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L'activitat fisica i l'esport en 
l'àmbit de la ciència 

Què es denomina ciència o coneixe
ment cientffic en l'actualitat? 
El concepte ciència, com a producte 
d'un estil de pensament humà que és, 
es troba sotmès a una constant revisió 
i evolució; això s'ha donat fms al mo
ment i segurament ho continuarà sent. 
En l'actualitat, encara que existeixin 
matitzacions diverses del que hom 
entén per coneixement cientffic, es 
produeix un acord ampli a l'hora de 
considerar quins són els trets més co
muns, que a mode de síntesi podem 
resumir en els següents: 
• Es constitueix a partir d'àrees de co

neixement específiques, és a dir, té 
un objecte o substància pròpia. 

• No és el sentit comú ni l'experiència 
immediata i quotidiana, sinó que so
brepassa ambdós trets tant en els 
seus plantejaments com en les solu
cions donades als problemes. 

• Posseeix un mètode que consta 
d'unes estapes perfectament identifi-

cables, denominat mètode cientfjic, 
que és el que empra per cercar solu
ció al problema plantejat. 

• Forma xarxes i sistemes amb l'uni
vers científic i aspira a la precisió, 
c1aretat, confiabilitat, ordre i cohe
rència. 

• Els resultats obtinguts i els mètodes 
emprats són sotmesos a contrastació 
metòdica. 

• Intenta ser objectiu respecte a les 
variables de les accions que el mani
pulen. 

• Es essencialment corregible i dinà-
mic. 

Simplificant encara més el que hem 
dit, podem considerar que el coneixe
ment cientffic requereix dues premis
ses bàsiques: l'existència d'un objecte 
o substància i l'ús d'un mètode, deno
minat mètode científic. 
Si el mètode científic és premissa bàsi
ca per a poder determinar què entenem 
per ciència i què per coneixement 
cientffic, sembla adequat procedir a 
considerar què s'entén per tal. 
Per a fer-ho seguirem les formula-

cions fetes per M. Bunge (1983), 
autor que situant-se en una perspecti
va d'eclecticisme, aglutina les posi
cions més significatives quant a la in
terpretació del procediment científic. 
Segons l'autor "un mètode és un pro
cediment regular, explícit i repetible 
per a aconseguir quelcom, sigui mate
rial o conceptual. Tota investigació 
sigui del tipus que sigui es proposa 
resoldre un conjunt de problemes". 
Perquè una investigació procedeixi 
d'acord amb un mètode científic ha 
d'acomplir les següents etapes (Bunge, 
1980): 
I . Descobriment del problema, que 

pot ser de molt diversa índole. 
2. Fer un plantejament precís del 

problema. 
3. Recerca de coneixements i instru

ments rellevants al problema, com 
ara dades empíriques, teories, apa
rells de medició, tàctica de càlcul, 
etc. 

4. Temptativa de solució del proble
ma amb l'ajuda de mitjans identifi
cats. 

5 



------------------------------Apunts: Educació Física i Esports, 1990 (22) 05-10 ------

5. Invenció de noves idees (hipòte
sis, teories o tècniques) o produc
ció de noves dades empíriques re
llevants. 

6. Obtenció d'una solució, exacta o 
aproximada, en el cas. 

7. Investigació de les conseqüències 
de la solució obtinguda; predic
cions, noves dades, generalitza
cions, etc. 

8. Contrastament de la solució; con
frontació o posada a prova. 

9. Correcció (afmnació en el cas) de 
les hipòtesis, teories, dades, tècni
ques, etc. 

Encara que el mètode científic sigui 
imprescindible en el quefer científic, 
s'ha de tenir en compte que aquest per 
si sol no aporta teories, ni dades, ni tèc
niques, no supleix els coneixements, 
decisions i plans, sinó que ajuda a la 
seva ordenació, a precisar-los i enri
quir-los. No és tampoc un conjunt de 
regles infalibles, continua dient Bunge, 
per a arribar al coneixement de la veri
tat; més aviat es tracta d'una actitud que 
implica certes estratègies i tàctiques es
pecials característiques segons les 
ciències o tecnologies particulars. 

El problema de l'objecte en 
l'activitat fisica o acció 
motriu 

Des d'un punt de vista etimològic, ob
jecte significa el contraposat, el situat 
enfront de nosaltres, indica allò sobre 
el que recau o allò a què es refereix 
una activitat; fa referencia, per tant, a 
tot el que es pugui manipular. 
A l'hora d'intentar analitzar quin és, o 
pot ser, l'objecte d'una ciència o disci
plina precientífica, com ara és el nos
tre cas, es donen diferents supòsits 
que convé considerar. 
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En primer lloc, és necessari fer refe
rencia al tema d'estudi, que sent con
dició necessària per al saber científic, 
no és suficient, donat que qualsevol 
aspecte de la realitat pot convertir-se 
en tema d'estudi, sense que s'hagi de 
parlar necessàriament d'investigació 
científica, si està basat en el sentit 
comú, en la tradició, en el mite, etc. 
En segon lloc, l'objecte sempre fa re
ferencia als productes propis o resul
tants del quefer científic, que es dife
rencien de manera substancial dels 
productes resultants del coneixement 
ordinari. Són productes, que encara 
parcialitzats i de vegades construïts 
conceptualment, ofereixen un conei
xement més precís i fededigne de la 
realitat. 
En l'àmbit de l'activitat física o acció 
motriu, en no haber estat considerada 
encara en l'actualitat com una ciència 
donat el seu escàs desenvolupament 

específic, el problema de l'objecte 
s'aguditza de manera molt manifesta. 
Els estudis i anàlisis considerats com 
a científics pertanyents al camp que 
estem analitzant, s'han fet sempre 
partint d'altres ciències com ara són 
fonamentalment la Física i més re
centment la Biomecànica, la Fisiolo
gia i la Psicologia. 
Fent un breu recorregut històric pel 
que podem considerar investigació en 
l'àmbit de l'activitat física, podem si
tuar-nos com a punt de partida en 
Descartes, qui en parlar de les màqui
nes simples, o de la primera genera
ció, compara el cos en moviment a un 
autòmata, segons la màquina cons
truida per ell amb col.laboració amb 
l'enginyer Villerbressie. 
Descartes 1 defèn la seva teoria de la 
següent manera: "la nostra acció es 
realitza de la mateixa manera que el 
moviment del rellotge és produït per 
la força del seu resort i la figura de 
les seves rodes". 
Són posteriorment les anomenades 
màquines energètiques amb les seves 
tres generacions, de vapor i carbó. 
l'explosió i explotament de l'electrici
tat i l'energia nuclear. especialment 
les dues primeres, les que han estat 
emprades com a referencia en la com
paració de l'home amb la màquina. 
Aquest fet ha portat a avenços cientí
fics en el camp de l'activitat física 
que, sigui dit, són els que en l'actuali
tat continuen ocupant un lloc privile
giat especialment en l'esport. 
La majoria d'investigacions aplicades 
a l'activitat física en el moment actual 
procedeixen bàsicament de la biome
cànica, de la fisiologia de l'exercici, 
fet fàcilment comprobable simple
ment fent una revisió de la bibliogra
fia específica. 
Però, ¿hem de conformar-nos amb 
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aquesta orientació donada a l'activitat 
física, des del camp científic, que no 
li reconeix objecte propi i conse
qüentment sense possibilitat, almenys 
immediata, de convertir-se en cièn
cia? 
Si bé en el moment actual, donat 
l'estat de la qüestió, no podem afirmar 
de manera taxativa que l'activitat físi
ca és una ciència, sí que podem aven
turar-nos pel camí emprès per diver
sos autors que pretenen sentar les 
premisses que, almenys, ens perme
tran situar-nos en un marc de referèn
cia de caràcter científic. 
Vegem a continuació algunes de les 
passes donades en el sentit de reivin
dicar per a l'activitat física o acció 
motriu el caràcter de ciència. 

L'activitat rlSica o acció 
motriu, ¿ciència? 

El sol fet de plantejar-nos la pregunta 
que encapçala l'apartat pot fer que per 
algun sector de la comunitat científica 
sigui motiu, com a mínim, d'un raona
ble escepticisme. 
Malgrat això, exposarem algunes de 
les idees centrals de les passes dona
des en aquest sentit per diferents au
tors. 
En un dels apartats anteriors hem ex
posat, seguint a Bunge, quines són les 
característiques bàsiques pròpies del 
saber científic, del mètode científic, o 
posteriorment el problema de l'objec
te en l'activitat física o acció motriu. 
Vegem a continuació de manera resu
mida alguns dels problemes que ens 
planteja el tractament del fet de consi
derar l'activitat física com a ciència. 
La problemàtica de l'activitat física en 
l'actualitat s'ha vist incrementada tant 
per factors de desenvolupament intem 

(ampliació del sabers en fisiologia, 
biomecànica, estructura dels esports i 
interacció motriu) com per influèn
cies externes. Aquesta diversificació i 
les aportacions rebudes d'altres camps 
ens fan pensar en la necessitat de 
l'abordament del que podria ser la 
ciència o ciències de l'activitat física 
o acció motriu. 
Si situem l'activitat física en l'àmbit 
de l'educació i la considerem com a 
educació física, podem fer un 
paral.lelisme i situar-la de manera co
herent, no sense haver de salvar abans 
alguns obstacles, com pot ser si el seu 
objecte és la conducta motriu o l'acció 
motriu per si mateixa i no quant a ob
jecte d'educació. 
Situats de manera específica en l'acti
vitat física, per a analitzar el seu pos
sible caracter científic, el primer pro
blema amb què ens enfrontem és el de 
l'objecte o substància i la seva dispa
ritat. Quin considerem com a tal, 
l'home que es mou de manera reflexa 
o el que es mou de manera voluntà
ria?, les diferents formes de conducta 
o una conducta concreta? 
Un altre punt a tenir en compte és de
cidir si l'activitat física o acció motriu 
té entitat suficient independentment o 
no. Aquesta és una parcialització que 
no representa cap problema en l'àmbit 
de la ciència, ja que és precisament 
parcialitzant els objectes d'estudi que 
procedeix la ciència, però sense per
dre de vista l'imperatiu de la interdis
ciplinarietat científica. 
En reivindicar l'autonomia científica 
de l'activitat física o acció motriu, 
només manifestem que la seva especi
ficitat com a objecte de coneixement 
és palesa, d'acord amb això ens sem
bla lícit defendre la seva caracteritza
ció i explicitació sistemàtica i diferen
ciada. 

L'activitat física quant a acció huma
na de caràcter conductual, pot portar 
a una reflexió teòrica particularitzada, 
fins al punt de constituir un apartat 
científic específic, sense que això su
posi un renunciament als imperatius 
de la investigació interelacional i re
corrent. 
L'activitat física ha possibilitat l'am
pliació del camp d'investigació de 
moltes ciències humanes i de l'educa
ció i també d'algunes d'àmbit natural 
que fins dates recents havien restat 
alienes als fenòmens i processos que 
aquesta activitat genera. 
Algunes ciències com ara la psicolo
gia i la sociologia han vist diversifi
cats els seus aspectes d'actuació a tra
vés de l'activitat física, arribant en 
alguns casos a constituir branques au
tònomes, o trobant-se actualment en 
trànsit de ser-ho, com poden ser la 
psicologia del aprenentatge, o del 
desenvolupament motriu. 
Altres disciplines que tan sols s'ha
vien ocupat de l'activitat física d'una 
manera marginal han entrat a formar 
part d'aquesta, com són la biologia, la 
fisiologia, etc. 
Per últim, algunes ciències que no ha
vien atorgat significació al fenomen 
que estem tractant, constitueixen avui 
en dia un dels pilars bàsics en el seu 
estudi, com ara la física a través de la 
biomecànica, kinesiologia, kinantro
pometria, etc. 
Malgrat això, no podem afirmar que 
en l'àmbit de les ciències es contem
pli ja l'especialitat científica consa
grada específicament a l'estudi de 
l'activitat física o acció motriu. Potser 
sigui degut en part a la manca de tra
dició, i també a què molts creguin 
que aquesta ciència seria una redun
dància ja tractada en altres àmbits. 
Pensem que aquest últim punt no es 
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ressisteix a l'anàlisi que acabem d'ex
posar. 

Ciència factual i ciència 
pràxica 

Les classificacions de les ciències són 
d'índole diversa. Bunge (1983) les di
videix en fonnals i factuals, subdivi-

CIÈNCIES DE 
L'ACflVITAT 
FÍSICA 

Ciències 
FAcruALS 

Ciències 
AcruALSO 
PRAxIQUES 

Aquesta classificació ens sembla in
suficient, donat que no abasta algunes 
de les possibles ciències de la referida 

CIÈNCIES 
DE 

BIO-FÍSIC 

L'ACflVITAT COMPORTAMENTAL 
FÍSICA 
(punt de 
vista) 

CULTURAL 
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dint les primeres en lògica i matemàti
ca, i les segones en naturals i culturals. 
Per la seva part, Quintana Cabanes 
(1983) classifica les ciències de l'edu
cació en factuals i actuals. Si fem una 
adaptació d'aquesta classificació i se
guim els criteris de V. Pedraz (1988), 
podem classificar unes ciències de 
l'activitat física o acció motriu de la 
manera següent: 

Història de l'activitat física. 
Psicologia de l'activitat. 
Antropologia de l'activitat física. 
Biologia de l'activitat física. 
Etc. 
Didàctica de l'entrenament. 
Psicologia del desenvolupament motriu. 
Educació física escolar. 
Psicologia de l'aprenentatge motriu. 
Etc. 

achvltat física. Per això exposem a 
continuació el que considerem un in
tent de nova classificació. 

Biomecànica. 
Kinesiologia. 
Kinantropometria. 
Fisiologia. 
Fisiologia de l'exercici. 
Etc. 
Psicologia de l'activitat física. 
Sociologia de l'activitat física. 
Comunicació pràxica. 
Aprenentatge motriu. 
Desenvolupament d'habilitats i destresa. 
Etc. 
Ciències de l'esport. 
(sociologia, antropologia, etc.) 
Didàctica de l'activitat física. 
Avaluació. 
Pedagogia de l'activitat física. 
Etc. 

Cap a una ciència de l'acció 
motriu o praxeologia motriu 

Consideracions prèvies 
Els intents més seriosos i rigurosos 
en aquest camp, de pretendre delimi
tar una ciència de l'acció motriu o 
praxeologia motriu, han estat fets per 
P. Parlebas (1981), fet pel qual se
guirem aquest autor en la nostra ex
posició. La defmició de praxeologia 
motriu donada pel referit autor és la 
de "ciència de l'acció motriu, espe
cialment de les condicions, els 
modes de funcionament i dels resul
tats de la seva posada en funciona
ment". 
En aquesta defmició s'entén per acció 
motriu "el procés de desenvolupa
ment o posada en acció de les con
ductes motrius d'un o varis subjectes 
actuant en una situació motriu deter
minada". 
La pretensió d'aquesta ciència de la 
pràctica motriu és la d'aconseguir un 
estudi coherent i unitari reagrupant 
totes les dades pertinents que concer
neixen a aquest objecte específic, que 
és l'acció motriu. 
L'acció motriu representa, per a Par
lebas, l'objecte instaurador d'una in
vestigació científica original, que fms 
avui no ha estat abordada de manera 
unitària i específica, pels investiga
dors contemporanis. 
La primera utilització del tenne "pra
xeologia" sembla ser que es deu a A. 
Espinàs, en l'article titulat "Les ori
gens de la technologie" aparegut 
l'any 1890 a la "Revue philosophi
que". L'autor, segons R. Daval 
(1963), hi examina les condicions i 
les regles de l'eficàcia de l'acció. 
Estudis posteriors de Baudoin (1941), 
de T. Parsons i E. Shill (1951) i R. 
Boudon (1979) desenvolupen des de 
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diferents perspectives aquesta teoria 
de l'acció o praxeologia. 
Per tal de poder situar-nos en l'àmbit 
de l'acció motriu, que és la que ens 
ocupa, hem de, seguint R. Daval 
( 1981), comprendre la distinció clau 
que efectua entre "Ciència DE l'autor 
i ciència PER l'actor". 
Aquesta distinció es converteix en ca
pital per a nosaltres, donat que en el 
primer cas s'estudia l'exterior dels fe
nòmens de l'acció tal i com ho faria 
una ciència de la natura, i en el segon 
es tendeix a preveure els medis de 
l'acció més eficaços en profit d'un in
dividu actuant en una situació precisa. 
Portat això al camp de l'activitat física 
o acció motriu i l'esport, es possibili
ten dues orientacions diferenciades. 
És possible de concebre una ciència 
general de l'acció, o teoria de l'acció, 
tal i com ho fa T. Parsons (1951) i, en 
tal cas, a ella li correspondria una pra
xeologia motriu que investiga la 
intel.ligència i tot el camp de la motri
citat, sense la seva aplicació pràctica 
immediata. O bé es pot considerar 
l'existència d'una ciència o una tecno
logia científica que estigui al servei 
del subjecte en situació, tal i com ho 
proposa Espinàs, és a dir, de l'indivi
du actuant. En aquest cas a aquesta 
ciència li correspondrien les regles de 
l'entrenament esportiu i del comporta
ment motriu o pràxic, unides a l'eficà
cia d'una intervenció concreta, vàlida 
per al practicant i per a l'entrenador. 

Una ciència de l'acció motriu 
La praxeologia motriu o ciència de 
l'acció motriu pretén simplement estu
diar l'acció específicament motriu, que 
té sentit i realitat en la posada en joc cor
poral, en l'actualització de les conduc
tes motrius, amb la qual cosa queda de
limitat el seu camp de manera precisa. 

Amb això veiem que les dues pers
pectives apuntades per R. Daval en
tren en concorrència. Una ciència de 
l'acció motriu que estudia els fenò
mens externs, de la mateixa manera 
que ho faria un físic; i una ciència al 
servei de l'individu actuant subjecte a 
les exigències d'una tasca concreta. 
És aquesta forta dualitat, mal perce
buda, la que planteja el violent con
flicte d'oposició entre l'esport i educa
ció física, la teoria i la pràctica. 
En realitat, les dues perspectives que 
estem considerant són complementà
ries, pel que tot progrés que s'obtingui 
en una pot ser beneficiós per l'altra. 
Malgrat això és necessari prendre par
tit, donat que aquestes dues perspecti
ves no poden ser mai sobreposades, 
jugar al futbol o jugar a bàsquet o en
trenar un atleta no es pot reduir a l'es
tricta aplicació d'un cos de coneixe
ment propi de la motricitat. Cada 

situació sobre el terreny és diferent a 
qualsevol altra, té les seves pròpies 
variacions, està mediatitzada per les 
relacions interpersonals de cada ins
tant i circunstàncies que li conferei
xen una originalitat carregada de res
postes particulars. Mai un partit de 
futbol no és igual a l'anterior o al se
güent, ni un jugador no es comporta 
d'igual manera en dues situacions del 
joc, ni en el cas que entre les dues es 
puguin donar similituds. Les pràcti
ques motrius no son deduibles de ma
nera estricta d'un corpus teòric gene
ral. 
Els coneixements praxeològics ens 
poden aclarir les modalitats de fun
cionament de situacions motrius que 
són regides per normes i contractes 
precisos, pel que poden ser de gran 
interès en les situacions motrius de 
caracter pedagògic. 
Les pràctiques motrius pròpies de 
l'esport, en ser regides per normes 
institucionalitzades de temps, espai i 
d'interacció entre els participants, 
ofereixen pel seu caràcter de defini
des i limitades, un camp privilegiat 
per a l'estudi praxeològic. Però en 
aquest cas hem de tenir en compte 
que l'esport sols representa un restrin
git subconjunt dins l'ampli conjunt 
que concerneix a la praxeologia mo
triu (els jocs tradicionals, l'expressió 
corporal, determinades situacions del 
treball i de la vida quotidiana i l'acti
vitat física voluntària). 
D'entre els diferents termes que po
dríem emprar, tals com "kinologia" o 
"motorologia", per posar alguns 
exemples, ens inclinem pel de "praxe
ologia" entre d'altres raons perquè es 
troba lliure de If;S connotacions o llas
tres bio-mecànics del cos assimilat a 
la màquina, alhora que possibilita una 
síntesi original que tingui en compte 
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el conjunt de dades proporcionades 
per l'individu actuant en relació amb 
el medi. 
Si ens centrem en la pertinença pràcti
ca, aquest lèxic suscita respostes a les 
qüestions plantejades al naixent camp 

de la praxeologia motriu. Tendeix a 
proporcionar una problemàtica comu
na i una intel.ligibilitat pròpia a les si
tuacions de posada en acció corporal, 
que són aquelles que defineixen 
l'acció motriu. 

Notes 

(I) DESCARTES, R. Oeuvres et Le
tres. Ed. Gallimard, París, 1953, pàg. 
814. 
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