
Alguns conceptes i recursos Llaprenentatge ~?notrizi en les persones 
per a la introducció de amb discapacitat és un procés gcnerczlment 

['Activitat Fisica a persones complex, amb diferents fases i eie eiiferents 
amb discapacitat s ipes ,  molt marcat per les seves vczric~bles 

sihacions fiincionals, a part de les possi- 
bles implichcions i col.lcctives, a Josep Oriol Martinez i Ferrer lapersona. 

Per aixo és necessari con&ixer cert,$ con- 
ceptes bbsics, en especial del seu aprenen- 
tatge motriu i algnlrzs recursos riidbctics i 
metodoli?gics que facilitin el seu ciccsenvolu- 
pament motriu en un ambient rnotivador, 
facilitarior i integmdor, que no rnarqui lli- 
fer2ncie.v arnb altres gnips i que respecti, (1 

cada tot moment, la seva diversitat. 

Introducció 

Les activitats físiques i l'esport s6n tan antics com l'ésser huma, i es pot afir- 
mar que on és l'home es fa esport. Per6 aquest desenvolupament físic i esportiu no 
ha estat, ni molt menys, el mateix si aquest ésser huma presentava algun tipus de 
discapacitat física, psíquica o sensorial. 

Un dels factors principals que han donat lloc a aquest retard ha estat la falta 
de coneixement dels condicionants, i dels factors principals que condueixen a 
l'aprenentatge motriu. 

Actualment, ja comencen a estudiar-se seriosament i a descobrir-se quins són 
els principals, la qual cosa esta facilitant la tasca d'introduir les activitats físiques i 
de l'esport en poblacions especials, en aquest cas en les persones amb discapacitat. 
D'aquesta manera se n'afavoreix, sense cap dubte, la integracici, amb garanties, i és 
ja una eina més per facilitar-10s una major i millor qualitat de vida. 

1. Antecedents histbrics de l'aprenentatge motriu en persones amb dis- 
capacitat 

No hi ha cap antecedent histbric que representi un apropament a aquest con- 
cepte fins a finals del segle XVIII. És a l'escola esportiva sueca de finals del segle 



XVIII i principis del segle XIX on comenci a desenvolupar-se un nou concepte 
#aprenentatge, tot gracies a les experiencies viscudes pel seu fundador, el militar 
suec Mr. Per-Henrik Ling, el qual, després de rebre greus ferides de guerra i quedar 
en molt males condicions físiques, intenta recuperar-se mitjancant les tecniques 
entrenament esportiu de lJPpoca, tot i que no va obtenir-ne un bon resultat. És a 
partir d'aquí que es va preocupar d'estudiar el cos humi i les seves funcions fisi- 
ologiques, i va arribar a perfeccionar un mPtode de reeducació motriu i esportiu en 
que els exercicis reforcaven el vigor i l'harmonia de les parts més debilitades del 
cos, i que buscava sempre un equilibri perfecte entre els elements organics i fun- 

C 
cionals i una millora de l'atenció, la voluntat i la imaginació de la persona. i? 

a Després van seguir altres experiPncies a i'escola alemanya de Colonia i d'altres S 
experiencies, a Franca i Anglaterra. Per6 no ha estat fins a 1'Era dels Minusvilids, 9 

a la segona meitat del segle XX, quan veritablement les persones amb discapacitat 2 
han estat integrades al món de les activitats físiques i esportives amb llibertat, i s 

P amb el beneplacit de tota la societat. 5 Després de les dues guerres mundials, principalment de la segona, és quan els 5 
4 

pai'sos industrialitzats entren en una remodelació dels seus costums i valors socials, T 

entre els quals es troba l'esforc per millorar la qualitat de vida de les persones amb \$ n. discapacitat. Es tracta d'una nova era per a la humanitat, en quP algunes profes- c 

sions com la medicina, l'arquitectura, la legislatura, la psicologia, la sociologia, s 
5 
E u etc., conjunten els seus esforcos i coneixements per tal d'optimitzar la vida de les 
4 

persones amb discapacitat. X 

2. Aspectes significatius de l'aprenentatge motriu en persones amb dis- 2 
capacitat g 

C z 
Les activitats físiques i esportives es consideren, actualment, una font de salut 

i de felicitat humana important; és per aixo que les activitats esportives destinades 
a les persones amb discapacitat tenen una importancia vital, avui dia, en l'apli- 
caci6 d'un pla integral salut per a aquestes, ja que actuen principalment a: 

Conservar i, si és possible, millorar les capacitats físiques i mentals, que han 
estat restaurades mitjancant la rehabilitació m6dica o que han estat conservades 
amb mesures de prevenció sanitiria adequades. 
Enfortir l'autoestima, per afavorir la confianca en les seves capacitats i com- 
petgncies. 
Afavorir el procés de socialització i normalització. 

s 
P L'aprenentatge motriu en les persones amb discapacitat és un procés molt .- 

complex, amb diferents fases i de diferents signes, segons les diferents deficiPncies, 3 
.E 

especialment les de tipus congPnit o les de tipus adquirit en edats posteriors, a part 2 
.O de les possibles implicacions personals i col.lectives a que se sotmet la prbpia per- - 
6 

sona. Podem fer, per tant, certes diferenciacions entre les diferents minusvalideses, $ 
des del punt de vista de la integració a la practica esportiva. - 



En primer lloc, tindrem les discapacitats congenites o adquirides en la primera 
infincia. El nen es desenvolupa i aprsn a relacionar-se amb el món que l'envolta i 
amb la societat, amb la seva discapacitat a sobre. El més probable és que afecti la 
seva vida emocional, que vagi a escoles especials, i que determini, per tant, les 
seves amistats i perspectives de futur. En aquests casos, l'aprenentatge motriu 
forma part del seu pla de formació i es converteix en un element de relaci6 i de 
motivació des de les perspectives físiques, psíquiques i socials. En aquests casos, les 
activitats físiques i esportives poden tenir caricter terapeutic, estimuladors i reha- 
bilitadors, per6 la seva aportació principal és la integració i l'autoesti~na, encara 

C 

que sols sigui en el seu ambient. 
a 
Z 1,'altre grup seria el de les persones amb deficicncies adquirides a la joventut o 
9 a l'edat adulta. L'afectació física, psíquica o sensorial talla de cop una línia i un ectil : 
P de vida. Les persones afectades sucumbeixen inicialment per després comenCar un 

llarg i complicat camí rehabilitador i integrador. La practica esportiva, emmarcada 
3 en el procés de reeducació motriu, neix en els mateixos hospitals o en les unitats a 

de rehabilitació com un element més de les activitats de readaptació al nou paper 
4: dins la societat que, a partir d'aquell moment, tindri la persona amb discapacitat. 
3 .s 

3. Estructura general de la iniciació motriu en les persones amb dis- 
E 
s capacitat 
E 
U 
3 
4 

u 
Q 

El procés d'iniciació motriu per a persones amb discapacitat ha de contemplar- 

' se, sempre, des de la perspectiva de la millora de la salut i de la qualitat de vida, 
u 
2 per poder afavorir-ne posteriorment el procés de continultat, ja sigui com una 

activitat lúdica i / o de manteniment de la salut, o bé com una activitat ~nés  
emmarcada dins de l'esport adaptat. 

s 
4: Aquest procés d'iniciació motriu ha d'estar dirigit sempre segons els criteris 

seguents: 
VI 

2 - Planificar les activitats tenint en compte que els seus usuarls seran persones amb 
% 
2 problemes d'aprenentatge o reeducació motriu. - - Definir els objectius que es volen assolir: rehabilitar, capacitar, prevenir i desen- 
L1 
C volupar físicament.. 

2 - Adaptar les activitats amb la finalitat d'afavorir la participació integral de les per- 
8 sones amb diferents discapacitats. 
2 - Dissenyar les activitats amb l'objectiu de millorar les capacitats motrius, procu- 
!! 4: rant un desenvolupament motor mixim, especialment de les arees anatarniques 

$ indemnes o recuperables. 
.- - Dirigit per equips professionals multidisciplinaris i amb niodels de treball pau- 
2 .s tats, i amb fases ben definides. 
6 
I - .s 3. Conceptes bbics de l'aprenentatge motriu en les persones amb dis- 
O 

capacitat 
3 - 

Analitzarem a continuació algunes idees bisiques relacionades amb l'aprenen- 

( HZ 



tatge motriu, que poden ser Útils per la seva aplicació a l'ensenyament de les per- 
sones amb discapacitat física, sensorial o psíquica. 

3.1. Com aprenen els nens a ser competents en l'ambit motor i de l'activitat 
física 

No es coneix totalment el procés pel qual els nens arriben a ser competents 
motriument; per6 si que esta ja demostrat com influencien i convergeixen sobre 
les irees de control: 

- Perceptivocognitives 
- Motrius 
- Afectives del subjecta amb relació al medi 

Els nens comencen a mostrar la seva competencia quan saben el que cal fer i 
ho fan, fent servir el seu repertori de respostes, i quan ja tenen aquest repertori de 
respostes i saben gestionar-10. 

Des de la perspectiva evolutiva suposa que, en les diverses interaccions amb el 
mitji, ja tenen coneixement declaratiu i procedimental. 

Les seves actuacions motrius, a partir d'aquell moment, ja deixen una 
empremta sentimental / emocional, generalment de satisfacció o d'insatisfacció, 
que des d'aleshores sempre els ajuda a millorar la seva competencia. 

3.2. Que suposa, de fet, ser un subjecte competent en l'aprenentatge motriu 
Bisicament podrem diferenciar 4 fases del procés d'aprenentatge motriu: 

- Poder seleccionar les informacions rellevants d'una situació o d'un problema. 
- Elaborar un pla d'acció adequat per a solucionar el problema. 
- Programar i dur a terme la sequhcia de moviments previs. 
- Avaluar l'efecte de les seves accions i formular nous plans d'acció. 

Els nens, des de la infantesa, intenten assolir objectius molt diferents i, per 
tant, utilitzen d'una manera molt variable els seus recursos perceptius i motrius. 
Pera, que passa quan els recursos estan afectats i no hi ha gaire desig de ser com- 
petents? Es pot extrapolar el desenvolupament de la competencia motriu a les 
poblacions especials? Clarament veurem que hi ha factors diferenciadors en el 
desenvolupament de les persones amb discapacitat i que, per tant, s'haurien de 
tenir en compte en aquestes situacions. 

3.3. La competPncia motriu en les persones amb discapacitat 
Quan ens referim a aquest tipus de població, hem de tenir en compte una serie 

de característiques que la defineixen: 
Gran heterogeneitat de les situacions de discapacitat, des de poca a molta. 
I'robablement hi ha deficits en el coneixement declaratiu i procedimental per 
la falta de practica esportiva. 
Per6 pot ser causa del coneixement afectiu: Autoconcepte, sentiment subjectiu 
de capacitat. 

En les persones amb discapacitat, hi ha molts dsficits des de la infantesa que 
poden provocar, entre altres, alteracions del desenvolupament motriu: 



Retard motor 
Poca vitalitat física 
Problemes posturals 
Tics, males posicions, vicis 
Obesitat 

Tot aixb crea un cercle viciós que porta a més incompetitncia. Aquestes 
alteracions són agreujades molts cops per les discapacitats invisibles, creades per 
l'entorn familiar, sovint sobreprotector. 

Estudis recents han demostrat que els agents socials, escolar i extraescolar, afa- 
voreixen l'aprenentatge motriu i la competitncia en les persones amb discapacitat, 
a diferitncia de les poblacions sense discapacitat en quit és l'entorn familiar, espe- 
cialment els pares, el promotor i maxim motor. 

3.4. Factors que tenen major influencia en el desenvolupament motriu en 
poblacions especials 

És difícil destacar factors comuns en poblacions especials amb característiques 
heterodoxes. Se'n poden destacar les següents: 

- Ambient enlocional i motivacional 
- Expectatives sobre la capacitat draprenentatge 
- El context de la practica com a element afavoridor de l'aprenentatge 
- El paper de les retroalimentacions externes en l'adquisició motriu 

a) Ambient emocional i motivacional 
L'autoconcepte es forma a la primera infancia, com a resultat de les diferents 

interaccions socials i culturals que rep el nen. 
Es configura com una competitncia percebuda, basada en experiencies d'itxit i 

de fracas quan interactuen amb el seu medi o entorn. En un segon nivell, el nen 
estableix en quines circumstancies és competent o no amb el medi. 

Finalment, genera el seu sentiment de desconfian~a en les prbpies capacitats i 
la seva autoestima. 

El nen amb discapacitat desenvolupa el seu propi concepte dlAutoconcepte 
Motor, que pot ser negatiu per al seu aprenentatge motriu. 

- I'edford i Surey (1981) van establir quatre possibilitats: 
1- Sucumbir-hi, no ser capaC de superar-la. 
2- Xegar-se a acceptar la condició de discapacitat: frustració constant. 
3- Acceptar la condició de discapacitat d'una manera positiva. 
4- Ajustar-se a la seva discapacitat i progressar, acceptant-ne els resultats, siguin 

els que siguin. 

Tot aixi, afecta el seu desenvolupament, el seu aprenentatge: la motivació per 
aprendre. Ser& doncs, necessari afavorir el procés de reatribució: 

Fases que afavoreixen el procés de reatribució de les compet@ncies motrius 
- Fer comprendre que, si no surten bé, cal més esfor(-. 



- Destacar-ne el valor perque s'esforcin. 
- Enfortir-10s quan surtin bé . 
- Afavorir la relació entre les seves atribucions i els 6xits. 
Normes per aconseguir els nivells de competencia per a una bona reatribució: 
- Dominar la seva habilitat i no competir amb d'altres. 
- Objectius i específics. 
- Significatius. 
- Possibles d'aconseguir. 
- Preveure diferencies individuals. 
- Basar-se en experiencies anteriors. 
- Objectius a curt termini. 
- Objectius a llarg termini. 

b) Expectatives sobre la capacitat d'aprenentatge 
L'ensenyant esportiu sempre tindra present les premisses formatives següents: 

- Els ensenyants han de creure en les possibilitats d'aprendre dels nens amb dis- 
capacitat, malgrat les seves deficiencies greus. 

- Han de tenir molt en compte que el nen apren segons les expectatives que sobre 
ells manifesten els seus ensenyants. 

c) El context de la prizctica com a element afavoridor de l'aprenentatge 
S'han de crear condicions sempre positives per a la practica motriu i sobretot s'han 
d'utilitzar correctament tots els suports didactics i metodolbgics: 

- Material adaptat, no que el nen s'adapti al material. 
- Metodologia didactica adequada. 
- Afavorir experiencies d'exit i riques amb informacions. 
- Crear condicions correctes de practica en qualitat, quantitat i organització. 

D'altra banda, sempre s'han d'evitar contextos de practica que no afavoreixin 
l'aprenentatge, com ara: 

- Seleccions humiliants entre companys. 
- Massa emfasi en jocs o practiques eliminatbries. 
- Metodologies massa rígides que no respectin la diversitat. 

d) El paper de les retroalimentacions, feedback, externes en l'adquisicid motriu 
Són diverses les influencies externes davant de l'adquisició motriu en el nen 

discapacitat, en especial les derivades de l'acció directa del responsable d'aquest 
aprenentatge, voluntari o involuntari. 

El paper de l'adult /ensenyant és molt important en l'aprenentatge. 
- Les seves intervencions tenen un paper molt important en la formació del nou 

autoconcepte i del sentiment de competencia. 
- Per poder intervenir-hi correctament, cal coneixer les tasques i saber-les obser- 

var i analitzar correctament: 
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Cal que hi hagi refugis, que permetin al participant amb mobilitat molt redui'da 
un temps de descans i d'avantatge. 
S'haurd de tenir en compte, per evitar lesions, que els participants usuaris de cadi- 
ra de rodes amb poc domini de la cadira es trobin lluny de les parets i de possi- 
bles obstacles. 

4.2. El material 
S'han d'utilitzar materials tous per a participants amb problemes de premsatge. 
Cal utilitzar material alternatiu o adaptat a les seves característiques funcionals. 

L 

En alumnes amb problemes de columna vertebral que presentin grans desvia- E 
a 

cions (p.e. escoliosi) i portin bitutors i10 crosses, per facilitar una base correcta de s 
sustentació i evitar la pronunciació de les corbes, depenent de les situacions, es $ 

a 
facilitark que pugui seure en una cadira (p.e. en llancament estdtic de pilota, 
recepcions). f 

2 
En usuaris en cadira de rodes, en el moment previ a l'inici de l'activitat, cal cobrir 2 

2 
els reposapeus amb escuma per evitar lesions als companys. 5 
Als participants ambulants i amb grans problemes d'equilibri, se'ls pot facilitar - 
un caminador perque millorin els desplacaments i l'estabilitat, tenint en compte \$ u 
les possibilitats de cops amb la resta de companys. c 

E 
Es convenient comptar amb proteccions (genolleres i colzeres) en tot tipus de s 

E 
participants que puguin tenir tendencia a caigudes per manca de bona estabilitat. 3 U 

4 

2 
4.3. La normativa >s 

Cal modificar els reglaments de les activitats o jocs, i introduir noves normes o $ 
prohibicions especifiques. o E 
S'han de variar els sistemes de puntuació i els seus requisits (p.e. que tots hagin s 

3 de tocar o passar la pilota abans d'aconseguir un punt). T 

Cal que el grup faci servir el ritual de comptar en veu alta per donar més temps 5 
VI 

als companys amb poca mobilitat. 8 
5 Cal donar poders, avantatges, per allargar la permanPncia del participant amb 

mobilitat redui'da en el joc (p.e. donar més "vides" que als altres). P - 
VI 

Quan portin el rol de perseguidors, els participants amb problemes de mobili- 2 

tat l'tocaranll els altres quan es creuin a un metre de distdncia o quan arribin 2 
paral.lelament a la seva alcada i cridin el nom + "tocat!". 2 

VI 

Quan portin el rol de perseguits, els participants amb problemes de mobilitat, 3 
per no provocar desequilibris en girar el cap i mirar cap endarrere, s'aplicark 2 
també el criteri anterior. S 
Per seguretat, es penalitzaran les topades amb les cadires de rodes o els tocs amb 5 
els participants amb crosses o caminadors. 2 3 

P - 
4.4. Les habilitats .O 

b 
S'han de modificar les formes de desplagaments dels adversaris directes per 8 evitar quadripedies i10 reptacions. - 
Cal modificar l'habilitat perque pugui ser realitzable. 
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ABSTRACT 

El aprendizaje motor en las personas con discapacidad es un proceso general- 
mente complejo, que presenta rasgos diversos y atraviesa diferentes fases, y que se 
encuentra muy marcado por las variables situaciones funcionales de cada persona 
adenlás de por las posibles implicaciones personales y colectivas a las que Cstn esta 
sometida. 

Por este motivo, es necesario conocer determinados conceptos básicos del 
tema, en especial 10s relacionados con el aprendizaje motor de estas personas, y 
algunos recursos didácticos y metodologicos que faciliten su desarrollo motor en 
un ambiente que potencie su desarrollo, que sea motivador e integrador, que no 
marque diferencias entre ellas y otros grupos, y que respete en todo momento su 
diversidad. 

Motor learning in people with disabilities is a generally complex process, 
with different phases and of different signs, extremely marked by their variable 
functional conditions, apart from the possible personal and collective implica- 
tions the person is submitted to. For tkds reason, it is necessary to know some 
basic concepts, especially concerning their motor learning, and some didactic 
and methodological resources that enhance their motor development in a moti- 
vating, facilitating, and integrating atmosphere, which makes no differences with 
other groups and always respecting their diversity. 

1,'apprentissage moteur chez les personnes presentant un handicap est un 
processus génilralement complexe, avec différentes phases et différents symp- 
temes, plus marqués selon les différentes situations fonctionnelles et qui d6pen- 
dent des implications personnelles et collectives auxquelles ces personnes sont 
soumises. 

I1 est pour cela nécessaire de connaitre certains concepts de base, en particuli- 
er en ce qui concerne l'apprentissage moteur, et certains ressources didactiques et 
méthodologiques facilitant son développement moteur dans un cadre niotivant, 
simplifié et intCgrateur, sans différences avec d'autres groupes et respectant 5 tout 
moment la diversité. 


