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Com a president del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport (COPLEFC), us 

adreço aquestes ratlles davant les noves mesures implantades pel Govern de Catalunya a fi de 

frenar l’afectació de la COVID-19 al nostre país. Entre les quals, n’hi ha que afecten el món 

educatiu i els seus centres docents, especialment amb la recomanació de la semipresencialitat 

a partir de 3r d’ESO i de virtualitat a batxillerat. 

Atesa la discrecionalitat de cada centre, em veig en l’obligació de recordar-vos, tal com també 

he traslladat al conseller d’Educació, la inadequació d’una eventual consideració de la matèria 

d’Educació Física al marge de la presencialitat.  

Des del COPLEFC estem fent tots els esforços d’adequació dels docents i de l’assignatura 

d’Educació Física a la “nova realitat”, unes pràctiques que hem estat difonent àmpliament entre 

el professorat que imparteix la matèria, ja sigui amb documents específics, com també 

mitjançant veus reconegudes i expertes des del món universitari, entre d’altres. 

És per això que, davant la possibilitat de decidir quines matèries han de practicar-se de manera 

virtual mentre duri el període decidit pel Govern de Catalunya, us demanem que l’Educació 

Física es pugui continuar duent a terme amb caràcter presencial i respectant les mesures de 

seguretat i higièniques previstes. Tal com s’ha demostrat, a l’aire lliure i amb mascareta, les 

possibilitats de contagi són mínimes, constatació que harmonitza perfectament amb la 

necessitat que l’alumnat continuï portant una vida activa i saludable, facilitada per l’Educació 

Física.  

Si ho desitgeu, podeu consultar als enllaços següents els documents a què he fet al·lusió:  

-L’Educació Física en la “nova normalitat”: enllaç. 

-Recomanacions docents per a una Educació Física escolar segura i responsable davant la “nova 

normalitat”: enllaç. 

Tot esperant que comprendreu aquestes recomanacions i que actuareu en conseqüència, 

aprofito l’avinentesa per agrair l’esforç i la dedicació que com a responsable d’un centre 

educatiu esteu duent a terme i, així mateix, per saludar-vos cordialment. 

 
 
 
 
Pere Manuel i Gutiérrez 
President 
Barcelona, 30 d’octubre de 2020 
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https://www.coplefc.cat/fitxers/formacio/COPLEFC.%20Apuntes%20EF%20%282%29.pdf
https://www.coplefc.cat/fitxers/formacio/CAT%20-%20Recomanacions%20docents%20per%20a%20una%20EF%20escolar%20segura%20i%20responsable%20davant%20de%20la%20nova%20normalitat.pdf
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