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L'ensenyament, per als seus professio
nals, consisteix, fonamentalment, en 
dissenyar ambients o situacions de tre
ball pels alumnes, conduint l'activitat, 
de manera que vagi desenvolupat el 
curriculum, al temps que omple la 
vida escolar de forma ordenada, guiats 
per una intencionalitat (GIMENO, 
1988). Precisament, a partir del disseny 
de les situacions de treball es produeix 
la conducció de l'activitat i la interac
ció didàctica. 
Si volem plantejar que l'ensenyament 
de l'Educació Física (en conseqüència 
la Didàctica de l'Educació Física) sigui 
científic i crític, és necessari que ens 
apropem, amb la major precisió possi
ble, a la realitat, a la praxis d'allò que 
succeeix quan ensenyem. Per això és 
fonamental analitzar la nostra pràcti
ca, realitzar una anàlisi de l'ensenya
ment de l'Educació Física. 
En aquest sentit ens ajudarà l'anàlisi 
de la interacció a les classes d'Educa
cióFísica. 
El concepte d'interacció fa referència a 
algun tipus de relacions entre varia
bles. A la classe d'Educació Física es 
donen una sèrie de relacions i intercan
vis de tota mena que convé descriure i 
analitzar per explicar Què hi succeeix i 

predir els fenòmens que es produeixen 
en el procés d'ensenyament -aprenen
tatge-de l'Educació Física. 
La conducta docent, per la seva pròpia 
naturalesa, es dóna en un context d'in
teracció social (FLANDERS, 1970). 
Els actes que es realitzen a la funció 
docent condueixen a contactes recí
procs entre cI professor i els alumnes. 
L'ensenyament no és altre cosa que 
aquest intercanvi entre professor
alumne. 
La interacció didàctica (hom sobreen
tén que dintre del sistema educatiu, de 
la interacció educativa) és l'acció recí
proca que mantenen, almenys, dues 
persones amb el propòsit d'influir-se 
positivament. És la relació que manté 
el professor davant el grup d'alumnes i 
l'acció directa que desenvolupen entre 
si. 
Particularment considero que es donen 
tres nivells d'interacció: la interacció 
de tipus tècnic, la interacció de tipus 
afectivo-social i la interacció de tipus 
organitzatiu dels alumnes (DELGA
DO, 1988). 
Quan ens plantegem de realitzar una 
observació i una anàlisi de la interac
ció en una classe d'Educació Física, les 
qüestions fonamentals que hem de 

considerar són les següents: 
- Establir les categories d'anàlisi que 
hem de seguir. Què hem d'observar? 
- Determinar criteris de classificació. 
Haurem determinat amb aquest dos 
punts el sistema de categories-ana
litzadors i, amb això, determinat quin 
sistema de classificació hem d'uti
litzar, ordenar, organitzar, entendre, 
controlar, tractar, intervenir sobre la 
classe objecte de la nostra anàlisi. 
- Definir unívocament les categories. 
- Entrenar o homogenitzar els obser-
vadors. 
Aquestes decisions prèvies de l'estu
diós, l'investigador, l'analista de l'en
senyament, no són innÒQües ja que en 
funció del que decidim observar, com 
observar, etc., indicarà els nostres inte
ressos previs personals, el nostre enfo
cament respecte de l'ensenyament i en 
quin paradigma d'investigació ens po
sicionem. Cap anàlisi de la pràctica es
colar és innocent donat que "cap cer
vell és verge ni de teoria ni de praxis ni 
d'interessos previs" (FERNANDEZ 
PÉREZ, 1988). 
Dintre de l'anàlisi de la classe d'Edu
cació Física el primer que interessa és 
decidir quin aspecte de la interacció di
dàctica ens interessa. ¿La interacció 
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Tècnica? I dintre d'aquesta, ¿la inte
racció verbal?, la interacció social?, ¿la 
interacció afectiva? Heus aquí la pri
mera qüestió clau a contestar. 
Una altra decisió que hem de prendre 
és si la nostra observació i anàlisi es 
centraran en els comportaments do
cents observables o en els processos 
mentals (no directament observables) 
que es donen en els comportaments del 
professor. 
A més de les anàlisis dels comporta
ments docents, discents i de la seva in
teracció, és a dir, dels comportaments 
observables a la pràctica de l'ensenya
ment, existeixen d'altres possibles anà
lisis i diagnòstics de la intervenció do
cent a través dels processos mentals i 
de les decisions dels professors i a tra
vés dels processos mentals dels alum
nes durant el seu aprenentatge. També 
existeixen d'altres anàlisis de la classe 
amb plantejaments ecològics d'investi
gació sobre la mateixa. 
Dintre dels estudis i investigacions dels 
comportaments observables són clàs
sics els estudis de M. Pieron (recordem 
el llibre publicat per aquest autor en 
castellà, titulat "Observación e investi
gación. Enseñanza de las actividades 
Físicas y Deportivas", 1986). Seguint 
aquesta línia d'investigació tenim a au
tors com Siedentop (1979), ChefTers 
(1973), Anderson (1980), etc. Tots se
gueixen el paradigma d'investigació 
predicció -producte i procés- produc
te, enclavats dintre d'un corrent quan
titatiu. 
Pel que fa a l'estudi dels processos 
mentals i decisions dels professors po
dem considerar en Educació Física tre
balls com els de Sherman (1983), HofT
man (1983) i Placek (1983). Seguint 
aquest corrents s'ha celebrat recent
ment un Simposi Internacional sobre 
"Pensamiento y toma de decisiones" a 
la Rabida, 1986. Alguns autors espa
nyols estan seguint aquesta línia d'in
vestigació: L.M . Villar Angulo i C. 
Marcelo. És una línia que, a l'ensenya
ment de l'Educació Física, s'està ini-
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ciant a Espanya. Tenim referències del 
treball de J. Devis la comunicació del 
qual es presentà al "Congreso Interna
cional de la A.I.E.S.E.P." celebrat a 
Madrid, 1988, sobre aquest tema i els 
treballs que a l'INEF de Granada es
tem seguint a l'assignatura de Didàcti
ca de l'Educació Física (DELGADO, 
M.; VILLAR, F., 1987) 
Els pensaments, actituds i processos de 
presa de decisions són indirectament 
induïts des dels informes escrits; les 
observacions presencials i els docu
ments en vídeo analitzats en diferit. 
A més de les observacions, serà precís 
introduir tècniques específiques de 
descoberta sobre la fonamentació de 
les actuacions dels professors (en la ru
tina, la imitació o en la innovació, etc.) 
tècniques d'estimulació del record, del 
pensament en veu alta i d'altres. Tam
bé a través de documents escrits 
-demanats tant a professors com a 
alumnes- sobre els quals aplicarem 
l'anàlisi de contingut corresponent. 
Amb aquesta anàlisi de l'ensenyament 
comprendrem millor el comportament 
del professor i de l'alumne ja que així 
hom podrà indagar les causes, origen 
d'allò que s'ha realitzat, en base a allò 
que hom pensa, desitja o decideix cada 
integrant de la vida a l'aula i de la inte
racció didàctica. 
¿Què pensa el professor d'Educació Fí
sica a la fase de planificació i, en con
seqüència, quines decisions pren?, ¿pot 
servir per a comprendre millor com 
actua a l'aula i, al mateix temps, ana
litzar si eren adequades les decisions 
pre-actives preses? El camp d'investi
gació que s'obre en aquesta àrea és im
portant per a conèixer els pensaments, 
creences i decisions dels professors 
d'Educació Física. 

De la mateixa manera aquesta línia 
d'investigació té altres àrees com la in
tervenció didàctica, les decisions inte
ractives i la pròpia interacció didàcti
ca. 
No podem oblidar que per mitjà dels 
alumnes, responsables dels productes 

en els quals aquests són avaluats i de 
l'anàlisi dels processos mentals provo
cats en els alumnes, es pot avaluar l'ac
tuació del professor (FERNADEZ PÉ
REZ,1989). 
En la formació dels professors, l'anàli
si de la interacció didàctica a la classe i 
a la planificació de la mateixa, seguint 
l'estudi dels processos de pensament i 
les decisions dels professors novells, 
farà que adoptin una activitat reflexiva 
i crítica respecte de la seva actuació, 
tant des de la seva pròpia reflexió com 
a partir de la intervenció dels seus pro
fessors-tutors que els orienten durant 
les pràctiques docents. 
Com podem observar, l'interès de l'a
nàlisi de l'ensenyament no pot estar 
merament en la descripció i el diagnòs
tic del que succeeix a la classe d'Edu
cació Física (per exemple, tenir moltes 
dades sobre la realitat del que succeeix 
a la classe d'Educació Física, si es do
nen molts o pocs "feedback" o si la 
participació de l'alumne és minsa o 
gran). L'anàlisi ha d'estar al servei de 
la millora de la nostra classe, si no es 
convertiria en un excel.lent banc de 
dades però no aportaria res a la millora 
de la qualitat de l'ensenyament de l'E
ducació Física. 

Per tot això, l'anàlisi de l'ensenyament 
ha d'apropar-se a allò que suposa un 
canvi en el pressupost epistemològic i 
donar prioritat a allò peculiar, qualita
tiu i idiogràfic (paradigma ecològic). 
També s'ha d'apropar a l'estudi de les 
intúaccions a nivell social mitjançant 
estudis de la topologia sòcio-gràfica 
(anàlisis sòcio-mètriques sobre atrac
cions, rebuigs, autoconcepte, etc.). 
Igualment el sondeig ha d'anar sobre 
els nexes afectius, és a dir, sobre les in
teraccions afectives a la classe. I, final
ment, es tractaria d'identificar els pro
cessos mentals i les decisions que afec
ten la interacció didàctica. 
Tot això ens apropa a un tipus d'inves
tigació qualitativa que, òbviament, no 
rebutja l'aportació indubtable de la in
vestigació quantitativa, racionalista. 



Dintre d'aquesta investigació qualita
tiva, la investigació a l'aula és una for
ma de millora de la qualitat de l'ense
nyament del professor, que assumeix 
el docent que està disposat a canviar i 
que investiga, des de la praxis, la seva 
actuació com a ensenyant. 
L'aula és important, no com a recepto
ra d'investigacions sinó que també és 
origen d'interrogants d'investigació 
propis. 
D'entre els instruments i tècniques 
d'investigació qualitativa i d'anàlisi de 
la classe més importants podem consi
derar els següents: 

- els diaris; 
- l'anàlisi de documents; 
- fotografies; 
- enregistraments àudio/vídeo; 
- entrevistes; 
- observacions; 
- qüestionaris; 
- notes de camp; 
- estudi de casos. 

En aquestes tècniques coincideixen au
tors com Elliot, Jack Sanger, David 
Hopkins, Rob Walker i Carlos Marce
lo. 
A més, aquests investigadors conside
ren d'altres tècniques com el Comenta
ri en viu, la Triangulació i l' Informe 
analític (Elliot), Amagatzament imme
diat de dades, Tècnica de les "dosis ho
meopàtiques", Reunions en equip 
(Sanders), Anàlisis sòcio-mètriques 
(Hopkins), Auto-observació del pro
fessor, Tests estandaritzats de diagnòs
tic (Walker), Captació de l'estratègia, 
Model de lent, Plans escrits, Pensar en 
veu alta, Estimulació del record, Re
pertori de graella de Kelly i estudis et
nogràfics (Marcelo). 
No coneixo un estímul més poderós 
per a la professionalització interna (au
to.percepció professional positiva) dels 
docents, condició sine qua non per a la 
professionalització sociològica exter
na, que aquesta auto-percepció dels 
professors com investigadors perma
nents de la seva pròpia pràctica, refle-

xi onada críticamente i creativa (FER
N.A.NDEZ PÉREZ, 1988). 
L'anàlisi de la classe que produeix el 
propi professor mitjançant la reflexió 
en l'acció i a través d'un ensenyament 
crític és el millor mitjà de perfecciona
ment i de millora de la qualitat de l'en
senyament. 
L'anàlisi de l'ensenyament ha marcat 
el corrent de les investigacions d'a
quests darrers anys. En primer lloc, 
perquè hom sentia la necessitat de des
mitificar el costat màgic de la relació 
educativa i, a més, perquè els forma
dors dels professors volien inspirar-se 
en dades científiques per a assegurar a 
la seva missió tot el crèdit que aquesta 
reclama (POL DUPONT, 1984). 
La classe és un lloc privilegiat d'inves
tigacions de tota mena, obre i ens fa 
descobrir milers de perspectives .. . 
Com a compendi del que s' ha escrit 
podem concloure dient: 

I. La importància de l'anàlisi de la in
teracció didàctica és decisiva com a 

mitjà per a millorar la qual itat de l'en
senyament de l'Educació Física. 
2. La (ellevància de l'anàlisi de l'ense
nyament en la formació i perfecciona
ment del professor d'Educació Física i 
Esports és inqüestionable. 
3. L'anàlisi de l'ensenyament dels per
centatges de temps dedicats a una fun
ció o competència docent ens servirà 
de diagnòstic en relació al tipus d'Estil 
d'Ensenyament que està utilitzant un 
professor al qual analitzem. 
4. És necessari preparar supervisors 
que coneguin els sistemes d'anàlisi de 
la classe i que serveixin d'ajut al pro
fessional docent. 
5. No basar la nostra anàlisi només en 
mesures directes i observables. Uti
litzar conjuntament amb d'altres tipus 
de tècniques d'anàlisi que hem esmen
tat. 
6. Analitzar la interacció des d'una 
perspectiva més qualitativa i interpre
tativa. 
7. Considerar les dimensions cogniti-
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ves, sociològiques i afectives de la inte
racció de la classe d'Educació Física. 
8. Resaltar la importància de l'ús del 
vídeo per a facilitar l'anàlisi de la inte
racció i com a auxiliar a l'ensenya
ment i formació dels nous professors. 
9. Importància de les anàlisis reflexi
ves i crítiques de la pròpia actuació del 
professor com a mitjà de perfecciona
ment docent (l'enregistrament i el pos
terior visionat de la nostra classe pot 
ser de gran interès). 
10. Importància de l'anàlisi de la inte
racció com a mitjà d'investigació d'a
llò que succeeix a l'aula. 
En el document del M.E.C. sobre la 
Reforma de l'Ensenyament es referma 
la importància que té per a una millor 
qualitat de l'ensenyament, la formació 
del professor amb ..... una sòlida for
mació acadèmica i professional, una 
elevada capacitat de reflexió sobre la 
pràctica educativa... per a adaptar la 
seva tasca docent als avenços del co
neixement científic, tècnic i pedagò
gic". En aquesta línia ens ajudarà l'a
nàlisi de la interacció didàctica a les 
classes d'Educació Física. 
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