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Resum
La formació inicial del professorat d’educació física ha de desenvolupar un conjunt 
de competències clau que orientin el professorat en el desenvolupament de la 
seva tasca professional. L’aplicació de l’avaluació formativa en aquesta etapa es 
presenta com una possibilitat per a l’adquisició d’aquestes competències. Aquesta 
recerca valora la percepció dels docents sobre el desenvolupament de les seves 
competències clau durant la seva formació inicial i si existeixen diferències signifi-
catives en funció de si treballen com a docents o no. S’estudia, també,  la relació 
que s’estableix entre alguns elements de l’avaluació i la qualificació i el desenvo-
lupament de les competències. Van participar 487 graduats/ades de 17 centres 
universitaris espanyols. Es va utilitzar un qüestionari amb preguntes referides a 
les competències clau desenvolupades en la formació inicial i alguns aspectes 
de l’avaluació en aquesta etapa. Els resultats mostren: a) no existeixen diferèn-
cies en la percepció de l’adquisició de les competències docents dels graduats en 
funció de si treballen o no; b) els graduats que treballen com a docents relacionen 
positivament els ítems d’avaluació amb dues dels tres conjunts de competències 
estudiats, i les formes de qualificació participatives amb les competències de des-
envolupament, aplicació i avaluació de processos d’ensenyament i aprenentatge 
en educació física, i, c) aquells que treballen consideren que l’ús de l’avaluació 
formativa durant la seva formació inicial els ha ajudat a posar en pràctica les com-
petències docents en la seva pràctica professional.

Paraules clau: coneixement pedagògic, formació inicial, educació física, avalua-
ció formativa, competència clau
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Introducció 
Un dels eixos principals de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES) és l’adaptació de les titulacions univer-
sitàries a les demandes laborals. La universitat ha de pro-
porcionar una formació que garanteixi l’ocupabilitat dels 
titulats, facilitar la seva incorporació al món laboral i adap-
tar-se a les seves exigències (Cardona-Rodríguez et al., 
2016). Els graduats han de percebre positivament l’ade-
quació de la seva formació per a poder respondre amb èxit 
a les exigències laborals (Elias i Purcell, 2004). No obstant 
això, en molts casos es valora que la formació rebuda és 
insuficient per a aquest propòsit (Gil et al., 2009).

En la formació del professorat sembla que es consta-
ta aquesta bretxa (Towers, 2013). El desenvolupament 
de les competències clau del professorat serà fonamental 
per a la futura ocupabilitat del docent, no tant per les 
oportunitats d’ocupació, sinó per la capacitat que adqui-
reixin per a adaptar-se als requeriments del context edu-
catiu. La realitat de l’aula on els docents impartiran les 
seves classes demanda d’un conjunt de factors i d’estra-
tègies per a realitzar un ensenyament de qualitat.

Les competències clau en l’ensenyament són com-
petències que s’estimen com un coneixement aplicat 
on convergeixen el contingut, la seva manera d’ense-
nyar-lo, la utilització de tecnologies, el tipus d’aprenen-
tatge que s’obté, les emocions implicades, l’organització 
de l’alumnat, entre altres. Les competències adequades 
al context (Zabala i Arnau, 2014) són coneixements clau 
que integren el conjunt de sabers que Shulman (1987) ja 
va assenyalar: coneixement del contingut, coneixement 
pedagògic (didàctic) del contingut, coneixement curricu-
lar, coneixement dels aprenents, coneixement dels ob-
jectius educatius, coneixement d’altres objectius i conei-
xement general pedagògic. Les competències clau que 
se circumscriuen al coneixement del contingut i al co-
neixement pedagògic del contingut, s’amplien a l’avalu-
ació, a l’organització de l’aprenentatge, a la participació 
activa de l’alumnat, a l’ús de les TIC i a la comunicació 
intercultural i la gestió de sentiments i emocions per al 
desenvolupament professional. No obstant això, aques-
tes competències solen justificar-se en l’entorn acadèmic 
universitari, però no sempre compleixen amb els requi-
sits que es necessiten en el desenvolupament professio-
nal. Es planteja un model de formació lineal davant de 
la complexitat que presenta el marc educatiu (Lo, 2010). 
El desenvolupament professional és sistèmic, s’enfronta 
a canvis incerts que necessiten de competències adaptati-
ves que es plantegen en la universitat però sense garanti-
es que siguin vàlides per als docents.

A Espanya les competències que s’han de desenvo-
lupar en les diferents titulacions apareixen recollides en 
els llibres blancs (ANECA, 2004a, 2004b). En el cas 

del professorat d’educació física (EF), aquests recullen 
coneixements relacionats amb la condició física, l’ex-
pressió corporal, motricitat i habilitats motrius, normes 
i valors de l’esport, elements tècnics i tàctics de les ha-
bilitats esportives; i amb coneixements transversals de 
l’activitat docent habituals en la formació inicial (Caña-
das et al., 2019)

No es pot entendre el coneixement del contingut i el 
coneixement pedagògic del contingut sense fer referèn-
cia al context d’interacció, en el qual l’avaluació juga 
un paper fonamental. Si entenem que una metodologia 
participativa millora les competències de l’alumnat i és 
favorable per al seu desenvolupament professional, lla-
vors, el complement avaluatiu hauria d’intercedir per 
una avaluació formativa (Magro i Wilson, 2013). Creiem 
que l’aplicació de l’avaluació formativa en la formació 
de professorat es presenta com una possibilitat per a l’ad-
quisició de les competències clau que repercutiran en una 
millor formació i desenvolupament professional, i amb 
això, una millora en la seva tasca docent, adaptant-se a 
les necessitats del seu treball amb majors garanties.

L’avaluació formativa és un tipus d’avaluació que 
permet demostrar el que s’ha après i aportar informació 
sobre el que es pot aprendre (Black i Wiliam, 2006). En 
el cas de l’avaluació i la seva relació amb les competèn-
cies clau en la formació inicial en EF, es comprova un 
gir ostensible cap a una avaluació formativa en alguns 
estudis que han mostrat aquesta incidència (Cañadas et 
al., 2018; Gutiérrez-García et al., 2013). Es mostra que 
competències clau com el domini del procés d’ensenya-
ment, l’ús de les TIC, la capacitat organitzativa o apren-
dre a aprendre es relacionen amb la utilització de l’ava-
luació formativa (Romero-Martín, et al., 2017).

No obstant això, a penes trobem recerques que com-
parin la percepció després de la formació inicial de gra-
duats en actiu amb graduats que no exerceixen, sobre 
les competències docents desenvolupades durant la car-
rera. Les recerques de Campos et al. (2011) i de Gallar-
do (2006) estudien la valoració que fan els graduats de 
les competències clau adquirides i com les jutjaven en 
finalitzar la carrera, preguntant-los per totes dues situa-
cions quan ja treballen. No obstant això, aquests estu-
dis han estat duts a terme en mostres petites de gra duats 
(n < 105) i s’han centrat en els de Magisteri d’EF, sense 
comptar amb graduats en Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport. Respecte a l’avaluació, tampoc s’han trobat 
estudis de graduats que valorin si una major interacció 
amb el professorat en l’avaluació, així com una major 
participació en l’establiment del sistema i de les proves 
d’avaluació o un paper més actiu en el procés de qualifi-
cació es percep com una contribució al desenvolupament 
de les competències professionals. Sembla necessari, 
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llavors, establir la incidència que té l’avaluació, i con-
cretament, l’avaluació formativa en l’adquisició de les 
competències que es desenvolupen en la formació inicial 
del professorat, i si aquestes competències són valorades 
positivament pels graduats per la seva repercussió en el 
seu desenvolupament profes sional.

Per això, els objectius que es plantegen en aques-
ta recerca són: a) valorar si existeixen diferències en 
la percepció de l’adquisició de les competències clau 
entre els graduats de Magisteri en EF i de CAFE en 
funció de si treballen o no; b) valorar la relació exis-
tent entre l’avaluació rebuda i l’adquisició de les com-
petències docents en funció de si treballen o no; c) va-
lorar la relació entre la participació en la qualificació 
i l’adquisició de competències docents en funció de si 
treballen o no, i, d) conèixer si aquelles persones que 
actualment estan treballant consideren que la utilitza-
ció d’avaluació formativa durant la seva formació ini-
cial els ha ajudat a posar en pràctica les competències 
 docents.

Metodologia

Participants
Per a la selecció dels participants es va dur a terme 
un mostreig incidental no probabilístic. Van partici-
par 487 graduats (40.6 % dones; 59.4 % homes) de 
titula cions de formació de professorat d’EF, perta-
nyents a 17 centres universitaris de tota Espanya. Per 
a la recollida d’informació es van establir 3 zones en 
el  territori espanyol: a) zona Centre-Sud (Madrid, 
Tenerife, Albacete, Còrdova, Granada i Múrcia); 
b) Nord-est (València, Barcelona, Osca, Saragossa i 
Lleida), i, c) Nord-oest (Segòvia, Valladolid, Lleó, 
Vitòria i Zamora) (figura 1). Un 53.7 % dels parti-
cipants té menys de 25 anys, un 38 % entre 26 i 30 
anys, un 5.7 % entre 31 i 35 anys i un 2.7 % més de 
36 anys.

Instrument
Per a la recollida d’informació es va utilitzar un 
qüestionari amb preguntes referides a les competèn-
cies clau per al professorat d’EF desenvolupades du-
rant la formació inicial. També es va preguntar sobre 
la forma d’avaluació i qualificació rebuda en aquest 
període i la seva repercussió en l’adquisició d’aques-
tes competències clau. Totes les preguntes es contes-
taven amb una escala Likert de 0 (res) a 4 (molt). El 
qüestionari es va sotmetre a un procés de validació 
en el qual es van seguir els següents passos (Romero-

n = 137 n = 151

n = 151

Figura 1 
Distribució de graduats segons procedència

Martín et al., 2017): a) selecció de possibles ítems 
a partir dels llibres blancs de Magisteri de Primària 
i de CAFE i creació d’una primera versió del qües-
tionari; b) revisió de la primera versió per un grup 
de 10 docents universitaris experts en l’àrea de Di-
dàctica de l’EF, amb àmplia trajectòria en projectes 
de recerca i en publicació en revistes nacionals i in-
ternacionals especialitzades en l’àmbit; c) es va apli-
car un primer pretest per a comprovar el grau de re-
llevància i comprensió del qüestionari, i, finalment, 
d) es va calcular la fiabilitat amb l’a de Cronbach, 
obtenint-se un valor de .89. Se’ls sol·licitaven altres 
dades com els estudis realitzats, si treballa actual-
ment en un centre docent o els anys d’experiència 
laboral.

Per a aquesta recerca s’han utilitzat específicament:
(1) Les competències clau: formada per 22 ítems 

amb les competències a desenvolupar durant la formació 
inicial del professorat d’EF.

(2) La utilitat de l’avaluació per a l’adquisició de les 
competències docents durant la formació inicial (Quan 
han utilitzat l’avaluació formativa i contínua en les as-
signatures de la teva carrera consideres que t’han ajudat 
a adquirir competències docents?); sobre el coneixement 
del sistema d’avaluació i la participació de l’alumnat en 
algun aspecte de l’avaluació.

2.a) La interacció entre professors i estudiants afavo-
reix el procés d’avaluació.

2.b) La realització de les proves d’avaluació s’anun-
cia amb suficient temps d’antelació.

2.c) Les proves d’avaluació parteixen d’un acord 
amb l’alumnat.

2.d) El coneixement previ del sistema d’avaluació 
afavoreix el procés d’aprenentatge.

(3) La utilitat de l’avaluació formativa i contínua 
durant la formació inicial per a posar en pràctica com-
petències docents en la pràctica activa (Quan els teus 

Centre-sudNord-oest

Nord-est
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professors van utilitzar l’avaluació formativa i contínua 
en les teves assignatures, consideres que et van ajudar 
a desenvolupar en la teva pràctica activa competències 
docents?)

(4) Les formes de qualificació utilitzades pel profes-
sorat durant la seva formació inicial: heteroqualificació, 
acte-qualificació, qualificació dialogada i coqualificació.

Procediment
El qüestionari utilitzat per a aquesta recerca es va en-
viar per correu electrònic als graduats de cadascuna de 
les titulacions de les diferents universitats dels quals es 
tenia dades. Se’ls convidava a participar informant-los 
de la finalitat de la recerca, assegurant la confidenciali-
tat i anonimat de les seves dades, i remetent-los l’enllaç 
web al qüestionari. Aquesta recerca segueix les nor-
mes ètiques de la American Psychological Association 
(2010).

Anàlisi estadística
L’anàlisi es va realitzar amb el paquet estadístic SPSS 
v.21. En primer lloc, es va realitzar una anàlisi facto-
rial confirmatòria per a buscar els possibles factors que 
poguessin estar agrupant les 22 competències docents. 
Es va utilitzar el mètode de components principals amb 
rotació Varimax. Per a l’extracció de factors, es van re-
tenir aquells factors amb autovalors (eigenvalue) supe-
rior a 0.3 (Pallant, 2013). Posteriorment, es va realitzar 
una t de Student per a veure les diferències entre aquells 
graduats que treballen com a docents i els que no ho 
fan en les variables estudiades. Per a valorar la relació 
entre l’avaluació i la qualificació i les competències do-
cents es va realitzar una correlació de Pearson, amb la 
mostra segmentada en funció de si treballa o no com a 
docents d’EF. Es va realitzar una correlació parcial en-
tre aquestes variables ajustant per “experiència laboral 
prèvia”. Finalment, amb la població que diu treballar 
actualment en un centre com a docent d’EF es va realit-
zar una correlació de Pearson entre la pregunta “¿Quan 
els teus professors van utilitzar l’avaluació formativa i 
contínua en les teves assignatures, consideres que et van 
ajudar a desenvolupar en la teva pràctica activa com-
petències docents?” i les competències docents específi-
ques. El nivell de significació per a totes les anàlisis es 
va establir en p<.05.

Resultats
La taula 1 presenta els resultats de l’anàlisi factorial. La 
prova de KMO mostra un resultat de 0.94 (molt alt), 

indicant que les correlacions entre parelles d’ítems po-
den ser explicades pels restants ítems seleccionats i la 
prova d’esfericitat de Barlett mostra que els ítems no són 
independents (4930, 449; gl. 231 p<.001), i per això, 
l’apropiat d’aquesta anàlisi.

Sobre el factor 1 s’agrupen les competències relacio-
nades amb el disseny, desenvolupament/aplicació, anàlisi 
i avaluació d’intervencions didàctiques i processos d’en-
senyament i aprenentatge. Aquest factor s’ha denominat 
“Disseny, aplicació i avaluació de processos d’ensenya-
ment i aprenentatge (e-a) en EF”. El segon factor està 
relacionat amb els continguts d’habilitats motrius i espor-
tives, es denomina “Continguts motrius i esportius”. I 
el tercer factor es relaciona amb l’activitat física, condi-
ció física i salut, per a aquest treball, i se’n parla com a 
“Continguts de condició física i salut”.

La taula 2 recull els descriptius de les competències 
docents i de l’avaluació i qualificació rebuda en funció 
de si els graduats treballen o no com a docents. No apa-
reixen diferències en cap dels factors d’agrupació de les 
competències entre aquells graduats que treballen i els 
que no. En les preguntes referides a l’avaluació només 
apareixen diferències en la pregunta “les proves d’ava-
luació van partir d’un acord amb l’alumnat”, reportant 
una valoració més alta els que estan treballant. En la qua-
lificació només apareixen diferències en l’auto i coquali-
ficació, amb valors més alts en el cas dels que treballen.

La taula 3 presenta la relació entre els ítems d’ava-
luació estudiats i els factors de les competències docents 
en funció de si els graduats treballen o no (model 1, M1) 
i ajustat en funció de si tenen o no experiència laboral 
com a docents (model 2, M2). El model 1 mostra que 
aquells que no treballen troben una relació positiva entre 
tots els ítems d’avaluació i els tres factors, a excepció 
de la pregunta “El coneixement previ del sistema d’ava-
luació afavoreix el procés d’aprenentatge” i el factor de 
continguts de condició física. No obstant això, les rela-
cions que es troben són petites (totes r <.400). En el 
cas d’aquells que treballen, sí que hi ha relació positi-
va entre l’aplicació dels aspectes de l’avaluació forma-
tiva estudiats i el factor de “disseny, desenvolupament 
i avaluació de processos d’ensenyament i aprenentatge” 
i amb “Continguts motrius i esportius” menys amb la 
pregunta “Les proves d’avaluació van partir d’un acord 
amb l’alumnat”. Quan s’ajusta per experiència laboral, 
no canvien els resultats oposats en el Model 1. En ge-
neral, es pot dir que el disseny, aplicació i avaluació de 
processos d’ensenyament aprenentatge en EF, que seria 
la matèria més relacionada amb l’ensenyament (didàcti-
ca) té major relació amb tots dos models, 1 i 2, mentre 
que les dues columnes de continguts, en línies generals, 
tenen una menor relació.
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Taula 1 
Resultats de l’anàlisi factorial

Competències específiques Components Factors

Dissenyar, aplicar i analitzar intervencions didàctiques en 
l’assignatura d’EF

.604

Disseny, aplicació i 
avaluació de processos 
d’ensenyament 
aprenentatge en EF

Elaborar i posar en pràctica programes d’EF que facilitin la inclusió 
efectiva de l’alumnat amb necessitats educatives especials

.667

Dissenyar, desenvolupar i avaluar els processos 
d’ensenyament–aprenentatge relatius a l’activitat física 
i l’esport amb atenció a les característiques individuals i 
contextuals de les persones.

.685

Saber utilitzar instruments d’avaluació en l’assignatura d’EF .710

Promoure activitats complementàries relacionades amb 
l’activitat física i l’esport dins i fora del recinte educatiu

.550

Donar resposta a la diversitat en les pràctiques d’EF .693

Tenir capacitat de reflexió sobre el procés d’ensenyament/
aprenentatge, els diferents tipus organitzatius i les diferents 
metodologies dins de les classes d’EF

.639

Dissenyar, modificar i/o adaptar al context educatiu situacions 
motrius orientades al desenvolupament i perfeccionament de 
les habilitats motrius

.576

Dissenyar, desenvolupar i avaluar processos d’ensenyament–
aprenentatge relatius a competència motriu, amb atenció a les 
característiques individuals i contextuals de les persones

.756

Conèixer i promoure les diferents manifestacions motrius que 
formen part de la teva cultura tradicional

.605

Continguts motrius i 
esportius

Conèixer el desenvolupament psicomotor i la seva maduració 
evolutiva

.777

Conèixer els elements i fonaments de l’expressió corporal i la 
comunicació no verbal i el seu valor formatiu i cultural

.672

Conèixer els fonaments bàsics de la iniciació esportiva escolar 
i dissenyar tasques específiques per a utilitzar-los en l’àmbit de 
l’ensenyament

.601

Saber utilitzar el joc com a recurs didàctic i com a contingut 
d’ensenyament

.408

Conèixer i comprendre els processos evolutius corporals i 
motrius

.561

Conèixer les capacitats físiques i els factors que determinen 
la seva evolució i saber aplicar els seus fonaments tècnics 
específics

.537

Continguts de condició 
física i salut

Conèixer els fonaments biològics i fisiològics del cos humà en 
relació amb l’activitat física

.621

Disposar d’estratègies d’aplicació dels elements de salut sobre 
la higiene i alimentació en la pràctica educativa

.581

Disposar d’estratègies d’ensenyament que promoguin 
l’adquisició d’hàbits d’activitat física regular

.544

Saber aplicar els fonaments (tècniques) de les activitats 
físiques en el medi natural

.439

Analitzar i comunicar, de manera crítica i fonamentada, el valor 
de l’activitat física i l’esport i les seves possibilitats de contribuir 
al desenvolupament i benestar de les persones

.667

Identificar i prevenir els riscos que es deriven per a la salut de 
la pràctica d’activitats físiques inadequades

.768

Autovalors 
% variància explicada acumulada

40.82 47.96 54.26

KMO: 0.94. 
Prova d’esfericitat de Barlett: 4930, 449. gl.: 231. p < .001.
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Taula 2 
Competències desenvolupades i formes d’avaluació i qualificació rebudes durant la formació inicial en funció de si treballa o no com a 
docent

Treballa 
M (DE)

  
No treballa 

M (DE)
  

 
p

Competències 143 344
 Disseny, aplicació i avaluació de processos d’ensenyament aprenentatge en EF –0.12 (1.09) 0.05 (0.96) .101
 Continguts motrius i esportius 0.11 (1.03) –0.04 (0.99) .134
 Continguts de condició física i salut 0.08 (0.93) –0.03 (1.03) .232

Avaluació
 La utilització de l’avaluació formativa t’ha ajudat a adquirir competències docents 2.80 (0.95) 2.81 (0.90) .904
 La interacció amb el professorat afavoreix el procés d’avaluació 3.59 (0.65) 3.47 (0.79) .119
 Les proves d’avaluació es van anunciar amb suficient antelació 3.17 (0.81) 3.12 (0.82) .493
 Les proves d’avaluació van partir d’un acord amb l’alumnat 1.89 (1.31) 1.58 (1.20) .013
 El coneixement previ del sistema d’avaluació afavoreix el procés d’aprenentatge 3.31 (0.81) 3.22 (0.89) .330

Qualificació
 Heteroqualificació 3.22 (0.86) 3.26 (0.80) .667
 Autocalificació 1.52 (1.12) 1.22 (1.08) .006
 Qualificació dialogada 1.17 (1.19) 0.99 (1.10) .116
 Coqualificació 1.50 (1.05) 1.15 (0.99) .001

Nota. En negreta les diferències significatives.

Taula 3 
Relació entre la utilització de l’avaluació formativa i les competències específiques desenvolupades en la formació inicial en funció de si 
treballen o no com a docents

Treballa No treballa

Disseny, 
aplicació i 

avaluació de 
processos de 

e-a en EF

 
Continguts 
motrius i 
esportius

Continguts 
condició 
física i 
 salut

Disseny, 
aplicació i 

avaluació de 
processos de 

e-a en EF

Continguts 
motrius i 
esportius

Continguts 
condició 
física i  
salut

Model 1

Avaluació

La utilització de l’avaluació formativa t’ha 
ajudat a adquirir competències docents

0.341** 0.195* 0.062 0.353** 0.220** 0.176*

La interacció amb el professorat afavoreix el 
procés d’avaluació

0.197* 0.186* 0.091 0.252** 0.143* 0.132*

Les proves d’avaluació es van anunciar amb 
suficient antelació

0.185* 0.184* –0.001 0.130* 0.194** 0.131*

Les proves d’avaluació van partir d’un acord 
amb l’alumnat

0.434** 0.101 0.072 0.282** 0.136* 0.221**

El coneixement previ del sistema d’avaluació 
afavoreix el procés d’aprenentatge

0.227* 0.278* 0.039 0.119* 0.159* 0.102

Model 2 (ajustat per experiència laboral com a docents)
Avaluació

La utilització de l’avaluació formativa t’ha 
ajudat a adquirir competències docents

0.341** 0.196* 0.062 0.374** 0.231** 0.187*

La interacció amb el professorat afavoreix el 
procés d’avaluació

0.200* 0.178* 0.074 0.256** 0.145* 0.134*

Les proves d’avaluació es van anunciar amb 
suficient antelació

0.187* 0.176* -0.017 0.130* 0.194** 0.132*

Les proves d’avaluació van partir d’un acord 
amb l’alumnat

0.438** 0.093 0.060 0.278** 0.134* 0.219**

El coneixement previ del sistema d’avaluació 
afavoreix el procés d’aprenentatge 0.227* 0.278* 0.038 0.125* 0.162* 0.105

**p < .001; *p <. 05.



L. Cañadas et al. Competències del professorat d’educació física i valoració en la pràctica professional    

E
D

U
C

A
C

IÓ
 F

ÍS
IC

A

39Apunts. Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com 2020, núm. 139. 1r trimestre (gener-març), pàg. 33-41

La taula 4 mostra la relació entre les possibles for-
mes de qualificació utilitzades i els factors en els quals 
s’agrupen les competències docents. En el M1, la hete-
roqualificació solament es relaciona de manera directa 
amb “Continguts motrius i esportius” en el cas d’aquells 
que treballen, encara que de forma molt lleu (r = .167). 
Quant a les formes de qualificació participatives tant en 
aquells que treballen com en els que no, es relaciona 
de manera positiva amb “Disseny, aplicació i avaluació 
de processos de e-a en EF”, sent els valors més alts en 
aquells que treballen. Quant a “Continguts motrius i es-
portius”, aquells que treballen com a docents només ho 
relacionen amb la coqualificació, mentre que els que no 
treballen ho relacionen amb les tres formes d’avaluació 
participativa, encara que de manera molt lleu (r < .200). 
Aquests mateixos resultats es mantenen en el M2. De 
nou, i en general, hi ha una major relació entre la co-
lumna de Disseny amb els models 1 i 2 que la que s’obté 
amb les de continguts, per a totes dues poblacions de 
graduats.

Finalment, es va realitzar una correlació entre la pre-
gunta “Quan els teus professors van utilitzar l’avaluació 
formativa i contínua en les teves assignatures, consideres 
que et van ajudar a desenvolupar en la teva pràctica ac-
tiva competències docents?” i les competències docents 
només amb aquells graduats que estaven treballant. Es 
tracta de valorar si la formació inicial ha estat útil per 
al desenvolupament professional, ja que només en la 
pràctica es pot realment valorar si la formació rebuda és 
útil per a respondre a les demandes del món laboral. Es 

va obtenir una correlació positiva entre la pregunta i els 
factors “Disseny, aplicació i avaluació de processos de 
e-a en EF” i “Continguts motrius i esportius” (r = .355 i 
r = .270; p < .002, respectivament).

Discussió
Els resultats d’aquesta recerca mostren que: a) no exis-
teixen diferències en la percepció de l’adquisició de les 
competències docents dels graduats en funció de si treba-
llen o no; b) els ítems d’avaluació estudiats es relacio nen 
positivament amb les competències de “Disseny, aplica-
ció i avaluació de processos de e-a en EF” i “Contin-
guts motrius i esportius”, i en el cas d’aquells gra duats 
que no treballen també amb “Continguts condició física 
i salut”; c) les formes de qualificació participatives en el 
cas dels quals no treballen es relacionen amb “Disseny, 
aplicació i avaluació de processos de e-a en EF” i “Con-
tinguts motrius i esportius”, i els que treballen només 
amb “Disseny, aplicació i avaluació de processos de e-a 
en EF”, i, d) aquells que treballen, graduats, consideren 
que l’ús de l’avaluació formativa durant la seva forma-
ció inicial els ha ajudat a posar en pràctica les competèn-
cies específiques docents en la seva situació laboral.

Davant la falta d’investigacions que s’assenyala en el 
marc teòric, aquest estudi és limitat per a realitzar un 
contrast adequat amb d’altres de rellevants del mateix 
signe. No obstant això, l’estudi de Campos et al. (2011), 
per exemple, s’ha centrat específicament a comparar les 
diferències detectades per 104 graduats de Magisteri en 

Taula 4 
Relació entre la utilització de diferents formes de qualificació i les competències específiques desenvolupades en la formació inicial en 
funció de si treballa o no

Treballa No treballa

Disseny, 
aplicació i 

avaluació de 
processos de 

e-a en EF

 
Continguts 
motrius i 
esportius

Continguts 
condició física 

i salut

Disseny, 
aplicació i 

avaluació de 
processos de 

e-a en EF

Continguts 
motrius i 
esportius

Continguts 
condició física 

i salut

Model 1

Qualificació

Heteroqualificació 0.059 0.167* 0.035 0.037 0.015 0.037

Autoqualificació 0.504** 0.146 0.110 0.293** 0.187** 0.031

Qualificació dialogada 0.431** 0.128 0.055 0.256** 0.140* 0.055

Coqualificació 0.442** 0.227* 0.111 0.240** 0.147* 0.084

Model 2 (ajustat per experiència laboral com a docents)

Qualificació

Heteroqualificació 0.059 0.168* 0.036 0.035 0.014 0.035

Autoqualificació 0.507** 0.140 0.100 0.298** 0.189* 0.033

Qualificació dialogada 0.432** 0.124 0.048 0.260** 0.141* 0.056

Coqualificació 0.462** 0.218* 0.088 0.246** 0.149* 0.087

**p < .001; *p <. 05.
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EF de la Universitat de Sevilla en les competèn cies ad-
quirides després de finalitzar els seus estudis universi-
taris i en l’ús d’aquestes una vegada han entrat al mer-
cat laboral. De les 17 competències específiques que 
estudien, troben diferències significatives en 16 d’elles, 
obtenint majors valors en finalitzar la carrera. L’única 
competència que mostra valors similars tant en acabar 
la formació inicial com en l’aplicació com a docent és 
“detectar dificultats anatòmic-funcionals, cognitives i de 
relació social”. Aquests resultats no coincideixen amb 
els que es troben en aquest estudi, que en cap dels tres 
factors dels quals es compon el qüestionari apareixen di-
ferències significatives entre aquells graduats que no tre-
ballen i els que treballen. Aquestes diferències poden ser 
resultat de la petita mostra amb la qual treballen aques-
tes autories o al fet que només compten amb graduats 
d’una titulació d’una universitat. Gallardo (2006) també 
centra la seva atenció en els graduats de Magisteri en 
EF, en aquest cas de la Universitat de Granada (n = 72). 
No obstant això, en aquest cas les competències estudia-
des són les competències generals.

Altres estudis s’han centrat en valorar les competèn-
cies de graduats quan ja estan treballant com a docents 
d’EF en primària i secundària (Kovac et al., 2008), o 
estudis que valoren la percepció de l’alumnat que en-
cara cursa la carrera de Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport (López-Varas, 2015) o estudis que comparen la 
percepció d’alumnat, professorat universitari i graduats 
de la titulació de Magisteri EF sobre la seva percepció 
de les competències (Pazo i Tejada, 2012; Romero, 
2009). No obstant això, aquest tipus d’estudis no tenen 
en compte les discrepàncies que poden existir en la va-
loració que es fa quan han conclòs els estudis, graduats, 
a quan cal posar en pràctica el conjunt de coneixements 
i habilitats apreses, com a docent, que és on realment 
es pot valorar si la formació inicial ha estat útil per al 
desenvolupament professional i la seva repercussió en 
l’ocupabilitat. En aquest estudi, el fet que no apareguin 
diferències entre tots dos grups, pot indicar que els gra-
duats que exerceixen com a docents van mostrar que la 
seva formació inicial els va servir per a exercir el seu 
treball de la mateixa forma que el perceben aquells que 
no treballen.

Malgrat la importància que s’ha donat a la creació 
de l’EEES, i als canvis que la seva implantació en els 
diferents països europeus ha suposat en l’educació su-
perior, es pot assenyalar que encara són poques les re-
cerques que busquen conèixer quines repercussions han 
tingut els canvis introduïts en la formació dels graduats 
que s’han format en els nous Graus. És necessari valorar 
les opinions dels graduats universitaris respecte a la for-
mació rebuda amb l’objectiu de poder introduir ajustos 
en els plans d’estudis des del repte de l’ocupabilitat, tant 

per a l’adaptació al mercat laboral com per a la capaci-
tat per a respondre a les seves exigències i demandes. 
Sobretot, és de ressaltar les poques recerques entorn de 
com els graduats perceben la seva formació en compe-
tències i la utilitat d’aquestes per al seu futur acompli-
ment professional.

En la formació inicial, també els docents universita-
ris han de tenir un coneixement de les competències pro-
fessionals clau que necessiten els graduats per a accedir 
als llocs de treball. S’ha de donar resposta a les deman-
des de formació en un coneixement concret, en el nos-
tre cas l’EF amb una relació directa amb competències 
clau per a saber atendre les demandes educatives. Aquí 
juga un paper molt important l’avaluació, i en concret, 
l’aplicació de l’avaluació formativa des de les diferents 
assignatures del grau que contribuiran a aconseguir un 
aprenentatge més significatiu i profund de l’assignatura, 
i també els ajudarà a desenvolupar competències pro-
fessionals clau per a adaptar l’avaluació dels seus alum-
nes d’acord amb les necessitats del moment. En aquest 
aprenentatge, durant la formació ini cial, serà de gran 
importància la participació de l’alumnat en la seva prò-
pia avaluació i en la dels seus companys, però també en 
la seva qualificació, ja que aquesta participació seria la 
culminació de la cessió de responsabilitat en l’ava luació. 
No obstant això, en aquest treball, com en altres desen-
volupats prèviament (Gutiérrez et al., 2013; Gutiérrez-
García et al., 2011; Hamodi et al., 2015) es reflecteix, 
tant per part de graduats com de professorat, que encara 
predominen les formes de qualificació en les quals el 
professorat pren totes les decisions en detriment d’altres 
plantejaments alternatius relacionats amb la qualificació 
participativa.

Conclusió
El present estudi ha mostrat que en el cas dels docents 
d’EF no existeix una diferència en la seva percepció de 
les competències adquirides en funció de si s’està exer-
cint una tasca professional docent o no. Això ens indi-
ca que tant en acabar la seva formació inicial com en 
emprendre la tasca professional consideren la formació 
prou bona per a enfrontar-se a les demandes del context 
educatiu, aspecte que no indica pas que en un futur no 
hagin de continuar formant-se per a afrontar els reptes 
que els puguin anar sorgint. D’altra banda, aspectes com 
conèixer el sistema d’avaluació i com seran avaluats prè-
viament al començament de les unitats d’aprenentatge o 
poder interaccionar i dialogar amb el professorat sobre 
aspectes relatius a com es desenvoluparà l’avaluació, 
es relacionen positivament amb el desenvolupament de 
competències, de la mateixa manera aquests aspectes 
es relacionen amb la utilització de formes participatives 
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d’avaluació. A més, els graduats reporten que l’ús de 
l’avaluació formativa durant aquesta etapa els ha aju-
dat a desenvolupar aquestes competències i posar-les en 
pràctica en la seva tasca professional. Per tant, es pot 
concloure que segons aquest estudi, a) la formació inici-
al del professorat d’educació física ajuda a desenvolupar 
de manera satisfactòria les competències docents clau, i, 
b) la utilització de l’avaluació formativa en aquesta etapa 
sembla adequada per a l’adquisició de les competències 
docents clau i la seva posterior aplicació al món laboral.

No obstant això, són necessaris més estudis que 
aprofundeixin en aquest tema valorant la utilitat de les 
competències específiques desenvolupades a l’hora de 
dur-les a terme en la pràctica docent, i que valorin la re-
percussió que té en el desenvolupament de les competèn-
cies professionals del docent l’aplicació durant la forma-
ció inicial de metodologies actives i sistemes d’avaluació 
formativa.
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