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CONTEXTUALITZACIÓ
El Treball Final de Màster consisteix en rememorar allò après, conèixer la 

realitat, posar en pràctica els coneixements, equivocar-se, corregir, 

compartir i en definitiva expressar una visió pròpia de l'Educació

Física, que he anat consolidant al llarg d'aquests anys universitaris per 

tal d’aplicar-la en les Aules Hospitalàries, i concretament en l’Aula 

Hospitalària Dr. Antoni Cambrodí de l’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova de Lleida.

AULES HOSPITALÀRIES (A.H)

� Definició

És un servei d'atenció educativa per a nens ingressats en centres sanitaris 

a causa d'una malaltia. L’ objectiu és fomentar el desenvolupament 

integral dels infants per facilitar-los el seguiment educatiu i la 

reincorporació a l'escola. (Generalitat de Catalunya 2009)

� Orígens de les A.H a Espanya.

�1867 La feina pedagògica dels germans de l’Ordre religiosa de San Joan 

de Déu.

� 1980 Creació institucional de les Aules Hospitalàries. 

� Orígens de les A.H a Europa

� A partir de la II Guerra Mundial, les plantes de pediatria van començar a 

obrir les seves portes a contextos educatius. 

� 1986 el Parlament Europeu proposa  la Carta Europea dels Nens 

Hospitalitzats i redacta els Drets dels infants hospitalitzats.

OBJECTIUS I FINALITATS DE LES A.H

Partint que el nen és l’eix central de tot el procés educatiu durant 

l’estància a l’hospital, i per tant és l’A.H qui ha de contemplar totes les 

mesures possibles per tal de cobrir les necessitats de l’alumne.

García González (2005) defineix els objectius de les A.H en:

� Pedagògics 

� Psicològics

� Participatius

FINALITAT DE L’EDUCACIÓ FÍSICA A LES A.H

� Procurar a mesura de lo possible que l’educació no es vegi alterada.

Els objectius, les  competències i els continguts que es treballaran en 

quan a la matèria d’Educació Física, seran els  mateixos o gairebé els 

mateixos que ens venen marcades tant en el R.D 142/2007 en l’Educació

Primària com i en  el R.D 143/2007 en l’Educació Secundaria Obligatòria. 

� Metodologia

� Inclusió en les sessions d’Educació Física

� Adaptació de les activitats motrius (Ruiz Sánchez, 1994)

• Informació com a punt de partida.

• Anàlisis de la tasca i adaptació de la tasca.

• El seu seguiment. 

� Afavorir el treball cooperatiu

� Aplicació de l’Educació Física a les A.H

• Nº alumnes: variable

• Nº de sessions: 3 Orientació, altres.

• Període: febrer del 2012. 

� Avaluació

� Avaluació formativa  mitjançant una rúbrica d’avalua ció

• Nens hospitalitzats són de curta estància.

• Avaluació formativa (Blázquez Sánchez, 1990) permet:

• Avaluar el procés d’ensenyança.

• Avaluar el procés d’aprenentatge

.

� L’Ordre EDU/296/2008, en educació primària  i l’Ordre EDU/295/2008, en 

educació secundària , especifiques les Situacions d’escolarització singular  

on si troben les A.H.

�Llicenciats en CAFE en l’àmbit educatiu amb coneixements de pedagogia 

hospitalària.

� Planificació i programació.

�Finalitat dels exercicis: afavorir el desenvolupament físic i motor, 

emocional i afectiu, cognitiu i social del nen hospitalitzat utilitzant 

l’Educació Física com a mitjà.

� Espai.

� Franja horària.

� Educació Física com a element d’inclusió, equitat i normalitat. 
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Afavorir el desenvolupament físic i motor, emociona l i 

afectiu, cognitiu i social del nen hospitalitzat ut ilitzant 

l’educació física com a mitjà. 

Afavorir el desenvolupament físic i motor, emociona l i 

afectiu, cognitiu i social del nen hospitalitzat ut ilitzant 

l’educació física com a mitjà. 

OBJECTIUS

� Marc d’atenció educativa als hospitals. (Departament d’Educació de 

Catalunya )

�Aules Hospitalàries dels hospitals generals.

� Aules de salut mental

� Atenció domiciliària.

� Diferències entre A.H i A.Ordinària 

L’EDUCACIÓ FÍSICA A L’ACTUALITAT

� La LOE (Llei Orgànica d'Educació) 2006

En l’Article 6 del Capítol III “Currículum” es considera com el conjunt 

d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i 

criteris d’avaluació de cada un dels ensenyaments regulats en aquesta Llei. 

� La LEC (Llei d’Educació a Catalunya) 2009.
CONCLUSIONS
� Nen té dret a l’educació. 

� Objectiu principal de les A.H és que el nen mantingui la màxima 

normalitat possible en quan a nivell d’educació integral.

� El fet que el nen estigui hospitalitzat (depenent de la seva patologia),  és 

un factor important però no definitiu el qual  el privi de realitzar activitat 

física.  Per tant, hem d’adaptar les sessions i activitats a les  necessitats dels 

nen.  

� Considerar l’ inclusió social com a benefici i que es pot aconseguir a través 

de l’Educació Física.


