
El perfil professional del mestre especialista
d'Educació Física.
Un estudi de competencies professionals

Resum

Maria Prat Grau
Llicenciada en Ed, Física,
Professol'a de la Facuttat de Ciencies de t'Educació de la UAB

Paraules c1au

mestre d'educació física a primaria, perfil professional,
competencies professionals, pla d'estudis, formació
professorat

Abstract

The artide shows how we have carried out an elaboration of the
professional profile of the specialist teacher of P. E. in Primary
Schools, beginning with the application of the method called
"study of aptitudes". According to the work that we present, any
process of revision and/or elaboration of a plan of studies has to
be orientated through the corresponding concretion of the
professional profile that we want to form.

A I'article s'exposa com s'ha portat a terme I'elaboració del perfil

professional del mestre especialista d'educació física a primaria, a

partir de I'aplicació del metode anomenat estudi de competencies.

Segons el treball que es presenta, qualsevol procés de revisió i/o
elaboració d'un pla d'estudis ha d'anar orientat per la corresponent

concreció del perfil professional que es desitja formar.

Presentació

Amb la implantació de la Reforma Educativa i I'aprovació de la

LOGSE. l'Educació Física en l'Etapa d'Educació Primaria, ha estat

objecte d'una important transformació. L'aspecte més transcen

dent que aquest canvi ha suposat, és que s'ha reconegut I'Educació

Física com a area curricular específica i, per tant, aquesta assignatura

ha de ser impartida per un mestre especialista.

Conseqüencia de I'aparició de la figura del mestre especialista

d'educació física, els diferents Centres de formació de professorat

van definir uns Plans d'Estudis que possibilitessin la formació

d'aquests futurs professionals. En aquest context, la Facultat de

Ciencies de l'Educació de la UniversitatAutónoma de Barcelona, de

cara al curs 1996-1997, va iniciar la tasca de revisió d'aquests plans

d'Estudis, vigents des del curs 1992-1993.

De quina manera vam plantejar la revisió deis Plans d'estudi des de

la Titulació d'Educació Física? Aquest treball es va plantejar a partir

de I'elaboració d'un Perfil Professional, entes com el conjunt de

funcions i competencies que ha de tenir elJla mestre/a per a

I'exercici de la seva professió. Les principals característiques que de

terminen un perfil professional són les següents:

• Ha d'estar vinculat amb I'actuació i les competencies professio

nals que el mestre haura d'exercir quan s'incorpori al seu ambit

laboral.

* Competencia és el conjunt d·aetituts. aptituds i coneixements que ha de tenir un

professional per a I'exercici de la seva professió.
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• Cal situar -lo en el seu marc legal corres

ponent. En el nostre cas en el nou marc 

educatiu configurat per la LOGSE. 

• Ha d'ubicar-se en el context social i cultu
ral present i futur. at~t als canvis pre

visibles que poden expervnentar r exer

oci de les professions 

• Ha de contemplar-se en el marc d'una 

formació permal1ent. 

• Finalment, ha de ser un perfil obert i en 
constant revisió. atenent als nous canvis 

que es puguin produir en la professió. 

En aquest article exposo en què consisteix 

el mètode denominat Estudi de Com

petències que serveix per a la definició de 

qualsevol Perfil Professional , i presento els 

resultats de l'aplicació d'aquest mètode a la 

figura del mestre especialista d'Educació 

Fisica a l'educació primària. 

Descripció del mètode 
"Estudi de Competè" ctes n 

El mètode es caracteritza per detectar opi
nions no d'un ampli col·lectiu de professio

nals, sin6 d'un nombre redui\ de persones 

representatives, que es consideren exper

tes en el tema objeae d'estudi. Aquest grup 

elabora un llistat de competències, que han 

d'anar acompanyades d'una breu descrip
ció d'aquestes. 

A continuació l'estudi es desenvolupa a par

tir de tres fases: 

Primera jMe 

En aquesta primera fase , es realitza una 

consulta dirigida a un grup reduTt de per

sones representatives i de reconegut 

prestigi en l'àmbit de treball que es pretén 

estudiar: aquest constitueix el "grup-ex

pen". Els qui en formen part no coneixen 

la identitat de la resta del grup, i tampoc hi 

ha d'haver contacte entre les persones 

consultades. És més, si per casualitat dos 

experts entren en contacte, han d'evitar 

entrar en debat sobre el tema plantejat. 

D'altra banda. la persona consultada pot 

fer tot tipus de consultes a llibres, altres 

professionals, etc. 

AI grup en qUesti6, en primer lloc cadasoJ 

és informat pelXll'lalmenl de l'objectiu del 

projeae. A continuació. cada expert ha de 

definir individualment totes aquelles com

petències que cregui necessàries per al pr0-

fessional que es defineix. 

Segonajase 

Un cop obtingut el llistat de competències 

que ha elaborat el grup-expen, aquestes 

es fan arribar a un segon grup de persones 

més ampli. Aquest grup ~1 reconeix com a 

grup-contrast. a qui es demana que valori 
les competències proposades pel primer 
grup, Així doncs, se'ls presenta la graella 

amb la descripció de cada una de les com

petències professionals l, indMdualment, 

han de fer l'anàlisi ¡ vaIorao6 de les com

petències descrites segons els següents ai
teris: 

o. En primer lloc indicar si la competència 

és o no pertinent per al desert'YOlupa· 

ment professional del mestre especiaista 

en educació fisica. 
b. En segon lloc. si han considefat la com

petència pertinent, l'han de valorar en 
funció de la seva importància relativa 

respecte a la resta de competències 

"""""""'. Més concretament, han de determinar 

el seu valor segons els ndicac:Iofs se

güents: 

l, Poc important 

2. Moderadament important 

3. Important 
4. Molt iTIpoI'tant. 

c. Fnalment, han de seIeccic:Inar les deu 

competències considerades com a més 

importants, i han d'intentar ordenar--les 

de més a meny5 importància. 

Tert:erafase 

A continuació, les dades obtingudes a partir 

de la intervenció del grup-<ontrast, són or

denades i revisades per la pelXll'la o perso
nes responsables de fer l'estudi per tal de 

ser valorades i discutides posteriorment en 

l'única sessió conjunta de treball del grup 

expert, En una reunió es posa en comú el 

llistat de competències obtingudes amb 

l'objectiu de fer-ne una vaJoració global. es

tudiar les que poden resu~r més conflicti

ves. r\!Visar-ne la redacció, així com la 

col'ler@ncia i pertinència al perfil que s'ela

bora. En darrer terme. s'ordenen en funció 

de la ~ importància. 

Procés d 'elaboració 
.rel perfil professional 
del mes/re especialista 
d 'Educació Física 

Un cop descrit el mètode de treball, a con

tinuació exposem com aquest mètode es 

va aplicar per a dissenyar el Perfil del Mestre 

Especialista d'Educació Física. a la nostra Fa

cultat. En primer lloc informarem de les 

persones que van participar com a grup ex

pert i com a grup contrast i, en segon lloc, 

analitza~ les principafs aportacions realitza

des per ambdós col·lectius. 

COmposició del grup expert 

Per a la composició d'aquest grup es van 
seleccionar professionals no únicament de 

l'àmbit de l'educació rlSica, sinó persones 

d'altres àmbits professionals: 

• Coordinador de la Trtulació d'Educació 

Ffsica a la UA8 

• Coordinador de la TItulació d'Educació 

Física de la Universitat de Barcelona 

• VlCedegana d'Ners acadèmics de la Fa
evitat de Ciènoes de l'Educació de la 

UAB. 
• Representant del CoI'legi de Uicenc.ats 

en Educació Fisica. 

• Inspector d'Educació Física del Departa

ment d'Ensenyament 

• Coordinador d'INoE Fonnao6 

• Coordinadora de l'àrea d'Educació Física 
de IlME de Barcelona 

• Professor de la Facultat de Psicologia de 
la UA8. Departament de Psicologia de 

l'Esport 

• Ex director de l'INEFC de Barcelona i 

professor de l'assignatura de Oic\àctic.a de 

l'Educació Física de l'INEFC. 



• Mestre especialista en exercici i Professor
de l'Especialitat d'Edvcaó6 FIsica de la 
UB. 

Composició del grup conlrasl 

El grup-contrast era format per un grup de 

mestres d'educació fisica en exercici, amb 

una experiència laboral superior" als cinc 
anys de treball , 

Es van seleccionar un total de 30 mestres 

d'una altaqualitat professional, que pogues

sin garantir les seves aportacions al projec
te. Finalment. van formar part del projecte 

20 professors dels totals previstos. 

Reunió I voloracl6 
dels resti/llits 

ConseqUència de la intervenció dels 20 
meslreS del grup<ontrast, vam tenir com a 

resultat un total de 35 competències profes
sionals, analitzades en funció de la seva perti

nença al perfil professional que deliniem i va
lorades segons el seu grau dïmportància. 

Per tant, els resultats ens permetien establir 

un ordre de cada una de les competències 

en funció de la seva importància en el pernl. 

En la reunió del grup-experts es van discW 

les competències que s'hiMen considerat 

més contlictives i també aquelles que consi
deràvem que podien ser agrupades en corn
petències més globals. També s'analitzà i re

\.1sà el redactat de cadascuna per tal que fos 
al màxim d'entenedor. 

D'altra banda, amb la valoració de cada una 

de les competències professionals, podíem 

atribuir-li un nombre determinat de crèdits 
en el nou pla d·estudis en funció del seu pes 

o la importància que se ti ha'Àa assignat en 
l'estudi. 

En general, les competències considerades 

com a més importants, eren les que gene
raven una res¡x>Sta a les neceswts més im

medrates del professional d·Educaó6 Física 

(competències relacionades amb la didàcti

ca de l'educaci6 física: programació, meto

dologia. disseny de les sessions, etc.) tot i 

que això no implicava que la resta de capa. 
citats no fossin importants. 

D'altra banda, les competències més valo- llar en aquest projecte considerem que va 

rades van ser totes d'aquelles que podriem ser un treball molt enriquidor ¡ que sens 
agrupar com a "espedflCjues d·educació flsi- dubte establia una fita important de cara al 

ca"; en segon terme, i com a més impor- nostre futur: el model de professional que 

tants, apareixien sobretot les competències 

més "actitudinals" i, en tercer lloc. les com· 

petències més de caràcter "generalista". 

Aquest resultat posava en evidència la mano 
ca de f()(TTl3()6 especiflca que s'oferia en els 

actuals plans d'estudis, i per tant s'havia de 

tel1Íf present en fer-ne la revisió. 
També es constau que el fet d'assumir les 

competències proposades -sobretot les 
relacionades amb aspectes actitudinals-- no 
afectava tan sols a un canvi i ordenació de 

les diferents matèries, sin6 que també im

plicava un canvi en la metodologia de tre

ball dins la pròpia especialitat. 

FINIment. les 35 competències professio

nals van constituir: un punt de partida per 

r elabofació del perlíl professional mestre 

especialista en Educació Frsica. El perlíl defi
nitiu, que es va aprovar a la Facultat de 

Ciències de I"Educació el mes de gener de 

1997. va ser redactat en base al trebal l des

crit fins ara. 

Una comissIÓ formada per professorat de la 

TItUlació d·Educació FIsica de les diferents 

assignatures. va ser finalment qui va redac

tar el perfil que presento en l'annex de 
l'artide. He de destacarque el perfil aprovat 

en la Facultat consta de tres apartats: un 

marc teòric de referència, la definició de les 
principals funcions del mestre especialista 

-definides per la pròpia LOG5E- ¡ la des

cripció de les competències professionafs. 

En l'annex tan sols es presenten les com

petències professiooals, ja que són les que 

han orientat fonamentalment aquest estudi. 

Conc/uslo,u 
I conslderactonsfln.als 

En primer lloc, la redacció del perfil que 

hem presentat va suposar un procés 

d'anàlisi, reflexió i avaluació respecte a la 

tasca professional que estem portant a ter

me efs formadors de fuh.Jrs mestres espe
cialistes en educació foo. Des d'aquest 

punt de VISta , les pe~ que vam treba-

volem formar. Es tracta d'un model 

"òptim" i que fins ¡ tot es pot titl lar d'idea

lista. però creiem que val la pena saber i te

nir dar el que volem. per tal d'encaminar 

efs nostres esfoo;os cara a aconseguir-ho. 

pef tant. aquest pernl ha d'orientar-nos i ha 

de ser la base de la discussió • reHe»Ó de 
qualsevol pla d·estudis, i ha de consútuir la 
filosof¡¡¡ que defineixi la f()(TTl3()6 dels mes
tres d'educació física. 

Evidentment. la revisió ilo elaboraci6 d'un 

pla d'estudis ve determinada per altres tipus 

de condicior.ants sobre els quals no sempre 

podem incidir-hi. ,AJguns defs aspectes que 

han estat determinants per a la revisió dels 
plans d·estudis són: 

El MEC (Ministeri d'Educació i Gènoa) es

tabIW; un conjunt de crèdits troncals obliga

toris que representen un 66 96 dels crèdits 
totals.- Aquesta troncalitat excessivament 

alta. sota el nostre punt de vista, és un factor 

limitador pel que fa al grau d'autonomia que 

tenen els centres de formació de professo

rat per a dissenyar el model de professor 

que desitgen promoure. Si bé un mínim 

d·assignatures tronc.als permet garantir uns 
aspectes bàsics comuns en la fonnaci6 de 

tots els mestres del país. aquest nombre tari 

elevat de crèdits troncals significa pràctica

ment anul-lar el nivell de decisió i parti<:ipa

<:i6 dels centres per adequar-les a les ne
cessitats de l'entorn més proper. 

L'actual formació de mestre especialista 
d'Educació Física pateix d·una manca de 

lOrmaci6 específlca (~tures pròpies de 
l'àrea). fet que s·hauria de contemplar en 

els fuh.Jrs plans d'estudis i intentar am
pliar-ne el nombre de crèdits correspo
nents. Mentre el MEC no introdueixi canvis 

respecte a la tronçalrtat, aquesta dificultat 
serà difícil de superar. 

Com a possibles alternatives als dèficits de 
formació de! mestre especialista, només 
ens queda instar el MEC a canviar la seva 

pro¡x>sta -<osa que sembla força dird-, 

pensar en una formació permanent que 



permeti complementar la formació inicial 

d'aquest professorat o bé convertir la for

mació inicial del mestre d'educació física en 

una IIKenciatura -fet que en aquests mo
ments s'està plantejant a les Facultats de 

Ciències de l'Educació. 

D'altra banda, l'aplicació d'un pla d'estudis 

ha d'anar acompanyada de la dotaci6de re

cursos personals i humans necessaris per a 

portar-lo a terme, fet que l'administració no 

sempre afavoreix, Si no és aixi, aquest tre

ball que he presentat, es converteix en una 

dedaració de bones intencions que difícil

ment podran ser d'utilitat per a la nostra 

Especialitat. 

Malgrat les limitacions exposades, hem 

d'aprofitar al màxim les possibilitats de mi-

1I0000a que tenim al nostre abast: analitzar en 

profunditat els continguts dels programes 

que estem impartint, evitar possibles repe

ticions, cobrir possibles llacunes amb semi

naris. xerrades, etc., introduir canvis en la 

metodologia del professorat. i continuar 

lluitant per aconseguir la frta marcada. 

Finalment, considero que aquest estudi de 

competències és un marc de referència 

vàlid per a qualsevol Centre de Formació 

de ProfesSOfat que ofereixi la TItUlació 

d'Educació Física, Cal que la creació i revisió 

dels plans d'estudi estigui vinculada al model 

de Perfil Professional que es desitja fonnar, i 

que aquest perfil sigui assumit per tots els 

agents responsables d'aquesta Titulació, 

Com ja hem exposat en l'inici de l'article, un 

perfil professional ha de tenir un caràaer 

obert i ha d'estar pendent de les noves de

mandes socials. per tant caldrà adequar-lo 

constantment en funció de les necessitats 

de futur, 

mblwg,-ajia 
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10 Con' lxer el. lrel. fonamenlal . deia eultur. popul.r, .mb "peel.1 refer'nela .1. eultur. I el folklore de e l tlluny., 
Inclou el traetament educatiu dels aspeçtes formals. sooials i funeionals de la ClJltura popular. fonamentalment en allò que fa refe
rència al joc; i la festa, la dansa I el teatre, la música, ete. Suposa çomPfendre la seva slgnifteaaó e\oològica, 

11 Con'lxer' domln.r el. fon.menll de " expre"ió lla eomunleaeló eOfllOral., 
Inclou valorar I experimentar aquesl$ fonaments en el man; dalllenguatge çorporallla seva Intarralació amb els altres llenguatges. 
Practk:ar I capacitar a l'alumne per a la Intervenció educativa mitjançant les tècniques I proçediments d' ensenyament-aprenentatge 
de l'expressió çorporal. 

12 Conèixer t .. eapaeltats eondlelonal. l al. faetors qua datermlnan la leva evolueló onlog'nlea I saber apllear el. " UI fon.
ment. I l 'en lqu .... peelflqu .. , 
Inclou els ooneixements billsies dals diferents sistemes d'entrenament I els seus efeet .. sobre l'organisme, l'adequaeló a les dife
rents variables: edat, sexe, lempol'8da, climatologia, etc. 

13 Sabar utlt ltzar el joc: eom. reeur. d ld.lietle I eom a eont lngut d 'en .. nyamenl. 
Inclou al coneixement oonceptual. històric: I pedagógi<: del joc, Comprtn la capacitat d'identlrlcar. dominar i emprar diferents aspeç
tes del joc; en circumstàncies diverses. Conèixer i saber aplicar les diferents modalitats de joc; motor a totes les edats, I amb diferents 
materials. 

1. S.bar aplle.r el l fonament. 11 .. t 'enlque. de la Inlel.eló .. portlv •. 
Es referalx al c:onelxemenl dels esports Individuals. d'adversari, de çooperació i oposició, tant c:onvencionals IXIm alternatius, mès 
aplicables a l'escora. COnèixer els aspectes tècnics I tàeties fonamentals i la seva didà<:\ica espeçlfoca. 

15 COI'I' ixer .a. eonduc:t .. pereaptlu-motrlus I I. seva avolueló ontoçr'n le.1 sabar apllear-ne el. fonamant. adueal lu. af.vorl
dors del .eu de.envolupamenl. 
Es refereix al coneixement de l'Educació Flsica de base i de diferents aspectes d'aprenentatge i desenvolupament motor, Capacitat 
d'identificar, analitzar ¡ emprar tècniques d'edkJC8cW psicomotriu I sensoriomotriu de les primeres etapes de la infància. 

16 Con.lxer el d .. envolupamenl psleomolor en t .. edatl dall O l i , '2 anYI. 
Incfou la capaeital d'identifocar, analilZlr i emprar tècniques, r&CUI"$OS i situacions d'educació sensoriomotrlul pSk::omotrlu a les pri
meres etapes de la infància. Imptiet Ii c:onsideroció de Ii rohertncia de plantejaments didac:ti<:s i metodològi<:s que s'han 
d'obseNar entre l'Educació Infantil I f Educació Primària. 

17 Slbar IpUelr a's lon. ment. 11 .. t. enlques de les aetlvlt.1S fl.lqu .. en el medi n.turll , 
Inclou saber identificar les possibilitats d'aprofitament reereatlu I esportiu que propordona el medi natural, sabent tri., les activitats 
adients des del punt de vista eduea1iu emb especial atenció al oontrol i al rise objeetlu Inherent a la practica. 

18 Con. "er I domtnar el propi eos per I poder realitzar da forme . dequada eertes lellvltal. fislques, 
Indou el oooei.ement I çontrol deies possibilitats de moviment, ilixl çom tenir experiència en l'execuciód'adivitats nsiques. lmplica 
ta posterior permantncia de ta vivència motriu neeessària per poder enS8f'lyar-les o mostrar-les. 

19 Con'lnr l'evolueló hlslòrlea i so<;lll de' .. aetivitaIS f¡slque •. 
Inelou el c:onat.emenl del desenvofupament al llarg de la hislòria de la dansa, els esports, la glmnastica, les arts esoèniques, alc. 
Sabardistlnglr l'impaete que I"actlvltat !lsica tè en la C</llura actual, an el oonsum i en el medi ambient. Tenir ooneixament errtiedels 
oomportaments poIlties, 8COnòmies I socials. en relaclò al fenomen deies activitats l isiques, Entendre la significació antropològica 
de l'aellvitat !lsica, Tenir elements teòrics I culturals per a analilZar la discriminació social per rlÓ de gènere I saber planlejar òptima
ment la ooaóucació en t'ensenyament da l'Educació Flsica. 

20 Sabar I plle.r les t.en lqu .. d 'lvlluleló en gel'ler.11 de f'Edue.eló Fisica en pl rtleul.,. 
Indou el çonei.emenl de la neeessitat da I"avaluació per a la innovació i el canvi en al Ilstaml educatiu. 
Inclou el çonei.ement del eonceple d'avaluaeió, els principalS models, ooneixement de tknlques ¡ Instruments divel"$Os per a 
I"avaluació del'EdllC8ció Flsiet. 
Ssber Interpretar els resu ltats I aplicar les Intervencions educatives conseqüents 

21- Tenir experl6nel. r .. 1 de trebaU en " en .. nyament a trlv" de pn1lellques d lrlgld .. 1 tuletlde •. 
Implica haver visClJt de prop durant perlooes de temps signifocatius les tasques ¡!as func:iorls pròpies del treball a I"esoola lXIfTl 11 
mestre generalista de Primària I a çom a espec;:ialista d'Educació Flsica. 

- Per la seva çom.plex~at, aquesta capacitat està ubicada en tol$ als altres blocs. 

,i:1 
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· t:lJl I ~\I :11\ t"l .. " t:.\ 1 t~~IIIIIT .. , 

C EN RELACIO,. LA FORMACIO DE MESTRE GENERALISTA 

22 Conèixer la teoria lla pràctica de la didàctica general, deia programació educativa, del disseny de sessions, d 'estratègies 
d'Intervenció I d 'avaluació dels resultat •. 
Inclou coneixements dels processos d'aprenentatge, d'organització i metodologia de rensenyament i de diferents sistemes 
d·avaluació. 
Comprèn el coneixement del curriculum escolar a les etapes d'Educació Infantil i PrlmMa. les Interaccions educatives. 

23 Conèixer els continguts I saber aplicar la didàctica especifica de la res ta d'àrees currlculars de l'etapa primària: llengua, 
matemàtiques, ciències naturais, c iències social., llengües .. trangares, ètica I aducació visual, plàstica I corpOral. 
Inclou el coneixement dels seus programes i continguts propis. aixl com el coneixement dels continguts transyersals : salut , medi 
ambient, educació sexual, consum, etc. 

24 Saber aplicar els fonaments I les tècniques d 'aproximació educativa al medi natural. 
Comprèn el coneixement de les caracterlstiques pròpies de la natura en els seus diferents àmbits. des de la perspectiva biològica, 
geològica. climàtica. sociocultural' de respecte mediambiental. 
I saber emprar di ferents tècniques d'aprofitament pedagògic i didàctic en relació amb el medi natural. 

25 Saber utilitzar les noves tecnologies audiovisual I informàtica lles seves aplicacions educatives. 
Inclou coneixements teòrics i pràctics com a usuari de programes Informà1ics: per avaluar, fer informes, regislrardades. tractaments 
estadlstics de resultats , etc. 
Coneixement de tècniques bésiques de vídeo o us de magnetoscopi. filmacions de sessions. senzills muntatges, etc. 

26 Dominar la llengua oral I escrita I saber-ne aplicar la didàctica especifica. 
Inclou tenir un domini avançat da la llengua oral i escrita. conèixer els processos d'aprenentatge de la leclo-escriptura i de la seva 
didéctica, aix l com un coneixement suficient de literatura. 
En general. disposar de la capacitat d·elaborar. codificar ¡ transmetre missatges correctament. 

o EN RELAC'O A LA FORMACIO HUMANlsTICA I EL DESENVOLUPAMENT O'ACTTTUO$ 

21 Conèixer tes tècniques de dinàmica de grups, ser capaç de fer projectes en comÍ! amb altres mestres, saber motivar als in
fants cap al treball en equip. 
Fa referència a la capacitat de Ireballar en grup i de saber construir respostes professionals col ·lectiyes amb d'altres professors 
d'educaciò fisica . amb especialistes d'altres àrees i nivells , d'altres centres, elc. Inclou saber aplicar els fonaments lles tècn iques 
de la interdisciplinarletat. 
Capacitat de coordinar racció d'un equip d·educadors. 

28 Saber orientar I construir el propi desenvolupament professional. 
Ès la capacitat de promoció i millora constants. Inclou l'aclitud positiva vers la formació permanent, l'avaluació dellreball professio
nal. ¡a investigació operativa i la innovació docent. 

29 Manteni r una actitud professional responsable I activa quant a l'educació en general I l'Educació Flslca en particular. 
Implica l'actuació constant de responsabilitat. dedicació i sistema1ització en l'acció. Inclou la transmissió d'hàbits de vida salu
dables. 

30 Conèixer la realitat del mercat laboral I les sortides professionals corresponents a la Titulació de mestre de Primària I espe
cifiques de l'Especialitat d'Educacló Fisica. 
Inclou el coneixement de les àrees laborals pròximes I relacionades amb la litulació. Saber ulilitzar els ressorts l les vies d'accés al 
món laboral: cartes de presentació. confecció de currículums vitae, legislació laboral bàsica. entitats contractants. etc. 

31 Conèixer et propI cos, fomentant una actitud favorable dirigida a l'activitat fislca I el moviment. 
Implica tenir una vivència rica i variada d'aclivitats físiques que suposin la integració de l'activitat física com a hàbit de vida salu
dable. 

32 Actitud d 'ensenyar a pensar, a raonar, ¡ a aprendre 

Capacitat de fomentar i d'afavorir una motricitat comprensiva i de generar necessitats. reptes. situacions problemes, dissonàncies 
cognitives etc .. tot articulant una oferta diversa i adequada de .asques educatives. 

33 Fomentar l'ensenyament globalltzador 

Capacitat d'afavorir un ensenyament globalitzador i interrelacionat de totes les àrees. 
Capacitat de valorar l'educació integral com a desenvolupament harmònic de la personalitat . 



E EN RELACiÓ A LA FORMACiÓ EN ASPECTES O'ORGANITZACIO I GESTiÓ ESC0L4.Ij:S, 

34 Conèiur ets fonaments I els principals elements d 'organització I gestlò escolar, 
Ser capaç de distingir els factors que determinen l'administració i la direcció, la coordinació d'estudis, la coordinació d'un equip d0-
cent, etc. , d'un centre educatiu. 

35 Saber organitzar activitats complementillrles, com pereumple Jornades festives o recreatives vinculades amb t'activitat f l
sica: teatre, dansa, esports, colònies escolars, sortides, BJ!curslons, exposicions, etc. 
Inclou també la capacitat d'organitzar i gestionar recursos, estratègies de difusió I d'animació, i els instruments i mecanismes que te
nen relació amb les activitats extra-escolars. 

36 Conèixer et s istema educatiu de Catalunya, I de ta resta de comunitats de l'es tat espanyol, I tenir nocions dets que regeixen 
a ta resta de països de la Unió Europea. 
Comprèn el coneixement de la Reforma Educativa i el seu grau d'implantació. El coneixement I interpretació del Disseny Cumcular a 
Catalunya. de la seva estructura i organització, dels fonaments teOrics, etc. Saber distingir la innuencia de la polltica en el sistema 
educatiu de cada pais. Capacitat per a elaborar un Projecte Educatiu i Cumeular de centre. 

37 Conèixer el marc legal que regula l 'ensenyament de l'Educació fislca al nostre pals. 
Inclou el coneixement exhaustiu de l'Àrea d'Educació flsica en el Disseny Curricular de Catalunya, el paper que aquesta matèria 
Juga en l'estructura Ofganitzativa dels centres, i la responsabilitat civil que es pot deri~ar de les activitats d'Educació flslca. 

38 Conèixer tipologies bllslques d 'lnstaHaclons I de material simbòlic I funcional retaclonats amb l 'activitat flslca, i els fona
ments de la seva gestió. 
Capacitat de gestió eficient d'instal-lacions i recursos materials propis de l'educació física . Coneixement de diferents tipus 
d'equipaments, senyalització, funcionalitat caracterlstiques de polivalència , seguretat, etc. Saber coordinar els espais i temps d'us i 
manteniment ¡ conservació del material. 
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