Dilluns,

2 de juny del
2008

Opinió

Política

Món

Economia

Diàleg

Societat

Barcelona

Cultura i Espectacles

People

Esports

Comunicació

Serveis i Oci

Última

Cercar

Cercador
Educació

PDFs - Societat

Treballar el cos per activar la ment

Dilluns, 2 de juny del
2008

FILOSOFIA · L'educació física és un dels pilars en la formació dels nens a l'escola Casas
de Barcelona COMPLEMENT · El centre participa en moltes propostes que tenen com a
eix l'activitat motora
C. BIOSCA

"Si un nen no està còmode amb el seu cos, si no es
coneix ell mateix, si no se sent segur i té l'autoestima
baixa... Això tindrà probablement una repercussió en
l'aprenentatge. Cal tenir sempre l'instrument a punt
per poder tocar, perquè si no, no sona. Per moltes
hores que assagem, si tenim l'eina desafinada, no
aconseguirem un bon resultat".
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Conxita Busto, mestra d'educació física a l'escola
Casas, al barri barceloní del Clot, resumeix amb
Alumnes de 5è de l'escola Casas durant
aquesta metàfora la importància de l'assignatura
l'actuació que van fer dimarts passat al Sant
d'educació física en la formació integral dels escolars.
Andreu Teatre
"El cos és una peça fonamental, ens acompanya durant
MIQUEL ANGLARILL
tota la vida", sentencia. Més enllà del treball de
coneixement i control del propi cos i de
desenvolupament motor, Busto sosté que el caràcter
vivencial i lúdic de l'assignatura "dóna molt de joc a l'hora de treballar un ampli ventall de valors".
En aquesta escola de titularitat municipal l'educació física mai no ha estat allò que se'n diu una
assignatura maria. "Sempre hem tingut una sensibilitat molt gran respecte al paper de la motricitat i
l'expressió corporal, igual que amb la música i la plàstica. Considerem que són tant o més importants
que altres matèries del currículum", explica la directora, Núria Seguro.
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El treball des de l'àrea d'educació física comença ja "des de ben petits", puntualitza Busto. A l'etapa
d'infantil el joc hi té un paper preeminent. "El joc cooperatiu és ja en si mateix molt motivador, i alhora
és també un element dinamitzador de molts valors: ens ensenya a saber cooperar i a saber perdre; ens
ajuda a conèixer-nos i a entendre la diferència, i ens reforça la seguretat i l'autoconfiança... I tot això ho
aprenem jugant!".

Sabadell

B30

Aquesta filosofia, ajustada a cada etapa, impregna tot el projecte educatiu. I a banda del treball que es
fa dins del centre, l'escola participa també, dins de l'horari lectiu, en moltes de les activitats que
organitza l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb altres escoles.
Dimarts passat els alumnes de P-5 van anar al parc de Sant Martí per participar en una d'aquestes
iniciatives, A la recerca del joc perdut, l'objectiu de la qual és la recuperació del joc popular. Juntament
amb els nens de sis escoles més, tots de la mateixa edat, els alumnes van compartir els jocs i les
cançons treballats prèviament al centre. Un narrador, dalt d'una tarima, feia de fil conductor explicant
una història en què anaven apareixent els diversos jocs que els nens havien d'executar, alguns de
musicats (el tortell, el ball del bugui-bugui, pomes i pomeres, passar el fil...) i d'altres de motors no
musicats (els semàfors, la cucafera...).
Espectacle de circ
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El mateix dia a la tarda, els alumnes de 5è, amb companys de sis escoles més, van participar en una
nova edició del Flic Flac Circ al Sant Andreu Teatre, un espectacle de circ que consisteix a interpretar una
història a través de diverses acrobàcies i figures (tombarelles, rodes, piràmides, construccions
humanes...), centrada en aquest cas en la vida del músic Pau Casals. Totes aquestes activitats, segons
totes dues mestres, actuen com a elements dinamitzadors del centre "més enllà de la classe d'educació
física".
La directora de promoció esportiva de l'Institut Barcelona Esports, Marta Carranza, va destacar
precisament en la jornada de Blanquerna el rol de l'assignatura com a dinamitzadora dels centres, tot i
que també va deixar clar que, perquè pugui esdevenir "un bon motor" en aquest sentit, cal "mobilitzar
tot el centre" en l'organització de les activitats, corresponsabilitzar el claustre dels reptes de la matèria,
implicar l'àrea d'educació física en la resta de projectes de l'escola i, finalment, transmetre als pares la
importància de l'assignatura.
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