
L’evolució humana:  
el gènere homo

Bipedestació:  Salt evolutiu que permet

alliberació de les Mansmotricitat
específica humana  activitats físiques
caràcter utilitari

• Increment de la capacitat cranial

• Aparició del  llenguatge

• Convivència d’espècies (els

Sapiens i els Neanderthalensis)

Imatge: Cova dels nadadors  en Wadi Sura (Egipte)   7000 aC



Origen Mitológico del ejercicio físico

Se puede hablar de Ejercicio físico sólo cuando no se halla relacionado con la 
supervivencia

El ser humano cuando dispone de posibilidades de tiempo libre y condiciones de 
defensa, realiza ejercicio físico bien como diversión (juego), bien como danza
(fecundidad, religiosa, sexual)

El ser humano corre, danza, salta como homenaje a “madre naturaleza” 
(fertilidad tierra, fenómenos climáticos favorables)

Huellas en cavernas 60.000 a.C.; pinturas rupestres 25.000 a.C.



Origen Mitológico del ejercicio físico

Vinculación del cuerpo humano y el movimiento con las 
divinidades

Vida y muerte 

Dioses son fuertes, atléticos, gustan del ejercicio físico

Juegos y danzas en fiestas de las estaciones (solsticios)   

Vitalidad presente 

juego pelota ritual
Mesoamericano (1700 a.C.)

¿?

Ejercicio físico como 
homenaje a los muertos 
(ceremonias). 
Vitalidad perdida

Inti raymi



HISTÒRIA

• La història és el camp de

coneixement que narra el

passat de les societats

humanes d'acord amb els

testimonis materials, orals,

escrits i visuals

• Es contraposa a la

prehistòria, que és la

disciplina que estudia el

passat humà previ a l'aparició

de l‘escriptura



QUÈ ÉS LA HISTÒRIA DE 
L’ESPORT?

• La història és una construcció social 
de fets, esdeveniments o successos 
passats que es viuen de maneres 
molt diverses pels implicats

• La història es conforma d’aspectes 
objectius i també subjectius 
(testimonis dels participants)

• De les últimes activitat humanes 
incorporades a la història està la 
història de l’oci, el joc i l’esport

• Perquè es consideraven com 
activitats trivials, inconsistents i 
inclús immorals

• Per això trobem poques dades i, en 
alguns casos, de difícil interpretació 
en altres èpoques



Les primeres civilitzacions

• Pas de nòmades a sedentaris

• D’adaptar-se al medi a adaptar el 
medi: l’agricultura i l’arquitectura

• Primers assentaments

humans urbans i la propietat

• Canvis en l’organització social



Súmer i Asíria

Entre ríus Tigris i Eufrates
(Mesopotàmia) 5000 a.C. 

Primera gran civilització urbana

Estrats socials  diferenciats 
(jerarquia piramidal)

Testimonis  arqueològics:

Lluitadors, boxa

Asíria: poble guerrer i belicós
(2000 a.c.)

•Equitació

•Tir amb arc

•Caça

•Natació 



Egipte  (3100-31 a.C.) 

A la vall del Nil

Cultura molt especialitzada i 
jerarquitzada : nobles; sacerdots; 
administratius; militars; agricultors

Pràctiques a tots àmbits socials  amb 
caràcter recreatiu: acrobàcies, jocs 
de pilota, bolos, 

També jocs de pilota i malabarismes 

Jocs aquàtics i caça 



Grècia clàssica (500-330 a.C.)
El context sociocultural

• Grècia: nom antic Hel·las

• Les polis helenes: llengua

i sentiment d´identitat comuna

• Polis més importants: 

Esparta i Atenes

• Rivalitat entre les polis

• Progrés de la civilització grega

• Cultura dels seus habitants: 
bressol de la cultura occidental. 
Filosofia, art, ciència, llenguatge

• ·El segle de Pericles (V a.C.): 
supremacia d’Atenes



L´esperit agonístic del grecs

• Homes, herois i deus

• Kaloskagaqia :

• Home: bellesa i bondat moral

• Admiració pels joves atlètics
(efebs)

• La vida s´expressa en la 
metàfora de la lluita

• Es cerca la areté (la virtut, 
l´excel·lència) mitjançant l´agón
(lluita)

• Societat agonal: competència
per ser millors

• Combativitat del poble grec: 
de manera racional, amb regles

• Regulació de l´esperit agonístic
en el marc d´uns valors socials, 
culturals i conceptuals



El cos i l´activitat físic esportiva com
elements importants de la cultura

Pràctica d’exercicis físics de 
manera sistematitzada 
Finalitat estètica i terapèutica

•Finalitat millora rendiment 
atlètic  i  preparació militar  
(Esparta)
•Finalitat educativa-formativa: 
junt a Gramàtica i Música
Responsable ->Paidotribes

Gimnàs (gymnos: cos nu). Lloc 
on s’educava als joves
Educació física i espiritual
(Acadèmia, Liceu, Cinosargo). 
A tots ells hi havia una
Palestra: escola de lluita. 
Edifici emblemàtic. Centre 
cultural i social 



Manifestacions agonístiques

• Competicions atlètiques, 
luctatòries, hípiques i artístiques

• Forta vinculació amb els déus

• Jocs Panhelènics

– Ístmics (Corint) en honor a 
Poseidó (cada 2 anys)

– Nemeus (Nemea) en honor a 
Zeus (cada 2 anys)

– Pítics (Delfos) en honor a Apolo 
(cada 4 anys)

– Olímpics (Olímpia) en honor a 
Zeus (cada 4 anys)

• Jocs Panateneus (Atenes), Herai
(Olímpia)…


