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Intentar fer una anàlisi sobre les diferents tendències i 
corrents actuals de l'EF suposa alguna cosa més que 
parlar d'unes peculiaritats o característiques que distin- 
geixin uns sistemes d'uns altres. Parlar de tendències 
actuals és parlar de crisi, entenent la crisi com un 
moment decisiu a partir del qual es produeix, o bé una 
regressió o bé un progrés, crisi reflectida en la diversitat 
de pràctiques que cobreixen aquest terme, la oposició 
radical dels seus plantejaments i les diferents formes 
d'inserció social i institucional. Però cal examinar acura- 
dament quins són els motius que han portat a aquesta 
situació de crisi. Sense aquest diagnòstic no servirà de res 
analitzar els trets peculiars que conformen les diferents 
maneres d'entendre l'educació física. 

Alhora sembla obligat pensar en el futur. A on va 
•l'educació física? Aquesta pregunta pot ser la darrera 
reflexió a la qual ens condueix aquest dossier monogràfic, 
que intenta ser una pausa, un moment per a fer balanç. 

Sovint, el professor d'educació física, portat per la 
rutina del seu treball, pot arribar a oblidar la seva funció, 
del per què i per a què de la seva tasca, de quins són els 
seus objectius i en molts casos de quins són els continguts 
propis de l'educació física. Influenciat pels poders institu- 
cionals, ideològics o comercials pot convertir aquesta 
matèria autoanomenada educativa, en una continuació 
de les pràctiques socialment imposades i amb un alt 
caràcter normatiu. Tanmateix, avui, el ràpids canvis 
d'idees i de mentalitats afavoreixen que el professor es 
qüestioni cada cop més la seva actitud envers l'activitat 
física, i l'activitat en sí. 

Així ens trobem amb un col·lectiu que reflexa a l'exte- 
rior la lluita interna de la seva reflexió i en molts casos 
es tradueix en dures crítiques des dels sectors exteriors 
que desconeixen aquesta problemàtica. 

¿Què caracteritza aquesta crisi actual? Si anteriorment 
havien existit perspectives oposades d'entendre l'educa- 

ció física, les discrepàncies s'havien situat sempre 
problemes mètode es tractava més de defendre uns plan- 
tejaments de com estructurar la pràctica, que d'analitzar 
el seu rerefons. La crisi actual no es situa a l'exterior dels 
mètodes en la forma, sinó a l'interior d'ells mateixos. Es 
posa en qüestió l'ordre teòric. La consistència en les 
relacions teoria-pràctica. No es tracta de demostrar el 
predomini d'un sistema sobre l'altre, ja que cap sistema 
pot ostentar el poder de cobrir l'àmplia gama de pràcti- 
ques corporals existents, sinó de donar una veritable 
estructura teòrica que serveixi per unificar la pràctica. 

Ens trobem en un veritable problema epistemològic. 
La necessitat d'una definició no doctrinal de l'educació 
física i d'un nou sistema de relacions entre la teoria i la 
pràctica de les activitats físiques. 

Si fem un ràpid repàs a la situació actual, ens adona- 
rem que la tasca no és pas senzilla. 

Per una banda la E.F. es disgrega en múltiples ramifi- 
cacions que s'implanten en àmbits heterogenis: educació, 
educació física, recreació, tercera edat, recuperació, etc.; 
per una altra banda ens trobem en el seu interior amb 
una pluralitat de tendències i corrents molt diversifica- 
des: psicomotricitat, esport, expressió corporal, etc. 

Apareixen múltiples concepcions pedagògiques en fun- 
ció de cada tipus d'activitat. Els mètodes actius s'oposen 
als directius. Les pedagogies ambientals semblen incom- 
patibles amb les pedagogies per objectius. Els planteja- 
mentes globalistes estan en discordança amb els analí- 
tics. 

Sembla difícil, davant aquesta perspectiva, trobar l'es- 
pecificitat de l'educació física. Quina és l'originalitat que 
la diferència de les altres activitats? Què és el que de 
comú hi ha en totes les pràctiques físiques i constitueixen 
el comú denominador sobre el qual es recolza l'educació 
física? 

Aquesta pot ser la sortida del laberint en el que ens 
trobem els professionals de l'educació física cap on i pot 
ser hàgim de centrar les nostres energies. Cal iniciar un 
camí que retorni l'educació física la seva pròpia 
pertinença, independentment dels modismes per als quals 
passen les pràctiques corporals en el seu conjunt. 
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