

Per últim, un dels ítems més importants a la hora de formar els grups és la capacitat de 

donar i rebre ajuda, per fer això s’ha de tenir un ampli coneixement de l’alumnat i amb 

la informació del tutor es s’ordena en tres grups: els capaços de donar ajuda, l’alumnat 

que no sap ni necessita ajuda i els que necessites ajuda. 

 

Gràfica 5: Classificació dels alumnes segons les necessitats o capacitats d’ajuda. 

3.3. Disseny de la investigació 

El procés d’investigació des del punt de vista del disseny es concreta en una 

investigació qualitativa. D’una manera més precisa podria afirmar-se que aquesta 

investigació té caràcter avaluadora perquè és una investigació on la posada en pràctica 

de la experiència i els resultats són el què ens interessa, de tal manera que puguem 

emetre valoracions sobre els objectius aconseguits. 

La investigació ve precedida de l’elaboració d’una proposta didàctica, realitzada després 

de fer un estudi dels treballs sobre formes d’agrupaments en l’Educació Física. De la 

fase de treball de camp de la investigació, a més a més de la citada intervenció 

educativa, he tingut en compte les valoracions de l’alumnat i l’observació que he 

realitzat de les sessions. Així com una entrevista realitzada al professor tu tor prèvia a la 

intervenció didàctica, a mode d’avaluació inicial i conèixer l’estructura i comportament 

del grup i les característiques de l’alumnat a nivell individual. Aquesta informació ha 

permès que s’hagin pogut utilitzar més eficaçment els criteris d’agrupament triats i la 

valoració posterior de les modificacions produïdes arran de la meva intervenció.  
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3.3.1.  Indicadors de la recerca 

En moltes ocasions els conceptes que es treballen en la investigació no són directament 

observables pel que  ens hem de servir indicadors que ens ajudin a realitzar 

interpretacions correctes pel investigador. En  altres treballs ( Bobi, 2016, 2017) he 

tingut la oportunitat de comprovar la utilitat de la taula de valors de Hellison ( 2003) 

com a font d’indicadors de la investigació. 

Com apunta Pardo (2008), Hellison (2003) proposa cinc nivells de responsabilitat a 

través dels quals els joves aprenen a prendre responsabilitat del seu propi 

desenvolupament personal i social, sent l’activitat física i l’esport els mitjans necessaris 

per aconseguir aquest fi. Així exposa aquest autor els components dels cinc nivells. 

En  aquest cas em serviré dels nivells un, dos, tres i quatre. El cinc correspon a 

situacions i conductes fora de la institució educativa que no he tingut la possibilitat de 

analitzar. 

Considero que els nivells que he seleccionat per a fer els indicadors són integradors i 

promotors de la igualtat ja que mostren la responsabilitat personal i social de l’alumnat i 

es refereixen a qualitats afavoridores de la inclusió i la igualtat com la participació 

l’autonomia, el respecte i l’ajuda als altres. 

- El respecte cap als drets i  opinions dels demés  

- El grau de participació i esforç  

- El nivell d’autonomia personal  

- L’ajuda mútua i el lideratge dintre del grup  

Uns altres indicadors que tindré en compte, tenint com a origen les obres assenyalades 

en el marc teòric són: 

- Existència o no d’alumnat marginat 

- Presencia d’estereotips o conductes sexistes 

- Presencia d’estereotips o conductes racistes 

- Actitud positiva cap a l’activitat i compliment de les tasques encomanades. 

- Desenvolupament de la competència motriu 
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3.3.2.  Instruments  

He utilitzat els següents instruments per a realitzar la recerca: la entrevista 

semiestructurada,  El registre d’observació  

L’entrevista 

Tal i com assenyala Báez ( 2007)la entrevista és una tècnica d’investigació intensiva ja 

que en ella es concreta la situació d’investigació en la que es dona la màxima 

informació possible entre la persona entrevistada i l’investigador. L’entrevista es 

realitza a partir d’uns interessos d’investigació plasmats en un guió previ. En el nostre 

cas els objectius de la investigació són els que han guiat l’elaboració del guió. Aquest 

instrument ens ha servit per a preparar la nostra proposta d’intervenció didàctica ja que 

ens donava coneixements previs sobre l’estructura i el comportament del grup i sobre 

les característiques de l’alumnat a nivell individual. També ens ha permès conèixer el 

tarannà dl professor tutor i les seves expectatives respecte l’alumnat. La tipologia 

d’entrevista realitzada correspon a les entrevistes semiestructurades en les quals, com es 

el nostre cas, es parteix de preguntes planificades prèviament que poden ajustar-se 

posteriorment a les respostes dels entrevistats. 

He tingut en compte en la elaboració instruccions per a portar a terme entrevistes 

semiestructurades Martínez ( 1998) 

- Seguir una guia d’entrevista amb preguntes classificades per temes i categories 

- Triar un lloc i moment adequat afavoridor del diàleg 

- Donar a conèixer a l’entrevistat les finalitats de l’entrevista. 

- Mostrar una actitud receptiva i sensible capa les seves respostes- 

- Permetre que l’entrevistat parli d’una manera lliure alterant l’ordre i contingut d 

les preguntes si és necessari. 

- Convidar a l’entrevistat a aclarir aspectes o a aprofundir en qüestions rellevants 

per a la nostra investigació. 
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El registre d’observació anecdòtic 

En paraules Cowie ( 2009) hi ha quatre tipus d’observador: participant complet, 

participant observador, observador participant i observador complet. En el meu cas crec 

que la perspectiva que he utilitzat es pot definir com a participant observador ja que he 

estat implicat en la meva condició d’estudiant en pràctiques, en la situació 

d’investigació. També podrís considerar-se com una situació d’observació participant ja 

que he compartit les activitats que han realitzat el grup, en aquests cas els estudiants de 

4t d`´ESO de secundària. L’observació ens ha permès una comprensió de la realitat 

estudiada mostrada directament en el lloc dels fets. 

Per a portar a terme aquesta tècnica he elaborat un registre d’observació on hi he anotat 

les circumstàncies més rellevants lligades a les categories que vull estudiar,que han 

succeït en les diferents sessions. Hem buscat identificar situacions en les que es 

produeixi els indicadors que hem citat amb anterioritat: situacions de respecte als drets i 

respecte cap als demà, situacions en les que es vegi la participació i l’esforç de 

l’alumnat, situacions en les que els estudiants mostrin autonomia personal en el 

desenvolupament de les diferents tasques, situacions d’ajuda mútua entre companys i 

companyes. Per altra part també he buscat identificar situacions i elements negatius, 

Situacions en que es marginin alumnes, situacions en les que s’observen conductes 

sexistes, racistes o actituds negatives ca a l’activitat proposada en la unitat didàctica. 

He confeccionat una graella per anar anotant les diferents situacions lligades a aquestes 

categories. No s’ha utilitzat per a quantificar les situacions, he anat anotant les més 

rellevants per a l’objecte d’estudi, confeccionant d’aquesta forma un registre anecdòtic 

en els que es reflecteixen els fets més significatius de l’alumnat en les diferents sessions 

de treball. 

El registre anecdòtic, realitzat durant el període de pràctiques, s’ha confeccionat 

descrivint la situació seleccionada, que en tots els casos és una és una de les situacions 

relacionades amb els indicadors abans citats. A més a més de la descripció de la 

situació, s’identifiquen les persones participants en la mateixa i el context en el qual es 

realitza. Posteriorment les he relacionat més concretament amb un indicador i amb 

l’escala d’Hellison. 
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Autoavaluació dels nois i noies i dels equips 

He utilitzat l’autoavaluació com a instrument de la recerca perquè entenem com a 

autoavaluació el que afirma López Pastor (2005) es l’avaluació que una persona realitza 

sobre si mateixa o sobre un procés i/o resultat personal i això ens dona informació sobre 

la visió que tenen els nois i les noies sobre sí mateixos. 

He proposat a l’alumnat l’autoreflexió sobre aspectes conductuals que s’han donat 

durant les diferents sessions i també en el procés de preparació d’aquestes. S’ha donat 

una guia molt simple donat que en l’entrevista amb el tutor vam poder saber que aquests 

grups mostraven molta falta de col·laboració amb les propostes dels professors i també, 

a nivell general, força dificultat per a expressar els seus sentiments i valoracions 

personals. 

També he demanat una valoració grupal sobre l’activitat realitzada  a cada equip. 

Per tot això he realitzat una fitxa senzilla per a pautar la seva reflexió . 
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4. Proposta didàctica  

La proposta didàctica que portarem a terme per aconseguir respondre a la pregunta que 

ens hem plantejant i aproximar-nos als objectius inicialment establerts, es concreta en 

una unitat didàctica centrada en un esport; en el nostre cas, en el futbol sala. 

La proposta didàctica s'articula, a més a més dels components curriculars propis de 

l'Educació Física, en d’altres elements que han de jugar un paper rellevant: el disseny 

d'exercicis i activitats, que formaran part de les sessions, per part de l'alumnat, distribuït 

en grups. Les sessions dissenyades es posaran en pràctica i seran avaluades pels 

mateixos nens i nenes. És a dir, s'introdueix l'autoavaluació. D'altra banda, tant per al 

disseny d'exercicis i d'activitats com per al desenvolupament i avaluació dels mateixos, 

s'han realitzat agrupaments heterogenis. * 

4.1. Títol i justificació de la unitat: UD Futbol Sala 

Un dels objectius del Departament és que els alumnes coneguin i practiquin els màxims 

esports possibles perquè puguin tenir una formació oberta i ocupar el temps de lleure. 

En relació amb els esports, a cada curs se’n treballen d’individuals i de col•lectius. Per 

tant, s’ha volgut fer una progressió en l’inici de la seva pràctica. Així, als primers cursos 

es fa una introducció a tots els esports i és a 3r curs d’ESO on es millora i 

s’aprofundeix.  

És en aquest curs i edat on es creu idoni tornar a treballar el futbol, ja que aquest esport 

té la dificultat en el fet que cal manipular el mòbil principalment amb les extremitats 

inferiors. A més, també es reflexiona sobre el futbol espectacle a la societat. Per tant, en 

aquest 3r curs de l’ESO, els alumnes tenen una major capacitat de reflexió que a l’inici 

de l’etapa i les activitats proposades seran més significatives. 

És vital que per dur a terme la sessió els alumnes treballin de forma conjunta i en grups, 

per realitzar-ho utilitzarem una metodologia activa on tots els alumnes hauran de 

participar. Hi hauran sessions que es realitzaran amb tot el grup classe i d’altres que és 

desenvoluparan a nivell grupal (treball cooperatiu). L’estil d’ensenyament a utilitzar 

serà de comandament directe en la majoria de sessions, però no només per part del 

professor sinó que els propis alumnes desenvolupant les sessions. 
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Finalment els alumnes hauran d’actuar en conseqüència al que han aprés a les classes i 

aplicar-ho a la seva vida diària, tal i com diu l’escala d’Hellison en el  nivell V de la 

seva escala de valors.  

4.2. Estructura curricular de la unitat didàctica 

A continuació es presenta l'estructura curricular de la unitat didàctica, especificant les 

competències, continguts i criteris d'avaluació tant generals com específics. 

Posteriorment, s'indiquen les competències treballades en cada sessió i els objectius de 

cadascuna d'aquestes sessions, així com les competències bàsiques. 

UD Futbol Sala 

Dimensi

ó 

Competènci

es 

Continguts 

clau 

Continguts específics / Sub 

continguts 

Criteris 

d’avaluació 

generals 

Esport 

C3. Aplicar 

de manera 

eficaç les 

tècniques i 

tàctiques 

pròpies dels 

diferents 

esports 

CC5. 

Esports 

Individuals 

Aspectes tècnics, tàctics i 

reglamentaris dels esports 

individuals en situació de 

competició. 

Aplicar 

correctament 

els principals 

elements 

tècnics d’un 

esport 

individual. 

CC6. 

Esports 

Col·lectius 

Aspectes tècnics, tàctics i 

reglamentaris dels esports 

col·lectius en situació de 

competició. 

Resoldre 

situacions de 

joc en un 

esport 

col·lectiu, 

aplicant 

coneixements 

tècnics i 

tàctics 

CC7.Esport

s 

d'Adversari 

Aspectes tècnics, tàctics i 

reglamentaris dels esports 

d’adversari en situació de 

competició. 

C4. Posar 

en pràctica 

els valors 

propis de 

l’esport en 

situació de 

competició 

CC5. 

Esports 

Individuals 

Els valors educatius de la 

competició. 

Participar de 

forma activa 

en activitats 

esportives 

individuals, 

col·lectives o 

d’adversari, 

acceptant el 

resultat 

CC6. 

Esports 

Col·lectius 

Els valors educatius de la 

cooperació en l’esport. 

CC7. 

Esports 

Els valors educatius de la 

cooperació en l’esport. 
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d'adversari obtingut. 

CC8. Valors 

i 

contravalors 

de la 

societat 

aplicats a 

l'esport 

Els valors educatius de la 

cooperació en l’esport. Mostrar una 

actitud crítica 

davant el 

tractament de 

l’esport i 

l’activitat 

física en la 

societat actual.  

Els valors educatius de la 

competició. 

 

CC13. 

Esport i 

Gènere 

Els valors educatius de la 

cooperació en l’esport.  

 

Àrees  / matèries: Educació Física     Títol de l’UD Futbol Sala  

Objectius 

d’aprenentatge 
Competències 

Continguts 

d’aprenentatge 

Criteris d’Avaluació 

específics 

Conèixer les normes 

bàsiques del Futbol 

Sala. 

C3. Aplicar de manera eficaç 

les tècniques i tàctiques 

pròpies dels diferents esports 

Posicions dels jugadors 
Resoldre situacions de joc en 

un esport col·lectiu, aplicant 

coneixements tècnics i 

tàctics Terreny de joc 

Introduir i millorar la 

conducció com a 

contingut per poder 

jugar. 

C3. Aplicar de manera eficaç 

les tècniques i tàctiques 

pròpies dels diferents esports 

Conducció 
Resoldre situacions de joc en 

un esport col·lectiu, aplicant 

coneixements tècnics i 

tàctics 

Identificar quan ha 

d’aparèixer la 

conducció 

Introduir i millorar la 

passada i el control  

com a contingut per 

poder jugar. 

C3. Aplicar de manera eficaç 

les tècniques i tàctiques 

pròpies dels diferents esports 

Passada Resoldre situacions de joc en 

un esport col·lectiu, aplicant 

coneixements tècnics i 

tàctics Tipus de controls 

Introduir i millorar el 

regat i el xut com a 

contingut per poder 

jugar. 

C3. Aplicar de manera eficaç 

les tècniques i tàctiques 

pròpies dels diferents esports 

Regat Participar de forma activa en 

activitats esportives 

individuals, col·lectives o 

d’adversari, acceptant el 

resultat obtingut. 
Xut i finalitzacions 

Mantenir una actitud 

positiva tot fomentant el 

respecte vers els 

companys 

C4. Posar en pràctica els 

valors propis de l’esport en 

situació de competició 
Respectar al contrari 

Mostrar una actitud crítica 

davant el tractament de 

l’esport i l’activitat física en 

la societat actual. 
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Sessions Competències Objectius 

1 Competència 3 

- Conèixer les normes bàsiques del Futbol Sala. 

- Introduir la conducció com a contingut per poder 

jugar. 

- Mantenir una actitud positiva tot fomentant el 

respecte vers els companys 

2 Competència 3 

- Conèixer les normes bàsiques del Futbol Sala. 

- Introduir la passada i el control  com a contingut 

per poder jugar. 

- Mantenir una actitud positiva tot fomentant el 

respecte vers els companys 

3 Competència 3 

- Introduir el regat i el xut com a contingut per 

poder jugar. 

- Mantenir una actitud positiva tot fomentant el 

respecte vers els companys 

4 
Competència 3 i 

4 

- Millorar la conducció com a contingut per poder 

jugar. 

- Mantenir una actitud positiva tot fomentant el 

respecte vers els companys 

5 
Competència 3 i 

4 

- Millorar la passada i el control  com a contingut 

per poder jugar. 

- Mantenir una actitud positiva tot fomentant el 

respecte vers els companys 

6 
Competència 3 i 

4  

- Millorar el regat i el xut com a contingut per poder 

jugar. 

- Mantenir una actitud positiva tot fomentant el 

respecte vers els companys 

7 
Competència 3 i 

4 

- Avaluar les activitats dels alumnes i el 

desenvolupament dels continguts treballats. 

- Mantenir una actitud positiva tot fomentant el 

respecte vers els companys 

8 
Competència 3 i 

4 

- Avaluar les activitats dels alumnes i el 

desenvolupament dels continguts treballats. 

- Mantenir una actitud positiva tot fomentant el 

respecte vers els companys 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. Comunicació lingüística i audiovisual: conèixer la terminòloga pròpia d'aquest esport 

col·lectiu i fomentar la comunicació entre companys per resoldre els problemes 

inherents a la pràctica d'aquest esport col·lectiu. 

2. Aprendre a aprendre: ser capaç a través de la realització dels exercicis de les sessions 

pràctiques d'aprendre els elements tècnics i tàctics d'aquest esport col·lectiu. 
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3. Autonomia i iniciativa personal: ser capaç amb la informació rebuda de oferir 

respostes de caire tècnic i tàctic davant les situacions plantejades per l'adversari . 

4. Coneixement i interacció amb el mon físic: ser capaç d'utilitzar els espais on 

treballarem aquest esport amb respecte cap a les instal·lacions i els materials emprats. 

5. Social i ciutadana: relacionar-se amb els companys per superar els problemes derivats 

de la pràctica d'un esport de cooperació-oposició 

4.3. Elements organitzatius de la proposta 

La unitat didàctica que he elaborat es caracteritza perquè es pretén involucrar l'alumnat 

en la proposta a través del disseny de les activitats corresponents a algunes sessions i de 

l'autoavaluació del desenvolupament de les mateixes. A més, tant en el disseny com en 

el desenvolupament i avaluació de les activitats, s'ha utilitzat, a més de l'estructura del 

grup classe, una distribució en equips de l'alumnat que persegueix la consecució dels 

objectius ja indicats mitjançant l'agrupament heterogeni. Aquests elements s'exposen a 

continuació. 

4.3.1.Composició i formació dels equips 

Com ja s'ha anticipat, s'ha organitzat el grup classe en agrupaments heterogenis, tenint 

en compte la informació obtinguda en l'entrevista realitzada amb el professor 

d'Educació Física. D'aquesta manera, hem conegut quins nens i quines nenes podrien 

formar part de cada grup, de manera que aconseguíssim la major heterogeneïtat possible 

en cada un d'ells. El nombre d'integrants de cada grup ha estat de quatre persones, 

excepte en algun cas aïllat en què s'ha optat per realitzar grups de tres persones. 

He procurat seguir les indicacions proporcionades per Pere Pujolàs, sobre la composició 

i formació dels equips d'aprenentatge cooperatius: “Generalment els equips 

d'aprenentatge cooperatiu estan formats per quatre alumnes, màxim cinc. La composició 

dels equips ha de ser heterogènia (en gènere, ètnia, interessos, capacitats, motivació, 

rendiment...). En certa manera, cada equip ha de reproduir les característiques del grup 

classe. (Pujolás, 2008, p. 16)”  

Per a la formació dels grups he utilitzat les variables assenyalades per aquest autor: en 

primer lloc, la capacitat i el rendiment que, en aquest cas, s'han d'entendre referides a 

l'àmbit motriu, ja que estem parlant d'activitats físiques. 
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He procurat, doncs, que en cada grup hi hagués un alumne amb rendiment alt, dos amb 

rendiment mitjà i un amb rendiment baix. Aquesta indicació de Pujolàs (2008) no 

sempre ha pogut seguir-se, ja que he hagut d'utilitzar altres variables per a la 

conformació dels grups: el gènere, la ètnica i fins i tot, en la mesura del possible, la 

classe social, de tal manera que hagués també una certa heterogeneïtat en cadascun dels 

equips constituïts. 

A més, tampoc podem ignorar les preferències i les possibles incompatibilitats entre 

ells. En aquest aspecte ha estat més important, si cap, la informació proporcionada pel 

professor-tutor. Així, he conegut quins alumnes o alumnes s'enfronten a un major rebuig 

per part dels seus companys i companyes i quins alumnes i les alumnes estan més 

aïllats. Aquesta ha estat una qüestió rellevant per poder integrar-los en el grup en el qual 

podrien integrar-se millor, fins i tot amb la meva ajuda i amb la del professor. 

4.3.2. El disseny d'exercicis 

Als grups d'alumnes així constituïts se'ls ha proposat el repte d'elaborar exercicis per a 

alguna de les sessions de la unitat didàctica. Per a això, se'ls han proporcionat una 

instruccions que inclouen els requisits que l'exercici ha de complir. 

Així, se'ls ha indicat la durada que havia de tenir (deu o dotze minuts és la durada més 

freqüent) i el contingut principal que havia d'aparèixer en l'exercici (per exemple, la 

conducció de la pilota), encara que se'ls donava la possibilitat d'introduir altres 

continguts treballats. 

A més, s'han establert requisits que tenen a veure amb la integració de tot l'alumnat en 

l'activitat: per exemple, durant l’exercici, ha de participar tota la classe de forma activa 

o tots els del grup han de participar en l’explicació y el desenvolupament de l’exercici. 

L'exercici proposat pel grup ha d'acompanyar-, a més de la descripció, d'una 

representació gràfica. 

S'ha facilitat una fitxa -en realitat una graella amb indicacions en cada un dels apartats- 

perquè s’ompli pel grup i es reflectís en ella l'exercici. L'estructura de la fitxa és la 

següent: 
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CURS: 3r ESO UD: Futbol Sala II SESSIÓ:  

OBJECTIUS:  

INSTRUCCIONS: 

- L’exercici ha de tenir una durada de 10-12’ 

- Durant l’exercici, ha de participar tota la classe de 

forma activa. 

- Els continguts principals són ............................, tot i 

això hi poden aparèixer els altres continguts treballats. 

- Tots els del grup han de participar en l’explicació i el 

desenvolupament de l’exercici. 

NOM  

INTEGRANTS/ES  

DEL GRUP 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

TEMPS 

 

EXPLICACIÓ DE L’EXERCICI 

 

10’ 

Ex: Joc de les 10 passades: Es divideix el grup en dos. Cada equip ha 

d’aconseguir passar-se 10 vegades la pilota sense que la intercepti l’equip rival. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFIC MATERIAL 

 

 

OBSERVACIONS: 
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D'altra banda, en cada grup, les persones participants han avaluat els exercicis, tenint en 

compte uns criteris que hem establert. Aquests criteris tenen a veure amb el grau de 

preparació de l'exercici i la claredat en el desenvolupament de l'objectiu, amb la 

participació activa de tot l'alumnat durant l'exercici. S'han avaluat també les 

explicacions que s'han donat per a cada exercici i si s'ha mantingut una actitud activa 

durant l'explicació i el desenvolupament de l'exercici. Com es desprèn de l'anterior s'ha 

realitzat un exercici d'autoavaluació que inclou com a continguts valorats la preparació i 

desenvolupament de l'exercici i la participació i l'actitud que manté l'alumnat. 

Per facilitar aquest procés d'autoavaluació se'ls ha proporcionat també una graella amb 

els indicadors citats que havien de ser completats pel grup en una escala tipus Likert, en 

la qual l'1 suposa el mínim grau de compliment de l'indicador i el 5 s'utilitza per el 

màxim compliment. Amb aquest procés d'autoavaluació es pretén desenvolupar la 

implicació de l'alumnat i també avançar en el desenvolupament de l'autonomia. 
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5. Anàlisi dels resultats 

En el període previ a l'elaboració de la proposta didàctica s'ha posat de manifest, tant 

per les informacions proporcionades pel professor com per les primeres observacions 

que vaig poder realitzar, l'existència d'alumnes no integrats o que mostren un clar grau 

d'apatia en el desenvolupament de les sessions. 

Així, el tutor indica en l'entrevista: Integrar CBB (es refereix a una alumna del grup A) 

és molt difícil. La seva destresa motriu està poc desenvolupada i els seus companys i 

companyes fan comentaris despectius. Si els deixo que ells formin els seus grups, és 

l'última a ser triada. Fins i tot, en ocasions, he de recordar-los que tothom ha d'estar en 

un grup. 

El registre anecdòtic que he utilitzat s'obre, precisament, amb una observació realitzada 

en la primera sessió de l'assignatura en la qual participo. Es descriu d'aquesta manera 

l'actitud mantinguda per BCA, un alumne del grup D: 

El professor explica en què consisteix l'exercici que van a realitzar. Posa l'accent en les 

instruccions i en els aspectes bàsics de l'exercici i pregunta en veu alta al grup si els ha 

quedat clar el que han de fer. Al llarg d'aquesta explicació, BCA apareix distret i 

mirant una estructura metàl·lica, llunyana al grup. Quan els seus companys i 

companyes comencen l'exercici, ell es desentén i camina amb pas tranquil i xiulant cap 

a l'estructura metàl·lica. 

Però també hi ha alumnes -són nois, sembla ser una característica associada al gènere- 

que pretenen ser líders i busquen destacar i mostren protagonisme a través de 

comentaris en veu alta o de gestos i actituds de superioritat cap als seus companys o 

companyes. L'existència d'aquests alumnes desitjosos de protagonisme és un seriós 

obstacle a la inclusió de la totalitat de l'alumnat. 

Quant comença l'exercici, aquests "líders" sobreactuen. Si utilitzem una pilota, ells la 

acaparen; s'obliden de les persones que estan al seu costat. Quan els altres cometen 

qualsevol error, són ridiculitzats amb comentaris despectius, amb rialles, amb ironia 

molt poc fina. (Entrevista amb el tutor) 
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Un requisit previ que resulta fonamental per al treball amb els agrupaments que he 

realitzat és el coneixement de l'alumnat. És evident que un estudiant que realitza el 

Pràcticum desconeix qüestions bàsiques per poder realitzar els agrupaments de manera 

que aprofitin les seves possibilitats de cooperació. Això passa per configurar grups 

heterogenis que tenen en compte, a més a més, altres característiques que poden afectar 

el seu grau de compatibilitat. Per sort, el meu tutor té un coneixement profund del seu 

alumnat i ho ha mostrat en l'entrevista realitzada. És capaç de dir-me no només amb 

quines habilitats compta cada alumne o alumna, sinó també el seu comportament i els 

seus interessos i motivacions, amb el que gaudeixen, el que els agrada fer: 

AM és el "cabecilla" d'aquesta classe; Li agrada ser el primer en totes les activitats. És 

bastant explícit i mostra clarament si alguna cosa li agrada o no li agrada. Té una 

actitud integradora, de respecte amb els menys capaços, ... però no li agrada que en el 

seu grup hi hagi noies, fa comentaris masclistes. (Entrevista amb el tutor) 

L'extensa entrevista inicial amb el tutor i els successius contactes i sessions de treball i 

de coordinació amb el tutor em van permetre acabar de dissenyar la meva proposta i 

posar-la en marxa. Sense el seu coneixement del grup i sense les seves orientacions la 

proposta no només no s'hauria pogut dur a terme amb un cert rigor, sinó que ni tan sols 

es podria haver elaborat en el temps de pràctiques, hagués necessitat molt de temps per 

a conèixer bé a l’alumnat, ja que és una condició prèvia per a elaborar una bona 

proposta de treball en equip cooperatiu.  

Mira, en aquest grup la presència de noies magribins és el fet determinant per 

conformar els equips. Ho has de tenir en compte .. (Entrevista amb el tutor) 

En la meva conversa amb el tutor es posa de manifest la importància que ell concedeix a 

les qüestions relacionades amb el gènere o amb l'origen ètnic i la relació que tenen amb 

els objectius del meu treball, cosa que m’esperona més a tirar-lo endavant:  

Fixa't la diversitat que existeix. En els grups tenim alumnes que vénen de famílies 

africanes, del Senegal o Gàmbia o de Namíbia, però també hi ha d'altres parts, com els 

asiàtics, del Pakistan o de l'Índia, i després tens a les famílies de Romania, de Colòmbia 

o de Rússia ... i els marroquins que són molts.. (Entrevista amb el tutor) 
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En la preparació de la proposta hi va haver elements determinants, a més a més de, 

lògicament, l'assoliment dels objectius establerts en aquest treball. D'una banda, com ja 

s'ha dit, les indicacions del tutor. D'altra banda, van ser molt útils les propostes de 

conformació de grups realitzades per Pujolàs i també el model de desenvolupament de 

la responsabilitat personal i social de Hellison. 

Els equips utilitzats per al disseny dels exercicis i per a l'aplicació de les sessions, com 

es va apuntar, no van ser triats pels propis estudiants, sinó per mi mateix seguint les 

directrius ja indicades. Els informo de la finalitat dels grups i els indico que volíem que 

servís perquè es poguessin ajudar millor i treballessin ells mateixos. Els objectius 

d'ajuda i d'inclusió i la idea de respecte a tots els components de cada equip no van ser 

contestats per ningú, en contra del que jo mateix havia previst. 

Es pot considerar que l'inici de la posada en pràctica de la proposta és el moment en què 

exposo les meves intencions a cada un dels grups. En el registre anecdòtic he recollit el 

que ha passat en cada un dels grups. La idea de convertir-se en "dissenyadors" de les 

sessions i dels exercicis que es van a dur a terme, per la meva sorpresa, és 

majoritàriament ben acollida, sobretot per la part de l'alumnat que sol mostrar-se menys 

actiu, menys participatiu. Les següents línies exemplifiquen el que acabo de descriure: 

Avui, quan he presentat la idea que es distribuïssin en grups per elaborar exercicis per 

treballar el futbol sala, m'he sorprès: he vist com les dues noies que semblen més 

retretes -CSG i AMN-, són les que m'han preguntat com havien que fer-ho. Les úniques 

protestes són les que ha formulat ERC, que ha dit que a ell no li molava això d'escriure 

... m'ha sorprès que CSG li repliqués - no havia sentit la seva veu fins ara- per dir-li 

que si no volia escriure, que no ho fes, que podia dibuixar el gràfic i amb això valdria 

... ERC s'ha quedat mirant, en silenci i després s'ha agafat a la porteria. (Registre 

anecdòtic) 

Els resultats de l'avaluació que duen a terme els propis nois i noies distribuïts en grups 

poden considerar realistes i sincers. Així, en el grup B, 3 equips avaluen amb la 

puntuació mínima -1, cal recordar que s'utilitza una escala d'1 a 5- la preparació d'algun 

dels exercicis per recollir-lo a la fitxa corresponent. Si revisem l'avaluació de tots els 

equips, veurem que les avaluacions d'aquest element concret (la preparació de l'exercici) 
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recorren tot el rang de freqüències -de 1 a 5- sent les dels extrems -1 i 5- les menys 

freqüents. 

Com a exemple del treball realitzat, es recull l'explicació de l'exercici i el gràfic que el 

representa d'un dels equips del grup D. Es tria no per ser el millor o el pitjor, sinó per 

ser representatiu del treball del grup:: 

Exercici en parelles: Es divideix el camp por la meitat i cada meitat dividida en tres 

parts de forma horitzontal. Al costal de la línia que divideix el camp por la meitat i ha 3 

persones amb la pilota. Tenen 5 cons al davant i a l’altre costat  el seu company. 

Condueixen la pilota en ziga-zaga fins al seu company, aquest rep la pilota i condueix 

fins a la porteria on xuta. Després es repeteix, però el que feia una cosa ara fa l’altra. 

A cada fila de cons i ha dues parelles. En total hi ha 6 files de cons. 

Figura 3: Exemple gràfic de l’exercici dut a terme per un grup heterogeni. 

Aquest mateix equip també proposa una alternativa de realització de l'exercici en 

l'apartat d'Observacions: També pot ser una competició. Si surten els tres a la vegada, 

condueixen en ziga-zaga ràpidament, li passen al seu company i de les tres parelles el 

primer que xuti i marqui guanya un punt. Al final qui té més punts guanya. 

Els nois i noies van haver de valorar les sessions realitzades. En aquesta valoració 

s'inclouen com a criteris els següents: 
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1- Preparació. Fa referència a la preparació del disseny dels exercicis (cal recordar que 

els equips proposaven exercicis, a més dels proposats per l'investigador), així com la 

preparació del propi desenvolupament de la sessió. 

2- Claredat. Es refereix a les explicacions donades tant en la proposta escrita dels 

exercicis, realitzada per cada equip, com a les proporcionades, oralment, per a la 

realització dels mateixos a la pista poliesportiva en la qual es van desenvolupar les 

sessions. 

3- Participació. S'hi inclou la participació de tots els membres del grup en la posada en 

pràctica de l'exercici, sense que ningú quedi exclòs del mateix o s’automargini. 

4. Actitud activa. Fa referència al manteniment d'una actitud positiva cap a l'activitat i al 

compliment de les tasques indicades. 

Aquests quatre criteris es valoraven, a més de forma qualitativa, mitjançant una escala 

de l'1 al 5. En el gràfic 5es recullen les mitjanes estadístiques de cada un dels grups -A, 

B, C i D- en cada un dels criteris indicats . 

 

Gràfic 6: Mitjana de les puntuacions de cada un dels grups en les variables autoavaluades. 

Com es pot veure les mitjanes de les puntuacions en tots els criteris poden considerar 

elevades, sent el primer d'ells, la preparació, el qual té mitjanes menors. D'altra banda, 

no hi ha diferències significatives en les puntuacions dels quatre grups. Si de cas, es pot 
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dir que l'única diferència rellevant es registra en el cas del grup D al criteri de 

preparació, que és significativament menor que la de la resta. 

D'altra banda, en el registre anecdòtic han quedat reflectides situacions que són 

il·lustratives dels indicadors esmentats en la metodologia. Així, per exemple, reproduïm 

a continuació tres registres que considerem representatius d'alguns d'ells: 

La classe està realitzant el joc de les 10 passades, proposat per un dels equips. El grup 

s'ha dividit en dos, de manera que cada equip ha d'aconseguir passar-se deu vegades la 

pilota sense que la intercepti l'equip rival. Després de set passis d'un dels equips, arriba 

la pilota a SPD, que sembla tenir una situació fàcil per passar a un company. No 

obstant això, colpeja malament la pilota i és interceptada per l'altre equip. BCA es 

dirigeix a ella i diu "les ties, que patoses que sou". KLY li recrimina la seva conducta 

"havíem quedat en que això no ho diríem". BCA no diu res i fa un gest lleu de disculpa. 

En aquesta situació es pot veure, d'una banda, l'existència d'estereotips sexistes i, d'altra, 

un indicador d'ajuda mútua i lideratge dins del grup i de respecte als drets de companys 

i companyes. També pot situar-se al Nivell I de l'escala de Hellison i també en el IV, ja 

que la reacció de KLY és una mostra del respecte al dret a ser inclòs i de la sensibilitat i 

capacitat de resposta. 

L'alumnat està distribuït en trios, portant la pilota d'un extrem a un altre de la pista 

poliesportiva, amb una persona a cada costat, mentre esperen que arribi la que 

condueix la pilota. Als tres o quatre minuts, AAA, que espera en un dels laterals, s'asseu 

a terra i quan arriba el seu company, HB, i li lliura la pilota, es desentén. HB ho torna 

a intentar i AAA persisteix en la seva actitud, com si no hi fos. Davant la passivitat de 

AAA, HB condueix, una altra vegada, la pilota cap a l'altre extrem de la pista, on 

l'espera la seva companya. Com es pot entendre, es reflecteix aquí una actitud negativa 

cap a l'activitat que es realitza i cap al compliment de tasques i una inexistent 

participació per part de AAA. Si atenem al que indica Hellison, veurem que el nivell II 

de participació i esforç no es concreta en aquest cas. 

Indico al grup que hem acabat la sessió. Sense que jo digui res, AMG, un alumne que, 

segons el tutor, és bastant passiu, parla amb dos companys i comencen a recollir 

pilotes i cons. Altres dos companys els ajuden. En menys de dos minuts tot està recollit i 

retirat de la pista poliesportiva. Els nois que han recollit es retiren fent broma. Em 
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sorprèn la bona actitud i la col·laboració que ha sorgit de manera espontània, 

autònoma. Gairebé se m'oblida dir-los que han fet una bona feina. Em sembla que 

aquesta situació mostra l'autonomia personal i l'actitud positiva cap al compliment de 

les tasques. 

Al final del  meu període de pràctiques, quan reviso el registre anecdòtic, comprovo que 

les conductes positives en relació als indicadors, són clarament més que les negatives. 

És veritat que en ell es poden trobar estereotips sexistes o racistes, que hi ha alguns 

casos de nois i noies (més noies) que pateixen situacions de marginació i que hi ha 

faltes de respecte a opinions expressades per companys. No obstant això, són clarament 

majoritàries les anècdotes que reflecteixen la participació de l'alumnat, que mostren el 

seu esforç o situacions clarament reveladores de la seva autonomia personal. Així 

mateix, hi ha reaccions davant els estereotips sexistes o racistes i davant aquells casos 

d'alumnat que ha estat marginat. 

Per acabar, destacar que els quatre grups és van mostrar amb molta sintonia amb el meu 

treball i també a nivell més personal. Han estat predisposats a fer la UD de futbol i 

sempre, malgrat l’esforç que els significava tant la preparació de l’activitat, l’acceptació 

de formar part d’un grup no del tot afí i mot heterogeni i l’autoavaluació, em van 

respectar en tot moment. Tots els grups van treballar amb ganes i dinamisme i això 

m’ha ajudat a que els resultats siguin, des del meu punt de vista, molt bons. 

 Malgrat la dificultat en la dinàmica que el tutor em va explicar, va ser al grup on sortia 

més bé cada sessió, ja que estaven molt motivats per l’activitat de futbol. La motivació 

es una peça clau per a l’aprenentatge dels nois i noies, especialment en els d’aquesta 

edat i amb una població que en certa mesura han dimitit de la seva trajectòria 

acadèmica.  
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6. Discussió 

Els resultats que he obtingut mostren la capacitat de l'Educació Física per fomentar la 

inclusió de l'alumnat d'origen estranger, tal com assenyalen López Pastor, Pérez Pueyo i 

Monjas (2007). He comprovat en el desenvolupament de les sessions que la motivació 

de l'alumnat augmenta i que l'esforç i la concentració en l'activitat física que es realitza 

fa que disminueixin les situacions de rebuig i aïllament de l'alumnat, no només d'origen 

estranger, sinó també de les noies. 

Potser no sigui l'Educació Física per si mateixa, sinó la utilització d'agrupaments 

heterogenis en Educació Física la que promou la inclusió i la igualtat en els processos 

d'ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, el treball que aquí s'exposa coincideix 

amb el sostingut per Pujolàs, així com amb el posat de manifest per Pàmies (2011) i 

Gálvez (2012). Aquests autors troben avantatges indubtables en la utilització 

d'agrupaments heterogenis, que són més cohesionadors, més integradors. 

Les raons poden ser coincidents amb algunes dels causes expressades amb Gálvez 

(2012), que se centren, precisament en el rebuig de l'homogeneïtzació i la exclusió. La 

nostra activitat ha generat estímuls a l'alumnat -potser, perquè com ells mateixos 

reconeixen, han tingut l'oportunitat de desenvolupar exercicis prèviament dissenyats per 

ells mateixos, en sessions en les que la seva intervenció arriba fins l'explicació del 

desenvolupament i fins i tot del sentit del exercici- i s'ha traduït en un millor clima de 

classe, encara que cal reconèixer que persisteixen conflictes, expressions de prejudicis 

racistes i sexista i de manca de respecte als drets de companys i companyes. No obstant 

això, tot i que s'ha millorat, no han desaparegut aquestes situacions negatives que s'han  

assenyalat però es dibuixa un camí per a continuar treballant on ells i elles siguin més 

protagonistes. Cal dir que en la proposta que hem fet  el rebuig cap a l'aprenentatge, ja 

sigui en les habilitats motrius com en els valors de respecte i grau d’autonomia, amb 

prou feines s'ha mostrat al llarg del desenvolupament d'aquesta proposta. 

He comprovat la veracitat de les anàlisis de Rams i Hernández (2014) i de Griffin 

(1984, 1985a, 1985b) en referència a les desigualtats i a la discriminació per raó de 

gènere, quan afirmen que les expressions i processos d'exclusió es lliguen a les escasses 

habilitats motrius. En aquest estudi, el fet de crear grups heterogenis, d'incloure un 
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treball en equip en el disseny d'exercicis i en proporcionar una major implicació de 

l'alumnat en el desenvolupament de les sessions i en l'avaluació, ha dificultat el 

desenvolupament d'estereotips i de mecanismes de segregació de gènere. 

Aquest treball és un humil intent d'obrir un forat al mur que descriuen Soler, Flors i 

Prat, (2012) com a resultat de la revisió de la literatura científica sobre Educació Física i 

diversitat. Si, com assenyalen, hi ha una preocupant escissió en la percepció de la 

diversitat en l'origen cultural de l'alumnat, ja que es qualifica com a riquesa en el discurs 

explícit, però es tem en la pràctica educativa i se la considera com un obstacle que cal 

superar , els resultats que he obtingut permeten afirmar que també pot ser una font de 

riquesa en la pràctica, sempre que es compti amb la implicació i la participació de 

l'alumnat en el procés educatiu. 

També cal tenir en compte alguns elements de la proposta realitzada que poden haver 

contribuït a l'assoliment dels resultats descrits. Ens aturem en la descripció d'aquests 

elements: 

1) Els equips dissenyats s'han basat, en la mesura del possible, en els procediments 

descrits per Pujolàs (2008) per confeccionar grups heterogenis de cara a posar en 

pràctica processos d'aprenentatges cooperatius. Es diu en la mesura del possible perquè 

en ocasions no es pot seguir la lògica de la diferència de la capacitat i cal incloure una 

altra per garantir, d'una banda, la presència de la diversitat de gènere i també de la 

diversitat ètnica i, d'altra banda, per no incórrer en incompatibilitats posades de manifest 

anteriorment . En tot cas, el dotar-se del procediment que descriu Pujolàs ha 

proporcionat seguretat i estructura per al desenvolupament de la proposta. 

2) El coneixement de l'alumnat, posat de manifest en l'entrevista realitzada, per part del 

tutor ha resultat essencial per aconseguir la formació d'equips heterogenis. De fet, crec 

haver descobert dues coses: l'essencial del coneixement de l'alumnat per part del 

professor i la necessitat d'emprar durant un període prolongat de temps una intenció i 

actitud positiva cap al coneixement de les característiques i necessitats de cada alumne o 

alumna, individualment considerat, així com dels aprenentatges realitzats i dels que són 

capaços de realitzar. 
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3) La possibilitat del disseny d'exercicis per part de l'alumnat i la valoració tant d'aquest 

disseny com de la posada en pràctica de les sessions. Crec que això genera un 

desenvolupament de l'autonomia de l'alumnat així com del sentit de responsabilitat. 

També pot haver contribuït a generar un millor clima de grup, ja que s'han implicat més 

en les tasques dutes a terme. 

Si es combinen els tres elements anteriors, pot produir-se una situació didàctica que 

contribueix a la igualtat i a la inclusió, de manera que apareixen conductes menys 

sexistes, racistes i de rebuig de l'alumnat de baixes condicions socials i de baix 

rendiment en l'assignatura. 
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7. Conclusions 

En aquest apartat final correspon realitzar una valoració del grau d'assoliment dels 

objectius prèviament establerts, així com respondre a la pregunta d'investigació 

formulada. 

Així, pel que fa als objectius generals, he analitzat treballs que afirmen la molt 

important capacitat de l'Educació Física per aconseguir objectius d'igualtat, tant en 

l'àmbit del gènere com en el de la diversitat cultural. És lògic, doncs el cos és el material 

o la via de qualsevol experiència personal, social i per descomptat educativa. No obstant 

això, tot i que he trobat un molt elevat nombre de fonts que parlen del potencial inclusiu 

i antidiscriminatori de l'Educació Física, les fonts que parlen de la consecució 

d'objectius d'igualtat  a partir de l'organització de grups heterogenis en aquesta 

assignatura són molt més escasses . Es tracta, doncs, d'un aspecte poc abordat en la 

investigació educativa. 

Tal com m'havia proposat, he elaborat una proposta d'intervenció educativa per a ser 

desenvolupada en el període de pràctiques. Encara que en els objectius d'aquest treball 

s'indica que es desenvoluparà en quart curs d'ESO, la meva adscripció a l'Institut La 

Plana de Vic m'ha portat a treballar amb  tercer curs d'ESO, de manera que la proposta 

s'ha dissenyat, posat en pràctica i avaluat no en quart, sinó en tercer curs. 

Com estava previst, aquesta proposta ha pretès aconseguir objectius d'igualtat a través 

de la utilització d'agrupaments heterogenis i per fer un balanç de la consecució d'aquest 

propòsit s'han dissenyat instruments d'avaluació. Els resultats objectius permeten fer les 

següents valoracions: 

- Els grups heterogenis constitueixen una fórmula organitzativa que pot utilitzar-se per 

treballar la consecució d'objectius d'igualtat en Educació Física. Aquesta afirmació 

general ha de ser matisada, segons el meu criteri personal, format en l'experiència que 

he realitzat. Per això es formulen les tres valoracions que segueixen. 

- L'heterogeneïtat no ha de referir-se només a una determinada variable, sinó que, si es 

vol treballar la igualtat, s'ha de considerar una visió global de la diversitat i formar els 
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grups atenent a criteris de diversitat de gènere, d'origen ètnic, de procedència social i de 

domini d'habilitats motrius, ja que aquesta última interactua amb les anteriors. 

- Ha d'existir un procediment per a l'establiment dels equips o agrupaments en pro de la 

igualtat. El procediment descrit per Pujolàs per a la formació de grups heterogenis per a 

l'aprenentatge cooperatiu em sembla que ha mostrat la seva eficàcia. 

- És molt important conèixer a l'alumnat. En el meu cas, aquest requisit es dóna a través 

del coneixement que té el meu tutor. He pogut accedir a aquest coneixement bàsicament 

a través de l'entrevista inicialment prevista en el disseny d'aquest treball i també, 

mitjançant el seu assessorament quan m’ha calgut. Si no es disposa d'aquest 

coneixement, sembla molt improbable la formació de grups heterogenis efectius, ja que 

es corre el risc de comptar només amb la diversitat "aparent", la qual està en la 

superfície i ignorar alguna menys visible i, sobretot, de no considerar incompatibilitats i 

situacions conflictives prèvies no resoltes. 

Els agrupaments heterogenis s'han mostrat com una eina que pot utilitzar-se per 

aconseguir objectius d'igualtat i d'autonomia. En la meva proposta he inclòs la 

participació de l'alumnat, en el marc d'aquests equips heterogenis, en el disseny i 

avaluació del currículum. Així, el fet que haguessin de crear exercicis, a partir d'una 

senzilla estructura i d'unes instruccions donades, i que participessin en l'avaluació 

mitjançant un procés d'autoavaluació i de coavaluació, fa possible que es treballin 

objectius d'igualtat i es pot caminar cap a una Educació Física més inclusiva. En la 

proposta s'ha vist també que es desenvolupa l'autonomia de l'alumnat i que això 

beneficia també a l'alumnat més desfavorit i també permet una educació física amb 

menor presència dels estereotips de gènere i interculturals 

Es pot afirmar, per tant, que la resposta a la pregunta que em formulava - Hi ha fórmules 

d’agrupaments heterogènies que, aplicades a la classe d’Educació Física, poden 

contribuir a treballar la igualtat i a transmetre valors d’autonomia, solidaritat i inclusió, 

de manera que es generi una educació més integradora que permeti reeixir en els estudis 

als nois i noies més desfavorits- és positiva. 

Cal reflectir, però, que aquest treball compta amb importants limitacions. Les primeres 

que cal tenir en compte són les temporals -es tracta de la posada en pràctica d'una 
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experiència que es porta a terme durant el període que es realitzen les pràctiques- i les 

derivades de la realització de la proposta per part d'un professor d'Educació Física en la 

seva etapa de formació inicial. 

En aquest mateix apartat de limitacions caldria tenir en compte l'escassa formació de 

l'investigador en la resolució de conflictes, aspecte que és essencial en el treball amb 

agrupaments heterogenis. Aquesta manca ha pogut ser suplerta pel bon vincle que he 

tingut amb tot l’alumnat des de l’inici de les meves pràctiques que m’ha facilitat el 

poder intervenir amb una certa “immunitat”. D'altra banda, els resultats poden haver-se 

vist influïts per la participació de l'alumnat en el disseny del currículum i en l'avaluació. 

Sembla, però, coherent incloure les dues qüestions en el treball amb agrupaments 

heterogenis, ja que afavoreixen l'autonomia i l'autonomia, a la vegada, fa possible una 

Educació Física més igualitària i inclusiva. 

Els procediments d'investigació que he utilitzat podrien haver estat ampliats amb 

d'altres, com les entrevistes grupals als nois i noies. Aquesta limitació obre el camí a 

altres possibles investigacions sobre l'ús i les possibilitats dels agrupaments heterogenis 

en Educació Física. Poden, per exemple, planificar investigacions més participatives, en 

les que es doni peu als nois i noies a col·laborar en l'establiment dels objectius de la 

investigació, així com en el seu desenvolupament i en la valoració dels resultats. També 

poden realitzar-se estudis en altres cursos o centrats en un grup durant un període més 

llarg. 

El treball que he realitzat m'ha servit per aprendre la importància de l'organització en les 

classes d'Educació Física. Conèixer els tipus d'agrupament que poden utilitzar i els 

procediments per dur-los a terme pot ajudar a aconseguir objectius educatius molt 

rellevants, com els referits a la igualtat i a la compensació de l'alumnat més desfavorit i 

les noies. 
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