
EL JOC LLICUE I L'AIRE LLIUI;E COM A MITJ.c

I)'ElltJ(JACIO FISICA ESCOLAIt

pel Dr . ENRIC MIAS

L'Escola, a mes d'assegurar at nen l'educacio de Is intel.li -
gencia i de la voluntat, deu preparar-lo per a les lluites de la
vida moderna, i per to taut, ha de cuidar sa educacio fisica pro-
curant-li el perfecto equilibri de les grans funcions vitals.

La tasca mes urgent a realitzar, per a complir aquesta fina-
litat, es is segiient:

1." Assegurar at nen la salut, abans que buscar augmentar

sa forea muscular.

2.fl' Corregir les actituts vicioses: escoliosi, espatlles sorti-
des, gros ventre, etc., etc.

3." Proporcionar el desenrotllament harmonic del cos i de
les funcions organiques.

4.1 Desenrotllar 1'activitat espontania i 1'esforc indivi-

dual, i

5.R Donar at nen una educacio neuro-muscular i sensorial
quo el faci mestre de son cos, perque, pugui produir el mes
gran contingent de treball amb el minim d'esfor4 possible.

Tenim, baix el punt do vista de 1'educaci6 fisica, dones, de
vigilar, corregir i desenrotllar el nen, to quo ho conseguirem
procurant-li el desenrotllament do la capacitat d'oxidacio, forti-
ficant els orgues de la caixa toracica, en una paraula, la funcio
respiratoria, la mes important de totes les grans funcions vitals

do 1'organisrne, per mediaeio del joc lliu e i a l wire lliure; i
1'educaci6 dels moviments la considerem per mediacio de is
gimnastica sense aparells, per Is gimnastica sueca o metode de
Ling, que 0 I'aventatge de deseurotllar totes les parts del cos,
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de corregir les actituts vicioes, de dcsenrotllar Ia voluntat,

d'educar el sistema nervios i d'auginentar 1'energia moral de
l'individu.

La classe d'exercici quo proporciona el joe Iliure. ds la gim-

nastica mes convenient i neeessaria pels hens de les nostres es-

coles, puix a la vegada ds el joe un medi educatiu facil i a l'ahast

de totes les fortunes, cap altre exercici pot'tenir mes (,ran

influi`ucia i ser hies benefactor per les funeions principals de is

vida, per la respiracio, funcio organica (Ili(, assegura a la villa

humana la capacitat de resistencia i el joe nletodicarnent apli-

cat pot reemplacar aventatjosament tot altre exercici gimlias-

tie, i per lo•tant, develn aprofitar-nos-en, perque ©s, a mes de

facil i d'agradable, aplicaeib pcl nen, el que no sol passar

aixi amb els altres sistenies de giinnastica que generalment

s'usen.

El joc constitueix, a mes, quasi tots is villa del nen, consti-

tueix un exercici intellectual, o, una escola d'iniciativa, do di-

receio, do voluntat, puix de moment ds 1'unic camp d'activitat

quo to el nen, tart per al seu cos, corn per a son esperit, tant ©,

aixi, que podeln aflrnnlr quo el nen que no juga, es un non

nialalt.

Discipline, iniciativa, solidaritat, exercici de la voluntat,

formacio del caracter, tot lo que fa l'horne, tot to que es la base

individual i social, troba on el joc un medi apropiat per a son

des enrotilanrent.

Aquests aventatges els obtindrem procurant als Tie us camps
de joc, oil is puresa de I'aire perlneti una bona oxigenacio de la
sang, una bona hematosi, procurant.los Ili energies vitals, de les
qne tan necessitats n'estan els nens de nostres escoles, per viure
en carrers i cases on hi manquen Is Hun), I'aire i el sol.

Aquests camps de joc situats en punts disseminats per is
ciutat i de Peril acres per la poblaciu escolar, estaran dividits

en stands o places, mes o nrenys extenses, destinades a camps
de foot-ball, tennis, croquet, patins, curses, salts, llanrament de
disc, etc., etc., establint-se en els mateixos banys, dutxes i una

gran piscina per a exercicis do nataci6;.
Per l'exposat, sotmot el que soseriu a Is consideracio de la

taula del Congres, i espera que aquesta ho faci a la assembles,

deliberant l'adopcio i aprovacio de les segiients
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CONCLUSIONS

Primora. Que la gino0stica sense aparells i el joc lliure, son

els exercicis mos a proposit per a I'educacio fisica dels Hens de

nostres escoles.

Segona. Qoe deuen practicar-se aquests exercicis a faire

Iliure, i no tenint les escoles actuals patis d'osbarjo suficients

per el crewcut nombre d'alumnes que hi assisteixen, la creacio

de camps (le joc s'imposa.

Tercera. Que per la taula del Congres es procuri pets mit-

jans que cregui convenients, crear en l'opinio public`a ciutadana

can ambient /avozable a Tits camps de joc.


