
INTRODUCCIÓ

Seguint amb la línia encetada en cursos anteriors, on hem presentat diferents
propostes amb diferents recursos didàctics per a enriquir el treball pedagògic a
l’àrea d’educació física, enguany us presentem un recull de jocs i activitats amb
marcat caràcter interdisciplinari i competencial, liderat des de l’àrea d’educació
física i que es fonamenta en els valors de la reducció, de la reutilització i del
reciclatge  de  material.  I  és  que  la  nostra  àrea,  com  la  majoria  d’àrees
d’aprenentatge  que  integren  el  nostre  currículum,  no  està  al  marge  de  la
situació de crisi econòmica en la qual està sotmesa la societat actual. Una crisi
que sense cap dubte ens obliga a plantejar-nos noves propostes didàctiques
per tal de garantir una educació de qualitat i adaptada als temps actuals. És per
aquest motiu, entre d’altres, que us proposem un treball que titulem “Les  3Rs a
l’educació física”, o dit d’una altra manera, Reduir, Reutilitzar i Reciclar, amb la
finalitat de mantenir un gran nombre de material, aspecte important a la nostra
àrea  didàctica,  sense  incrementar  les  despeses  econòmiques  del  centre  i
sempre mantenint o fins i tot augmentant la motivació del nostre alumnat.

Prenem com a exemple molts comentaris de diversos autors els quals afirmen
que malgrat que els materials no són eines imprescindibles per a la majoria de
jocs i l’activitat física en general, tothom estem d’acord amb la seva vàlua com
a recursos de motivació i  fins i  tot  d’aprenentatge.  I  és  en aquest  punt  on
incideix la nostra proposta, ja que el fet de plantejar l’ús de materials mitjançant
les 3 R, ens permet plantejar un conjunt d’objectius que al mateix temps poden
esdevenir beneficiosos. Entre d’altres destaquem:

 Oferir  una alternativa al  material  estàndard i/o comercial,  amb el  que
això suposa: despesa, consumisme, currículum ocult...

 Ajudar  a establir  una relació  “especial”  entre  l’alumnat i  els  objectes,
sobretot si són construïts per l’alumne/a ja que suposa una motivació
extra i de satisfacció personal.

 Facilitar l’accés universal a materials comuns, econòmics...

 Fomentar i desenvolupar habilitats per construir nous materials a partir
de materials de rebuig.

 Preveure  un  ús  correcte  i  prudent  de  materials  susceptibles  de
perillositat. 

 Diversificar activitats.

 Oferir alternatives al plantejament tradicional de l’educació física.

 Enriquir la nostra programació amb activitats interdisciplinàries: recerca,
disseny, construcció, manteniment...

 Adaptar  la  nostra  didàctica  a  les  noves  exigències  curriculars  en
referència al treball i el desenvolupament de les competències bàsiques.



 Fomentar la creativitat per incrementar els possibles nous usos.

 Establir una relació de respecte, de col·laboració i de cura, no tangible,
però implícita i necessària, entre l’educació física i el medi ambient. 

 Assolir metes comunes a través de l’esforç i del treball en equip.

En definitiva volem oferir-vos una alternativa estretament relacionada amb el
medi ambient, que a més a més inclou de manera tàcita el desenvolupament
de  tot  el  marc  competencial  prioritari  referit  sobretot  a  les  competències
bàsiques pròpies de la nostra àrea de treball i aprenentatge, és a dir, l’educació
física. Aquestes són: l’autonomia i la iniciativa personal, la creativitat, el treball
en equip, la pràctica d’activitat física, lúdica i esportiva segura, responsable i
amb interacció amb el medi ambient. I tot això i sense deixar de banda el treball
de la resta de competències bàsiques, queda emmarcat en el  foment de la
competència social i ciutadana a través de la pràctica esportiva. I és que volem
recuperar  alguns  dels  valors  que  antany  fonamentaven  l’esperit  del  joc  al
carrer, una pràctica en la qual molts i moltes docents actuals ens hi hem fet
grans.


