
El COPLEFC és reuneix amb el  Departament d’Educació per 
tractar de la reducció de l’Educació Física a les escoles 
 
La setmana passada el COPLEFC va mantenir una reunió amb els 

responsables del Departament d’Educació per manifestar-los la preocupació 

existent arran de la reducció de les hores d’Educació Física en l’educació 

primària, secundària i en el batxillerat.  

 

Jaume Graells, director general d’Educació Bàsica i Batxillerat, i Lorenzo 

Ramírez, subdirector general d’Ordenació Curriculars i Programes Educatius, 

van manifestar en nom del Departament la seva sensibilitat vers l’assignatura i 

ens van assegurar que garantirien les 2 hores d’Educació Física a totes les 

etapes de l’ensenyament obligatori i postobligatori. Ens van puntualitzar que 

aquesta modificació horària ha vingut donada per la voluntat d’oferir més 

autonomia als centres educatius, a fi que aquests puguin respondre a les 

necessitats pròpies de l’entorn on estan situats,  i que ha estat per aquest motiu 

que s’han vist obligats a modificar l’assignació horària mínima de totes les 

assignatures, incloent-hi la d’Educació Física. També ens van confirmar que en 

el nou Decret del batxillerat no hi ha previst cap canvi i que es continuaran 

mantenint les 2 hores d’Educació Física setmanals, tal com s’ha vingut fent fins 

ara. 

 

El Departament d’Educació garanteix les 2 hores d’Educació Física a 
primària, secundària i batxillerat 
Segons les seves informacions, no els consta que cap centre educatiu hagi fet 

una disminució de la dedicació horària de l’assignatura i que si en algun 

moment en detectessin algun cas, el Servei d’Inspecció s’encarregaria que en 

justifiqués molt bé la reducció.  

Jaume Graells va insistir que la sisena hora era una oportunitat boníssima 

perquè l’Educació Física aconseguís fins i tot una tercera hora setmanal. Això 

dependrà de la implicació dels mestres d’Educació Física en els projectes dels 

centres. 



 
 

 

El president del COPLEFC, Francesc Reig, va insistir a fer arribar als 

responsables dels centres educatius la necessitat de complir d’una manera 

efectiva aquestes 2 hores i fins i tot d’ampliar-les, atès que a diferència d’altres 

assignatures l’Educació Física depèn d’una logística especial i necessita un 

temps de desplaçament que en moltes ocasions suposa sortir del centre 

educatiu. Carles González, expert en temes d’educació, es va encarregar de 

recordar les necessitats de la nostra assignatura, de l’evolució que aquesta ha 

viscut al llarg dels anys i de les noves tendències educatives europees. Els 

responsables d’Educació van mostrar en tot moment el seu màxim suport 

perquè l’Educació Física és l’assignatura ideal per educar els nens i les nenes 

en valors socials i hàbits saludables.  

 

Jaume Graells també va remarcar amb fermesa que en cap cas el Departament 

ha engegat una política de reducció de l’Educació Física en horari lectiu. I 

sobre aquest punt va mostrar una preocupació especial per la interpretació que 

alguns professors estant fent del Pla català d’esport a l’escola (PCEE), en el 

sentit que aquest es pugui veure com un substitutiu de l’Educació Física de 

l’horari lectiu. Va insistir que el PCEE era un complement, un valor afegit a 

l’espai obligatori de l’Educació Física en horari lectiu. 

 

D’esquerra a dreta: Francesc Reig, president del COPLEFC; Jaume Graells, director general; 
Carles Gonzalez, col·legiat expert en educació; Lorenzo Ramirez, subdirector general. 



En finalitzar la reunió, novament van mostrar la seva total predisposició i 

voluntat de col·laboració amb el Col·legi sobre qualsevol proposta o projecte 

que doni suport a la tasca educativa de l’Educació Física com a assignatura, en 

el sentit de sensibilitzar els centres i fins i tot, arran de l’autonomia dels centres 

amb les hores de lliure disposició, que aquesta pugui ampliar-se i arribar en 

alguns centres a les 3 hores setmanals. 

 

 


