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Des de la promulgació de la "Llei General de la Cultura 
Física i l'Esport", molt controvertida d'altra banda, mol
tes invariants referides a l'Educació Física han començat a 
canviar al nostre país, especialment en els darrers cinc 
anys. 
L'Educació Física ha iniciat un procés d'instauració en el 
sistema educatiu, la qual cosa el dota, d'una banda, d'un 
caràcter institucional, i d'altra, d'una consideració i status 
social que feia anys que reclamava. Tanmateix però, és 
molt l'èmfasi que, malgrat aquest procés, s'ha de fer res
pecte a l'autèntic valor educatiu d'aquesta disciplina. 
Malgrat el rigor amb què molts dels professionals aborden 
la seva feina, la dispersió és excessiva, no només en els 
procediments i continguts desenvolupats, sinó especial
ment en la seva dimensió epistemològica: Què som? És 
realment l'Educació Física una disciplina amb una pecu
liar i específica forma d'educar? Quins són els àmbits o les 
parcel.les del coneixement i de l'experimentació pedagògi
ca que li corresponen? Aquestes i d'altres qüestions s'a
gomboien davant nostre, exigint, cada cop amb més força, 
una anàlisi rigurosa i metòdica que aclareixi i delimiti la 
pertinença d'un corpus de saber, propi de l'Educació Físi
ca. 
Però no resulta senzill arbitrar construccions de coneixe
ment quan la dinàmica social flueix per camins diferents 
als proposats pels assenyats estudiosos de la disciplina. 
Una mostra podria significar la progressiva importància 
que l'esport ha adquirit, no només com una manifestació 
cultural de primer ordre en el món contemporani, sinó 
com un dels continguts més significatius de l'Educació 
Física, això és així fins a l'extrem que l'accepció més usual 
en els textos legals és avui la d' "Educació Física i Esports" 
o "Educació fisico-esportiva", la qual cosa pot induir al 
disbarat de concebre l'Educació Física com el tractament 
pedagògic de l'esport. És l'Educació Física equivalent a la 
iniciació esportiva? Com i quan s'ha de considerar l'esport 
contingut de l'Educació Física? .. 
El cert és que l'esport significa avui un fenomen que ha 
ultrapassat, des d'una perspectiva sociològica, l'àmbit res
trictiu de l'Educació Física, prolix i polifacètic en els seus 
usos i pràctiques. És aquesta una tendència prospectiva 
que marcarà l'aspecte dels propers anys o, no és res més 
que la constatació d'una debilitat conceptual, d'un magma 
indiscriminat de pràctiques i d'una arbitrarietat de criteris 
que han marcat la pauta d'aquesta disciplina des de fa 
algunes dècades? 
Aquestes i d'altres moltes qüestions atenyen una gran part 
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dels actuals col.lectius de reflexió i debat, des d'aquestes 
pàgines, un grup de professors d'Educació Física, el nexe 
comú dels quals respecte d'aquesta disciplina és la convic
ció que representa una pràctica d'intervenció pedagògica 
amb caràcters i àmbits espec(fics. hem adoptat la iniciati
va de preparar un número especial de la revista, amb la 
pretensió de revisar el coneixement sobre aquest camp 
aportat fins ara i, propiciar la creació i consolidació d'un 
corpus de coneixements propi. 
El treball està dividit en quatre grans blocs o apartats, 
concretats en: 
ler. QUÈ ÉS L'EDUCACIÓ FfSICA? Pretén obrir vies 
crítiques i abundar en interpretacions de les accepcions 
epistemològiques, més o menys elaborades, conegudes fins 
avui, o bé, propiciar diversos intents de construir idees, 
conceptes i teories originals. 
20n. QUÈ OFEREIX L'EDUCACIÓ FfSICA? Aquest 
apartat suposa una reflexió sistemàtica, acompanyada o 
no de dades experimentals, que testimoniïn mitjançant un 
discurs científic la propietat de diversos continguts que 
avui selecciona i prepara l'Educació Física, com a discipli
na inserida en el sistema educatiu. 
3er. PROCEDIMENTS I ÀMBITS DE L'EDUCACIÓ 
FfsICA. Representa l'intent de recollir aquells aspectes 
que la tecnologia didàctica ha posat al servei dels pedagogs 
i el resultat de la seva aplicació al camp de l'Educació 
Física. Mostra, també, experiències que des de l'Educació 
Física han consolidat procediments propis, extrapolables 
o no a d'altres disciplines o bé aquelles altres, on l'Educa
ció Física ha dut a terme una clara tasca educativa, bé que 
els seus àmbits siguin especialment restringits. 
4art. PERSPECTIVES DE L'EDUCACIÓ FfsICA. És 
una aproximació que tracta d'estimular els treballs de 
prospectiva a fi de descobrir els indicis que avancin les 
tendències i perspectives que la nostra disciplina protago
nitzarà en els propers anys. 
En definitiva, es tracta d'un esforç aproximatiu a la reali
tat d'avui en la qual viu immergida l'Educació Física. Sens 
dubte, els apartats més exigus en col.laboracions són el 
primer i el darrer, quelcom obvi perquè impliquen un 
nivell elevat de compromís, tanmateix però, esperem que 
tot el document en el seu conjunt impliqui una alenada de 
discriminació, font de controvèrsia, però al mateix temps, 
suposi un estímul pel deslliurament de crítiques riguroses, 
d'arguments embastats amb rigor, i en suma, perque sor
geixen els constructes necessaris per a consolidar i desen
rotllar la nostra disciplina. 


	016-017_003-008_cat02

