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Resum 
L'Educació Física a BUP, o cicle obli
gatori de la reforma dels ensenya
ments, en un context de reforma, plan
teja de manera comunl\ objectius de 
tipus cognitiu, afectiu i psicomotor, i 
concretament, és comuna una línia 
que pretén que l'alumne al final d'a
quest cicle sigui capaç de realitzar 
exercici adequadament, sense menys
preu dels guanys que puguin aconse
guir-se en els camps afectiu i psicomo
tor. Els diferents plantejaments exis
tents per a l'assignatura solen concor
dar pel que fa a objectius, fet aquest 
habitual, difereixen pel que fa als con
tinguts en base a les circumstàncies di
verses, però, sobretot, es troben amb 

grans problemes a l'hora de resoldre la 
línia d'actuació que permeti l'assoli
ment d'aquests objectius i, curiosa
ment, s'enfronten a l'avaluació, cir
cumstància que no fa sinó posar en 
evidència que falla un dels principis 
bàsics del procedir didàctic: congruèn
cia entre objectius i avaluació. Donat 
que l'avaluació serà tractada per d'al
tres autors abordarem en aquesta oca
sió les línies metodològiques, experi
mentades per un grup de professors 
d'ensenyaments mitjans, que han de 
possibilitar el llogre d'aquests objec
tius comunament acceptats. 
Seguint un esquema clàssic en l'estudi 
dels elements del procedir didàctic: 
Objectius, Continguts, Mètodes i A va-

luació (BAÑUELOS, 1984), ens cen
trarem en aquesta ocasió en l'anàlisi 
d'una proposta metodològica basada 
en els actuals Ensenyaments Mitjans, 
que pròximament passaran a formar 
part del Cicle Superior d'Ensenyament 
Obligatori, 12-16 anys, amb la Refor
ma Educativa. 
Si bé aquesta proposta prendrà com a 
referència una pedagogia per objectius 
(PÉREZ, 1984) tant l'anàlisi com les 
propostes concretes de metodologia 
vers la independència de l'alumne po
den ser vàlides, parcialment o total, 
per altre tipus de plantejaments peda
gògics. 
La lectura i anàlisi de les escasses pu
blicacions o documents que tracten el 
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tema de l'Educació Física en aquests 
nivells educatius, així com l'intercanvi 
d'informació que sorgeix dels diferents 
col.lectius que estudien aquest mateix 
tema en els freqüents Congressos, Jor
nades Didàctiques, Cursos monogrà
fics, etc., organitzats a tal efecte, revela 
que la línia sobre la que s'està cons
truint l'Educació Física per a aquests 
alumnes és la que pretén que en fina
litzar els seus estudis obligatoris el sub
jecte estigui capacitat per a realitzar 
activitat física adequadament, tenint 
en compte que la nostra societat propi
ciarà la pràctica d'exercici fisic. 
Respon aquesta orientació de la matè
ria a una realitat que s'ha pretès obli
dar durant molt de temps: 
- Estem par/ant. en primer lloc. d'una 
assignatura que forma part del sistema 
educatiu. avui voluntari i en dates pro
peres obligatori. i com a tal ha d'estar 
dotada d'objecte i contingut propi. con
tribuint amb això a l'educació integral 
del subjecte. 
La pèrdua de vista d'aquest punt de 
partença, la situació de l'activitat fisica 
en aquest context concret, provoca 
d'una banda la confusió tant en els 
responsables del Sistema Educatiu 
com entre els docents, inclosos els pro
fessionals de l'Educació Física, sobre 
quin és el paper d'aquesta assignatura 
en la formació de l'alumne, al temps 
que ha permès, juntament amb d'altres 
circumstàncies socials avui en vies de 
desaparició, que l'activitat fisica en el 
Sistema Educatiu sigui considerada' 
com una activitat complementària, se
cundària, "assignatura maria" en defi
nitiva, esbaJjo de la resta de matèries. 
Sense renunciar a allò que és vivencial, 
recreatiu, creatiu, complementari, etc., 
que aporta l'Educació Física, la seva 
presència en un sistema educatiu obli
gatori passa necessàriament per deter
minar l'objectiu i el contingut propi de 
la matèria. I això, per diferents raons 
-manca de professionals, recent incor
poració al Sistema Educatiu, etc.- està 
encara sense precisar. 
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- D'altra banda. com ja s'ha indicat. 
ens estem referint a un nivell concret 
d'aquest sistema educatiu: elfutur "ci
cle superior d'ensenyament obligato
ri". dels 12 als 16 anys. Com a tal. 
aquest període té per a la nostra assig
natura una altra referència de parten
ça fonamental: estem en un cicle ter
minal; és la darrera referència institu
cionalitzada i comuna per a l'individu 
en el terreny de l'activitat fisica. Com a 
tal cicle terminal ha de completar i 
concloure la línia iniciada en els nive
lles anteriors. 

Potser per això, com ja s'ha indicat, 
és cada dia més freqüent una línia co
muna de treball, almenys pel que fa a 
Objectius Generals. En efecte, si obser
vem els plantejats per a aquesta assig
natura des de diferents posicions, in
clos el Ministeri d'Educació i Ciència 
(MEC) no apreciarem diferències subs
tancials entre ells. Vegem dos exem
ples concrets: . 
• El Seminari Permanent d'Educació 
Física de l'Institut de Ciències de l'E
ducació (ICE) de Saragossa, en el marc 
del qual sorgeix la proposta metodolò
gica motiu de l'anàlisi. planteja una 
línia de treball que pot resumir-se en 
aquestes frases: 
"... la qual cosa li permetrà. en un 
futur, no només realitzar exercici de 
forma adequada al seu nivell i caracte
rístiques, sinó a més, observar i partici
par en el fenomen cultural que és avui 
l'esport amb esperit crític". (CHIVITE 
IZCO, M. i PÉREZ GOÑI, J.I., 1985). 
En dates posteriors (CHIVITE IZCO, 
M. i PÉREZ GOÑI, J.I., 1987), (PÉ
REZ GOÑI, J.1. i altres, 1988) aquest 
plantejament s'ha concretat i formulat 
com segueix: 
"Fomentar en l'alumne el gust i la ne
cessitat de l'activitat fisica realitzada 
de forma racional. a.fi i efècte que l'a
lumne sigui capaç de realitzar exercici 
fisic deforma intel.ligent en acabar els 
ensenyaments mitjans . .. 
• L'Ordre Ministerial (8.0.E. 
23/9/87) que regula aquestaassignatu-

ra en els Ensenyaments Mitjans asse
nyala com a objectius generals, entre 
d'altres, els següents: 
"Dotar a l'alumne, mitjançant l'activi
tat fisica, d'acord amb les seves capaci
tats, de tots aquells coneixements, hà
bits i destreses que puguin ajudar a 
millorar la seva qualitat de vida". 
"Instruir-lo sobre el funcionament del 
seu propi cos i sobre els efectes de l'e
xercici fisic sobre el mateix. la qual 
cosa el'portarà a tenir consciència de 
la relació que existeix entre alguns as
pectes de la salut i l'activitat motriu 
continuada" . 
..... a més haurà de proporcionar als 
alumnes la informació necessària per a 
que puguin exercitar una actitud críti
ca davant el fenomen social, que avui 
representen les activitats fisico
esportives, en els seus aspectes sociolò
gics, culturals i econòmics". 
En aquesta mateixa direcció segueixen 
les directrius del MEC a arrel del dar
rer document presentat per a l'Àrea 
d'Educació Física a les Jornades del 
RAC d'Educació Física, Gener 1989 a 
Sòria. 
No són casos aïllats, són dos casos dels 
quals tenim notícia escrita i per això 
els hem de prendre com a referència. 
En realitat aquest és un plantejament 
de base comú a un gran nombre de 
professionals de l'activitat fisica, 
aquesta realitat ha pogut ser contrasta
da en els nombrosos Cursos i Jornades 
monogràfiques organitzades en els dar
rers mesos. 
U n cop més, i podem extrapolar 
aquesta realitat a molts d'altres con
textos que no tenen res a veure amb 
l'Educació Física. resulta relativament 
fàcil trobar similituds pel que fa al 
plantejament d'objectius generals. 
Seguint amb l'esquema proposat al 
primer paràgraf en parlar dels Contin
gil/s de l'assignatl/ra en aql/est període 
ens trohem ql/e les d(lèrències entre els 
diloersos grl/ps o entitats són sign(lica
til'('s. situació que, d'altra banda, sem
bla lògica donat que la selecció de con-



tinguts vindrà determinada no només 
per la necessitat que aquests possibili
tin l'assoliment dels objectius propo
sats sinó que a més hauran de ser selec
cionats en base al moment evolutiu de 
l'alumne, entorn social i cultural, etc. 
Efectivament, si bé, d'una banda, és 
coneguda la necessitat de congruència 
entre els continguts i els objectius (que 
com acabem de veure són força sem
blants en la majoria dels casos); i, d'al
tra banda, que els continguts s'adaptin 
al moment evolutiu de l'alumne d(ele
ment també comú), donat que és ne
cessari seleccionar una sèrie de contin
guts, a l'hora de fer-ho, el professor 
pren opcions ben diferents. Això és de
gut a que a la selecció dels mateixos 
s'han de respectar una sèrie de realitats 
com: aspiracions de l'alumne i, també, 
les limitacions materials (instal.la
cions, material didàctic, entorn, etc.), 
(BLAzQUEZ, 1988). No ens ha d'es
tranyar, doncs, que existeixi una enor
me varietat en els objectius que es pro
posen per aquest nivell educatiu. 
D'altra banda, els continguts o activi
tats que el professor selecciona poden 
tenir un tractament molt diferent. Pen
sem, per exemple, com n'és de diferent 
la condició fisica utilitzada per a mi
llorar el rendiment de l'alumne (per a 
respondre a l'objectiu: "millora de la 
condició fisica de l'alumne"), de la 
condició fisica utilitzada perquè l'a
lumne sigui capaç de fer exercici cor
rectament (com a resposta a l'objectiu: 
"que l'alumne sigui capaç d'utilitzar 
l'activitat fisica de forma correcta per a 
la seva salut i benestar"). En la matei
xa línia, existeixen notables diferències 
en el tractament de l'Esport, -contin
gut de gran significat social i que en un 
futur immediat pot monopolitzar l'E
ducació Física- donat que un mateix 
esport: futbol, bàsquet, etc., pot por
tar-nos a resultats molt diferents -opo
sats a vegades- segons siguin utilitza
des les seves variables internes (PAR
LEBAS, 1986). 
No insistirem, per tant, en aquest 

tema. Si ho hem fet, ha estat, precisa
ment, per a restar-ne importància, una 
mica en contra de determinats corrents 
que cada dia prenen més rellevància a 
l'Estat, i tracten d'imposar un o altre 
tipus de continguts en el Sistema Edu
catiu, en la nostra opinió, influenciats 
excessivament per l'ascendència social 
d'aquest contingut. 

Línies metodològiques 
generals 
Com s'indicava al començament, és en 
aquest moment i en l'avaluació quan 
apareixen diferències substancials en
tre les diferents propostes per a aquest 
cicle de 12-16 anys, si bé, en la base 
-els objectius-, les diferències són, a 
vegades, inexistents. Efectivament, en 
augmentar el grau de compromís amb 
els objectius proposats sorgeixen, cada 
cop amb més claredat, les diferències 
existents, dificils d'observar en un ob
jectiu general, per exemple. Els mèto
des exigeixen ja, una presa de decisió 
més compromesa que els continguts i 
l'avaluació, en darrer terme, serà el 
contrast que evidenciarà el grau de si
militud entre uns plantejaments i al
tres. 
Si entenem com a "mètode" els proce
diments utilitzats per assolir els objec
tius proposats, podria justificar-se 
aquesta diversitat donat que cada pro
fessor utilitzarà diferents procediments 
en funció dels alumnes, mitjans mate
rials, entorn, etc. 
Tanmateix, a aquesta diversitat enri
quidora i, per tant, positiva, se n'ha 
d'afegir una altra, possiblement més 
present que l'anterior, que sorgeix, 
amb tota probabilitat, de la manca 
d'integració real d'aquesta nova línia 
de treball en els professionals. Pel que 
fa a això, haurem d'assenyalar que, 
com tot plantejament nou, aquest ha 
de ser acceptat, en primer lloc, per tal 
que posteriorment es generi una crisi 
d'adaptació i finalment s'integri de for
ma real. 

Recorrem altre cop a la referència 
obligada de l'Educació Física en 
aquest nivell educatiu: les línies mar
cades recentment pel Ministeri d'Edu
cació Física i Ciència (BOE 23/9/87), 
els paràgrafs inicials de les quals diuen: 

"En propugnar per a aquesta àrea una 
metodologia activa cal entendre-la 
com quelcom més que l'activisme mo
tor, al qual ha d'integrar, haurà de fo
mentar progressivament actituds de 
reflexió i anàlisi del procés d'ensenya
ment que portin a l'alumne a conèixer 
els objectius cap on s'orienta l'esmen
tat procés, donant-li opció a exercitar 
la seva responsabilitat mitjançant la 
presa de decisions. 
Es procurarà que tota tasca tingui ple 
significat per a l'alumne, tant per a la 
seva estructura cognitivo-motriu, com 
per als seus propis interessos i motiva
cions. Es facilitarà a més, una visió 
integradora de l'assignatura mitjan
çant activitats i enfocaments multidis
ciplinars, prenent com a punt de par
tença la realitat motriu de l'individu ". 

Heus aquí, des del nostre punt de vista, 
un plantejament progressista a nivell 
metodològic, amb el qual coincidim 
força com a col.lectiu (CHIVITE i PÉ
REZ, 1987). És més, a tenor del que 
s'ha observat en diferents col.loquis, 
taules rodones, etc., és un planteja
ment plenament acceptat per molts 
professionals. 
Però, ies correspon això amb la reali
tat? La nostra resposta si bé no és nega
tiva ha de deixar entreveure, com a 
mínim, que no sempre és així. A classe 
sembla que s'utilitzen més aviat els sis
temes "tradicionals", és a dir, que com 
a norma general i en el millor dels 
casos, les propostes són del tipus ense
nyament mitjançant instrucció directa 
per a continguts com esports, condició 
fisica, jocs, etc., i l'ensenyament mit
jançant la recerca o descoberta per a 
les habilitats bàsiques, activitats d'ex
pressió i sensibilització, etc. (MOSS
TON, 1982), (BONE, 1989). I això 
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malgrat que es parteix d'objectius co
muns. 
Això és degut, possiblement, insistim, 
a una manca d'integració real dels ob
jectius proposats, donat que dificil
ment, i d'això en parlarem en els se
güents apartats, aquests podran acon
seguir-se amb plantejaments metodo
lògics "tradicionals". 
A més, incideix en això el fet que amb 
freqüència arriben a mans del profes
sional valuoses reflexions sobre el que 
s'ha de fer o deixar de fer a les sessions 
d'Educació Física en els nostres Cen
tres; propostes de treball brillants que 
capten fidels adeptes. Per contra, és 
menys freqüent trobar descripcions -i 
menys anàlisis- de les mateixes, sobre 
com dur-les a terme. 
En aquest context, la proposta meto
dològica que ara concretem, després 
d'alguns anys d'experimentació, i que 
sorgeix en el marc del Seminari Per
manent d'Educació Física de l'ICE de 
Saragossa, pot servir per a completar 
una proposta d'Educació Física per 
aquest cicle terminal educatiu basada 
en: "Fomentar en l'alumne el gust i la 
necessitat de l'activitat fisica realitzada 
de forma racional, a fi i efecte que l'a
lumne sigui capaç de realitzar exercici 
fisic de forma intel.ligent en acabar 
aquest cicle" (CHIVITE i PÉREZ, 
1987). 

1. Principi metodològic 
bàsic: recerca de 
l'autonomia de l'alumne 
Un objectiu com el de l'enunciat im
plica una participació de l'alumne 
cada cop més activa i responsable que 
no es pot assolir sinó és donant-li la 
possibilitat de prendre decisions en él 
procés d'ensenyament, a costa, natu
ralment, d'una progressiva desaparició 
del professor com a font única d'infor
mació i decisió. 
És per tot això, que la tesi bàsica que 
fonamenta aquest plantejament meto
dològic és la del creixement pausat 
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però constant, en el procés d'autono
mia de l'alumne. Gràficament es pot 
expressar de la següent manera: 

% de presa de 
decisions 

Des d'uns estadis inicials en els quals 
la major part de decisions són preses 
pel professor, fomentarem que sigui 
l'alumne qui vagi agafant més protago
nisme en les decisions. Un planteja
ment didàctic d'aquest tipus acom
pleix dues premises educatives fona
mentals: 
• D'una banda, obeeix a una sèrie de 
principis pedagògics bàsics que es po
den resumir així: "ensenyament per a 
un millor coneixement d'un mateix, 
ensenyament actiu i ensenyament 
emancipatori" (BAÑUELOS, 1984). 
• D'altra banda, donar resposta a la 
necessitat que l'alumne sigui tècnica
mente capaç de realitzar la seva activi
tat fisica de forma correcta. 
És evident que el principi d'emancipa
ció progressiva no és patrimoni exclu
siu d'aquestes edats, o no ho hauria de 
ser, però és, sens dubte, una premisa 
que agafa vigència en un període ter
minal com el nostre. 
D'altra banda, a la pràctica hem com
provat que és un mecanisme que atrau 
profundament als nostres alumnes de 
B.U.P., camp en el qual aquestes línies 
o propostes han estat experimentades 
(PÉREZ, 1988). No podem oblidar, 

que el nostre alumne està immers en 
un període evolutiu en el qual es pro
dueix una progressiva independència i 

DECISIONS DE L'ALUMNE' 

DECISIONS DEL PROFESSOR 

Temps 

autoafirmació. Això serà possible, fo
namentalmente, gràcies a importants 
avenços en el terreny afectiu i cognitiu 
que fan factible i desitjable qualsevol 
proposta d'autogestió. 
Ara bé, cometria un greu error qui do
nés per suposat que atès que el procés 
de maduració de l'alumne li permet 
accedir a determinats nivells o estruc
tures cognitives, afectives o psicomoto
res, i en concret en el camp cognitiu als 
nivells d'aplicació, anàlisi, etc. (8. 
BLOOM, 1972173), serà capaç d'uti
litzar-les en el camp de l'activitat fisi
ca. Només si l'alumne és estimulat per 
posar en joc aquestes estructures o ni
vells en el nostre camp: l'exercici cor
poral en totes les seves facetes, serà 
capaç d'aplicar-los amb èxit a l'hora 
de realitzar la seva activitat fisica. 
Efectivamente, de la mateixa manera 
que tots sabem que la maduresa psico
motora no implica en cap moment ni
vells alts de percepció, decisió o execu
ció motora, excepte que el subjecte si
gui entrenat -estimulat- per a això, 
podem afirmar que l'alumne no té per
què ser capaç d'aplicar a l'Educació 
Física els seus avenços en d'altres 
camps si no n'és estimulat. Per contra, 



si en la realitat quotidiana de la classe 
els alumnes són sotmesos a processos 
inferiors d'identificació amb l'activitat 
fisica, o d'aprenentatge a nivell cogni
tiu i psicomotor mitjançant mètodes 
directius, estem propiciant comporta
ments i actituds futures d'aquest tipus 
(futura dependència excessiva del pro
fessor, director d'activitat, ciutadans 
"passius" en la pràctica fisica subjectes 
a modes i directrius no sempre ben 
orientades), negant tota possibilitat 
que l'alumne apliqui els seus avenços, 
la seva maduresa, en el camp de l'acti
vitat fisica. 
Imaginem, per un moment, com n'és 
d'anacrònic, pel que fa a l'Educació 
Física, que l'alumne rebi un ensenya
ment on jugui un paper totalment pas
siu, o que tractem tímidament que l'a
lumne memoritzi o, en tot cas, com
prengui determinats sistemes d'entre
nament de la condició fisica, quan les 
seves estructures a nivell cognitiu, en 
aquest període evolutiu, li permeten 
no només comprendre'ls sinó, fins i 
tot, aplicar-los i valorar-ne els resul
tats. 
Naturalment aquest principi bàsic d'e
mancipació comporta un compromís 
fonamental per a l'èxit final: convèncer 
a l'alumne que és necessari que al ma
teix temps que va creixent en la seva 
capacitat de presa de decisions, ha d'a
nar progressant paral.lelament en la 
seva responsabilitat de treball eficient. 
I és a partir d'aquest principi d'on sor
geix la necessitat que l'alumne tingui 
un coneixement previ de la situació, 
un plantejament concret de treball per 
la seva part, i un control final del ma
teix. Ens estem referint a que l'alumne 
ha d'aprendre a fer exercici. 

2. Aprendre a fer exercici 
físic fent exercici físic 
El plantejament bàsic tradicional de la 
nostra assignatura que perseguia fona
mentalment i prioritària una millora 

del rendiment motor de l'alumne dei
xa, a partir d'aquest moment, de ser 
prioritari. Aprendre a fer exercici, a 
utilitzar-lo en funció de les necessitats i 
interessos de cadascú pren, per contra, 
gran importància, tenint en compte 
que es pretén una presa de responsabi
litat eficaç per part de l'alumne. 
AI mateix temps sembla conseqüent 
establir la pràctica, la vivència, com 
element fonamental del treball a les 
classes d'Educació Física, sempre i 
quan existeixi una actitud reflexiva en
torn d'aquesta pràctica i no un mer 
comportament executor en el sentit 
d'acte motor. 
D'altra banda, hom pot afirmar que 
l'aprés com a conseqüència de l'expe
riència personal queda millor enregis
trat, i en el cas de l'Educació Física és 
més real, al temps que el que s'ha ad
quirit mitjançant un grau suficient de 
coneixement, comprensió, anàlisi, sín
tesi i avaluació (B. BLOOM, 1972173) 
afirma en l'educand un nivell de racio
nalitat i fins i tot de posicionament 
afectiu clarament desitjable. 
No és banal mencionar aquest principi 
metodològic bàsic de la didàctica de 
l'Educació Física. Desgraciadament, 
és freqüent trobar experiències en les 
quals el plantejament d'objectius com 
el que hem enunciat aquí, ha desplaçat 
la pràctica, en el nostre cas la pràctica 
d'activitat fisica, a favor de la teoria en 
percentatges no desitjables. Això és, 
des del nostre punt de vista, un error, 
bé de concepte, bé d'estratègia, o pot
ser, simplement, una fase d'ajust a 
aquest nou plantejament que, insistim, . 
ha de prendre com a referència conti
nuada la vivència pràctica, per part de 
l'alumne, de l'activitat fisica conscien
ciada. 
És també necessari insistir en això per
què, amb freqüència, aquests tipus de 
plantejaments, analitzats superficial
ment, condueixen a la creença errònia 
que hom pretén fer de l'Educació Físi
ca una assignatura teòrica, semblant a 
la resta. En contra d'aquest tipus de 

creences o procediments la progressiva 
independència de l'alumne possibilita 
a mig termini, en el mateix cic/e edu
catiu, un major temps de pràctica per a 
aquest i una major identificació amb 
aquesta per part de l'alumne. 

3. Estructurar el 
desenvolupament dels 
continguts en base al 
principi d'emancipació 
progressiva de l'alumne 
Els objectius marcats per a la nostra 
assignatura determinen que la línia ge
neral de treball pugui definir-se com a 
progressió en la presa de responsabili
tats per a l'alumne, qui al final, si s'as
soleix l'objectiu previst, ha de ser autò
nom en la nostra assignatura. I això en 
resposta al principi bàsic de progressi
va independència ja esmentat. 
Naturalment aquest no és un procés 
que es doni espontàniament, sobretot 
si hom té en compte que una de les 
crítiques més freqüents vers l'entorn 
educatiu i cultural de l'alumne és pre
cisament que se'l tracta i es comporta 
com un element "passiu" en el procés 
educatiu. La presa de decisions de l'a
lumne ha d'exercitar-se de forma con
tinuada i progressiva. És aquest un 
principi bàsic en l'eficiència de l'ense
nyament: Procurar el major temps de 
treball sobre la tasca a aprendre (M. 
PIERON, 1988). Per a això s'han uti
litzat dues estratègies que s'apliquen 
simultàniament, bé que de forma dife
rent en cada Unitat Didàctica o Bloc 
Temàtic. 
A) D'una banda s'estructuren entorn 
d'un procedir didàctic comú per a tots 
que es pot descriure esquemàticament 
així: 
]a part: "fase directiva". El professor, 
en un sistema força tradicional de clas
se, imparteix l'assignatura i dóna les 
bases de treball futur, la fase autòno
ma, a l'alumne. 
En aquesta primera fase, de duració 

91 



variable en funció de la complexitat 
del tema, la tasca fonamental del pro
fessor és estructurar el tema de treball, 
analitzar a la pràctica els principis bà
sics de treball i sistemes més adequats, 
etc. L'alumne, per la seva banda, pre
pararà amb l'ajut del professor el tre
ball que realitzarà a la segona fase. 
2" part: "fase autònoma". L'alumne 
pren decisions de forma progressiva i 
conscient, programa, realitza, contro
la, etc., el seu propi treball, en la majo
ria dels casos a nivells molt bàsics o 
genèrics. El professor, d'altra banda, a 
més de col.laborar en tot el procés d'a
nàlisi i planificació del treball, super" 
visa el treball i procura un coneixe
ment de resultats continu sobre la pre
visió, realització i control del treball, 
sempre en base als principis, sistemes, 
etc., estructurats de forma pràctica a la 
fase dirigida. 
Com hom pot suposar es tracta de fa
ses de treball peñectament diferencia
des, bé que íntimament relacionades 
entre si, que es donen en el temps sense 
ruptures o canvis bruscos que provoca
rien una fase d'adaptació fàcilment 
evitable si a la fase dirigida l'alumne ja 
inicia la seva presa de decisions; gràfi
cament es pot expressar així: 

TREBALL 
DIRIGIT 

AI mateix temps i respectant sempre 
una progressió en el traspàs de la presa 
de decisions del professor vers l'alum
ne, la duració i la importància d'a
questes fases varia amb els anys. 
A les primeres unitats del primer curs, 
l'alummne amb prou feines planteja 
treballs autònoms i quan ho fa és sobre 
temes molt concrets, en els cursos fi
nals l'alumne pren pràcticament tota 
la responsabilitat assumint el professor 
un paper de coordinador d'iniciatives. 
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B) D'altra banda, en la recerca d'un 
procedir lògic en els plantejaments de 
l'alumne, comú a d'altres assignatures 
i situacions, es procedeix de forma sis
temàtica en base al següent esquema: 

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ 
TEMA O CONTINGUT 

(A V ALU ACIÓ EN EL SEU CAS) 

I PRÀCTICA I 
Aquest procedir universal de treball és 
el que pretenem que utilitzi el nostre 
alumnat a l'hora de realitzar exercici 
fisic, al mateix temps, insistim, que 
serveix per a establir un patró de tre
ball vàlid per a d'altres situacions. 
En conseqüència amb tots els planteja
ments anteriors, no és vàlid que en un 
moment donat -avaluaci~ eXigim 
que actui d'acord amb aquest procedir, 
sinó que prèviament haurà d'estar pre
sent tant en el seu treball com en els 
plantejaments del professor. 
Citem alguns exemples pràctics: el 

professor haurà d'ajustar els seus plan
tejaments de treball pràctic a aquest 
esquema i fer-lo veure a l'alumne; l'a
lumne haurà d'actuar justificant la 
seva proposta (anàlisi) i controlant el 
seu treball, etc. 
Aquesta és una estratègia que demana
rà al professor uns plantejaments de 
treball exigents i elaborats, a canvi, l'a
lumne viurà conscientment les seves 
pràctiques, al temps que té possibili
tats de desenvolupar el seu esperit crí-

PLANTEJAMENT 
DEL TREBALL 

tic basat en un procedir lògic: anàlisi 
prèvia, pla de treball , treball , anàlisi 
final. 

4. El grau d'autonomia de 
l'alumne, instrument 
d'avaluació dels objectius 
Conegut l'objectiu proposat és com
prensible que el desenvolupament cur
ricular ha de tenir un tarannà d'incre
ment progressiu en el grau d'autono
mia que s'ha d'oferir a l'alumne, en 
coherència amb el que s'ha establert, ja 
que només si l'alumne és capaç d'o
brar de forma autònoma i, per tant, 
capaç. al seu torn, de raonar les seves 
pròpies decisions, estarem en condi
cions de valorar el llogre o no del nos
tre objectiu. 
Les possibilitats de comprovar la con
secució o no d'aquest objectiu final 
- "que l'alumne sigui capaç de rea
litzar exercici.fisic deforma intel.li gent 
en acabar aquest cic/e edllcatill''-. en
tès al peu de la lletra. són molt remo
tes. ja que el seguiment dels nostres 
alumnes un cop han abandonat el cen
tre és dificil. 
Conscients d'aquestes limitacions cer
quem solucions parcials que ens apro
ximin vers el control d'aquest objectiu 
final. Es tracta que a les classes po-



guem apreciar el grau d'autonomia 
dels alumnes. L'estructura dels temes 
en base a les dues fases esmentades a 
l'apartat anterior: "fase dirigida" 
"fase autònoma", permet una contí
nua valoració de la consecució d'a
quest objectiu en la fase de "treball 
autònom" ja que en aquesta es pot 
comprovar el nivell d'independència 
assolit en els diferents temes. 
No és, evidentment, l'únic element 
d'avaluació, però en conseqüència al 
plantejament presentat sí serà priorita
ri. Tampoc entrarem en un desenvolu
pament tècnic del procés d'avaluació 
ja que, com s'ha indicat a la introduc
ció, aquest tema serà tractat per un 
altre autor en aquest mateix número. 
Només insistirem en la idea que un 
cop més els sistemes clàssics d'avalua
ció de l'assignatura: test de condició 
Física, Habilitats Bàsiques i Específi
ques, etc., han de ser revisats i compar
tir protagonisme amb d'altres instru
ments d'avaluació ben diferents: plans 
de treball. capacitat d'anàlisi, qüestio
naris de valoració del treball, etc. 

s. Instruments de treball 
Naturalment, el procedir que prete
nem exigeix la utilització d'una sèrie 
d'instruments no habituals per a l'a
lumne a les classes d'Educació Física. 
Ens ocuparem en aquest darrer apartat 
d'aquells la missió dels quals és aten
dre amb la garantia suficient els objec
tius vinculats a l'àmbit cognitiu princi
palment, ja que considerem que la res
ta d'objectius poden ser suficientment 
atesos a partir del plantejament de 
continguts o a través de les alternatives 
metodològiques precises, al temps que 
són aquests els que poden resultar més 
allunyats d'altre tipus de plantejament 
i que, tanmateix, són fonamentals pel 
nostre. 
• Explicacions teòriques i apunts. 
Amb aquests pretenem cobrir tot el 
referent als nivells de coneixement i 
comprensió de l'alumne. En un princi
pi vàrem ser partidaris que fossin els 

propis alumnes els que prenguessin i 
construïssin els seus propis apunts 
però actualment estem més en la línia 
d'oferir-Ios-els des del Seminari i que 
siguin ells els que s'encarreguin de 
complementar-los amb les seves apor
tacions, contrastar-los a partir de les 
experiències de les sessions de classe o 
d'altre tipus, etc. La utilització coordi
nada d'ambdós ens ha permès reduir al 
màxim el temps de classe dedicat a 
explicacions. 
• Treballs realitzats pels alumnes. En 
cada bloc temàtic instem als alumnes 
que realitzin algun treball sobre les es
tructures ja conegudes. El treball con
sisteix en una anàlisi del tema sobre el 
qual l'alumne o grup treballarà a la 
fase autònoma i un programa d'entre
nament. 
Amb aquests trehalls hom pretén valo-

rar el grau de coneixement pràctic que 
l'alumne· ha obtingut al llarg del treball 
de la Unitat Didàctica en qüestió, ba
sant-nos, prindpalment. en la seva ca
pacitat d'anàlisi i d'aplicació. En la 
mesura que l'alumne es troba en cur
sos superiors i, per tant. el seu grau 
d'autonomia és major. l'exigència 
també és superior, proposant-li tas
ques que impliquin cada vegada més 
dificultat, principalment pel que fa a 
solucionar major nombre de proble
mes. 
Existeixen d'altres instruments com les 
fitxes de control. fitxes de classe, etc., 
però aquests són més habituals i co
muns a d'altres plantejaments. 
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