
L'objectiu d'aquest projecte des del començament era crear un 

protocol de directrius per a professors de l'àrea d'educació física 

en el cas d'haver d'atendre un alumne amb diversitat funcional 

cognitiva, a partir d'un seguit de fases prèviament designades on 

participaven nombrosos professionals relacionats amb l’ESO. 

Arribats aquí, puc afirmar que s’ha assolit la consecució de 

l'objectiu respectant els terminis i el més important: m'he cenyit a 

la temporització prevista. 

Com a conclusions finals he pogut extreure, que els mateixos 

professionals són conscients de la importància de crear unes 

pautes per aquesta àrea i que una eina així pot ser el primer pas 

o punt de partida de cara a la formació del professorat amb 

l’objectiu d’aconseguir una educació més inclusiva. 

El més rellevant per a mi en aquest procés ha estat entrar en 

contacte amb molts professionals d’educació secundària. Les 

seves aportacions que van des de la validació del qüestionari, 

opinions per millorar-lo i finalment contestar-lo m’han permès 

aprendre molt. Sé del cert que cadascun dels participants no són 

conscients del que m’han aportat  i arribar a la meva meta 

establerta. 
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LA MOSTRA 
Partim d’una mostra de 60 individus el més representativa 

possible malgrat les dificultats que he tingut  per contactar amb 

persones de distints centres educatius i d’altres àmbits. 

Vull remarcar  que he inclòs a la mostra estadística la figura del  

tècnic esportiu,  malgrat no treballa  amb alumnat de secundària. 

He considerat que respon a la premissa “d'estar en contacte 

directe amb persones amb diversitat funcional cognitiva”. 

 

 

REFERÈNCIES 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

Als anys 70 a l’Estat espanyol l'alumnat amb diversitat funcional 

s'escolaritzava en centres específics de l'educació especial, cosa 

que permetia satisfer les seves necessitats acadèmiques i 

educatives, mentre que la seva inserció social era insuficient. Fou 

durant la dècada dels 80 que es deixà enrere la segregació per 

donar pas a la integració. En el curs acadèmic 1984-85 s'engega el 

programa d'integració que implica l'escolarització de l'alumnat amb 

diversitat funcional en els centres escolars, amb el convenciment 

que s'incrementen les interaccions entre l'alumnat amb i sense 

diversitat funcional, això implica una millora en la seva acceptació i 

integració social. 

La participació de l'alumnat amb diversitat funcional a classe d'EF és 

una passa cap a l’assoliment, perquè tots interactuen, però ens 

preguntem: és suficient?  

No, hi ha casos en què les interaccions que es produeixen són 

negatives i perjudiquen, fins i tot la inclusió social. 

Considerem, que no podem caure en la creença que interactuar “ho 

és tot”. Per tant, no estem assolint l'objectiu. Analitzant les classes 

actuals en els marcs inclusius sembla prioritari defugir de la 

improvisació, reinventar-nos en les activitats i fer-ne i una 

autoavaluació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partint de les escasses investigacions en l’àmbit de l'educació física, 

ens proposem fer una revisió en la matèria on menys participa 

l'alumnat amb discapacitat: l’educació física (EF) (Ríos, 2009). Està 

comprovat que molts centres educatius fan coincidir la sessió d'EF 

amb la de fisioteràpia o suport a l'alumnat amb diversitat funcional, 

retallant de manera considerable les interaccions socials d’aquest 

tipus d’alumne amb els seus companys. Seguim la visió de Lleixà 

(2007) que considera que l'EF posseeix un gran potencial inclusiu 

pel seu caràcter vivencial i per les nombroses activitats grupals que 

afavoreixen la interacció constant. 

Objectiu: El present treball es centra a crear una metodologia per al 

professorat amb alumnes amb diversitat funcional cognitiva. Així 

doncs, s'inclouran una sèrie de directrius i recomanacions, perquè els 

alumnes amb NEE puguin realitzar educació física amb el grup-

classe. 

 

Dissenyar una guia interactiva de suport pel professor d'EF, per       

quan tingui a càrrec un/una alumne amb diversitat funcional 

cognitiva. 

 

Eixos d'estudi: 

Per arribar a l'assoliment dels objectius del treball final de màster 

realitzem un marc teòric conceptual sobre les investigacions dutes a 

terme en l'EF. Per això, analitzarem l'evolució de la normativa que ha 

regulat la inclusió social de les persones amb diversitat durant les 

darreres dècades, realitzarem la revisió bibliografia dels aspectes i 

variables que incideixen en l'assignatura de l'EF amb en les relacions 

d'amistat entre els alumnes. 

Una vegada confeccionat el qüestionari, durem a terme la seva  

validació amb diferents professionals. 

Analitzar i reflexiona: dissenyarem un qüestionari que s’enviarà als  

professionals d'aquests àmbits per saber la seva opinió sobre com  

treballar  per  assolir els objectius d'aprenentatge. 

Es realitzarà un tractament estadístic de les dades a partir dels 

resultats. S’aplicarà una metodologia en consonància amb les 

necessitats dels alumnes amb diversitat funcional cognitiva. S’hi 

inclouran una sèrie de directrius  hauran a seguir pels docents, en 

cas que el grup-classe hi assisteixi un alumne amb NEE. 

Disseny de la proposta  

 

MÈTODE  
En aquest projecte han participat multitud de professionals de l'àmbit 

de l'educació secundària.  

En la primera fase del projecte realitzàrem una validació del 

qüestionari, instrument que permetria a posteriori extreure la màxima 

informació per al protocol de directrius. En aquesta validació hi 

participaren 4 professionals. Són Núria Ribé, llicenciada en 

psicologia i orientadora del centre IES Caparrella; Silvia Dalmau, 

llicenciada en ciències de l'activitat física i l'esport, especialitzada en 

persones amb diversitat física motriu, actualment tècnic esportiu de 

la federació catalana de persones amb diversitat funcional física i 

Anna Fillat, llicenciada en ciències de l'activitat física i l'esport i 

tècnic de l'associació ASPROS. Finalment, Yolanda Jové Martin; 

llicenciada en psicologia i psicopedagoga del centre IES Caparrella..  

 

 

 

 

 

 

El procés de validació consistí a entrevistar la persona  per separat i 

entregar-li una còpia impresa del qüestionari 

A partir d'aquí duia a terme un enregistrament de veu de tot el 

procés d'anàlisi pas per pas, pregunta a pregunta. 

La segona fase es centrà a aconseguir contactes per enviar-los 

aquest instrument, els perfils dels quals eren ben diferents. Va ser 

possible amb l'ajuda del meu tutor ( Pedro Ruíz), que em facilità 

molts de contactes, d’Eloísa Lorente i dels meus pares. Llavors vaig 

deixar dues setmanes de marge perquè em poguessin contestar i 

així ho feren. Vaig aconseguir un total de 60 experts dels quals 25 

eren professors/es d'altres assignatures, 24 professors/es d'educació 

física, 7 tècnics esportius i 4 educadors/es especials.  

La tercera fase consistí a analitzar el que deia la literatura científica 

al respecte i tractar les diferents dades, per marcar un full de ruta a fi 

de deixar-ho encaminat per a la quarta fase. 

La quarta fase realitzàrem la proposta, amb una particularitat tots els 

punts inclosos, havien estat meditats i per tant mostrats de forma 

cronològica, perquè  enteníem  que podríem facilitar encara més la 

feina. 
  

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 

 

 

 

 

 

 
En aquest apartat hi ha una dada que cal remarcar: apareix amb el 

31% que no cal realitzar cap adaptació, s’ha de puntualitzar que són 

molts els experts que entenen que per fer una EF inclusiva al 100% 

no s'ha d'optar per fer-ne, ja que la tasca s’ha pensat per a tots els 

perfils d'alumnats, beneficiant la participació. Pel que fa a la segona 

característica (utilitzar estratègies motivadores) es valora en un 14%. 

Aquesta pregunta fou contestada per 6 experts d’un total de 42. 

Per altra banda, les dues característiques a tenir en compte pel que 

fa a la metodologia desitjada fan referència  a potenciar els grups de 

treballs cooperatius i la utilització d'una rutina preestablerta per a les 

sessions, queden reflectits amb un 21% ambdós ítems. S’ha marcat 

com a característica secundària impulsar un mètode de multi nivells, 

aquesta apreciació es relaciona amb l’esmentat anteriorment, quan 

dèiem que els experts entenen com una educació física inclusiva 

aquella que no fa cap tipus d'adaptació. 
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