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PUNT DE PARTIDA CONCLUSIONS 

L’inclusió d’una persona amb discapacitat: 

 L’Educació Física com agent socialitzador 
Alumne: Joan Casas Riutord 

Professor: Pedro Ruíz Sánchez 
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     INTRODUCCIÓ: 
 

Aquest treball ha estat elaborat per tal de donar una visió i de donar una 

idea de com es troba el món de l’Educació Física en termes d’inclusió i 

socialització d’alumnat discapacitat en un centre de Lleida en concret. 

L’origen del treball es remonta al meu període de pràctiques de la carrera 

d’INEFC Lleida. Quan vaig tenir l’oportunitat de donar classes d’Educació 

Física a una persona amb discapacitat 

 

OBJECTE D’ESTUDI: 

 

Conèixer el component socialitzador que té la Educació Física en un 

procés d’inclusió d’una persona discapacitada. D’aquest objectiu se’n 

deriven dos molt evidents: 

 

1. Detectar i analitzar les evidències que poden condicionar l’inclusió 

de l’alumnat discapacitat en sessions d’Educació Física. 

2. Evidenciar quines estratègies educatives afavoreixen la 

socialització de l’alumnat discapacitat en l’àrea d’Educació Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

Subtítol 1 
Aquest text ho   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.  En l’organització de l’escola, l’Educació Física no juga un 

paper important. 

 El centre té un Departament d’Atenció a la Diversitat, però les 

mesures organitzatives no fa referència a l’Educació física. 

2. La personalitat de l’alumne i el seu caràcter influeixen 

directament a l’hora de socialitzar-se a la sessió d’Educació 

Física. 

 El caràcter protagonitzen els motius per elegir o rebutjar un company 

del grup a la sessió d’Educació Física.  

3. L’utilització d’estratègies inclusives en Educació Física 

facilitat la participació de l’alumnat discapacitat de manera 

activa i efectiva. 

 El fet que el professor d’Educació Física utilitzi estratègies 

facilitadores de la participació activa de l’alumnat amb discapacitat. 

4. L’aplicació d’estratègies docents inadequades respecte a 

l’inclusió pot comportar desmotivació del grup i de l’alumnat 

amb discapacitat. 

 Hi ha certes llacunes a l’hora d’utilitzar estratègies facilitadores de 

l’inclusió. Un exemple d’això seria: poca previsió d’adaptació de 

tasques que no siguin prou motivants, o massa complicades o 

proposar majoritàriament jocs competitius. 

 

 
 

 

 

 

 

PROPOSTA DE MILLORA 

DIAGNÒSTIC: 
     METODOLOGIA: 

 

Paradigma interpretatiu: comprendre les situacions educatives que  es 

generen  

 . S’ha considerat, tal i com suggereixen Maykut i Morehouse (1999), que:   

•L’anàlisi de la realitat no contempla la voluntat de generalització, sinó la 

comprensió d’un fenomen en un lloc i temps concret. 

•No es cerca verificar proposicions, sinó que intenta trobar-les. 

 

    PRESENTACIÓ DEL CAS: 

Centre: concertat, d’Infantil fins a Secundària i Batxillerat privat.  

Document per treballar la diversitat “ Així treballem la diversitat”, on es 

recullen les estratègies que aplica el centre per atendre a la diversitat.  

 

Alumna: Té 14 anys i es usuària de crosses a causa d’una disgenèsia 

neuronal. És bastant autònoma i és una nena molt seria i tímida. Es 

considera que té un caràcter difícil, ja que és molt introvertida, tossuda i 

passiva i amb problemes d’atenció i motivació a l’aula. 
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INSTRUMENTS 
 

A) L’Observació: 

A partir de l’anàlisi del contingut vaig extreure les següents 

categories i subcategories: 

1. Socialització: 

1.1 Interrelacions del grup als participants 

1.2 Interrelacions dels participants al grup 

1.3 Acceptació de la normativa 

1.4 Autonomia individual 

2. Anàlisi de les sessions d’Educació Física: 

2.1 Estratègies facilitadores d’inclusió. 

2.2 Estratègies inadequades d’inclusió. 

2.3 Les actituds del docent amb els participants. 

2.4 Les tasques 

2.5 Descripció dels participants 

 

B) Les entrevistes: 

 

- Alumne participant (1 inici 1 final) 

- Professor Educació Física (1 inici 1 final) 

- Pares (1 inici 1 final) 

-Psicopedagog del centre (1 inici 1 final) 

- Cap d’estudis (1 inici 1 final) 

 

C) El Sociograma: 

 

Es va passar un sociograma a l’inici i al final del procés per 

vivenciar si l’estatus sociomètric de l’alumne havia variat. 

 

ANÀLISI DELS RESULTATS: 

 

L’informe Final: 

 

L’ organització escolar davant l’alumnat amb NEE:  

- No assessorament per l’Educació Física 

- L’especialista és el professor.  

Descripció de l’alumne: 

- És una noia tímida i seriosa.   

- Infantilisme i immaduresa.  

- Carències en les habilitats socials. 

La sessió d’Educació Física: 

-Joc competitiu- 

- Estratègies inclusives per la Maria en vers el grup. 

- Proposta de tasques motivants per a tothom. 

 

 

 

 

La socialització de l’alumne a la sessió d’Educació Física: 

- Augmenta el grau d’acceptació a mesura que avança el procés 

(estatus sociomètric de -0,60 a +0,24). 

- Els motius que fan als companys elegir-la o rebutja-la  són molt 

diversos. 

- Accepta les normes i les indicacions del professor. 

 

Estratègies a seguir en futures sessions amb 

l’alumne participant: 

 

 
             1.  Inculcar l’aprenentatge cooperatiu a les sessions 

amb l’objectiu de fomentar conductes prosocials en 

detriment als jocs competitius, els quals eren la 

base de les sessions que portava a terme el 

professor.  

 

             2.  Incorporar adaptacions metodològiques referents 

l’entorn, el material. 

 

             3. Variar les adaptacions de les tasques que 

realitzava el professor: 

 

      Dissenyar activitats amb varis graus 

de dificultat i nivells d’execució i un mateix 

contingut. 

      Proposar activitats que facilitin 

diferents possibilitats d’execució i 

expressió.    

      

              4.     Educar als alumnes en actituds i valors:  

 

                          -  Respectar la diversitat. 

                          -  Introduir jocs motors sensibilitzadors. 

 

               5.    Comprendre les limitacions de les situacions 

competitives. 

 

                         -  Adaptar el joc (necessari) 

                         - Equilibri entre adaptacions individuals i  

grupals.    

                          -  Equilibri entre limitacions i participació. 

 

                 6.     Practicar esport adaptat amb tot el grup-

classe. 

 

                  7. Assessorar i recolzar: 

 

                           -  S’ha de reclamar l’assessorament per    

part d’una especialista d’Educació Especial. 

                           -    Evitar dependència de l’adult, així que 

els alumnes recolzin a l’alumne amb discapacitat.  

  

                        

 

    


