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Resum
La proliferació de programes socials
sobre activitat física i salut fa que la
seva avaluació esdevingui un element
important de progrés social. En aquest
article es comenta l'avaluació qualitativa d ' un petit programa d ' educació
física i salut desenvolupat a diverses
classes de primer de BUP, després del
suport teòric previ en què es presenta
el caràcter problemàtic de l'avaluació,
i es fa una revi sió breu de les aproximacions i dels models més importants.
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Introducció: l'avaluació de
programes socials
En la nostra vida quotidiana, les persones fem constantment judicis de valor
sobre esdeveniments, comportaments
i coses. En el món laboral i professional,
els judicis es fan per conèixer, d ' una
manera més sistemàtica i profunda, el
valor i la qualitat del nostre treball.
L'avaluació és, en línies generals, un
procés sistemàtic d'investigació en el
qual s'ofereixen judicis de valor sobre
algun tipus de fenomen a partir d'algun
tipus de criteri.
L 'avaluació, segons House (1980), ve
de la modernitat. Aquesta s'allibera de
la tradició i provoca el canvi d'una realitat social inqüestionable (tradicional)
per una altra en la qual tot es pot qüestionar i canviar. En el món modem les
oportunitats d'elecció augmenten con-
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siderablement, però fer eleccions també
esdevé un problema. D'aquí que es proposi l' avaluació com una ajuda per a
l'elecció. Si a més , els programes de
serveis socials proliferen en qualsevol
àrea de l' activitat humana com l'educació, la rehabilitació, l'esport, la recreació o la salut pública, l'avaluació de
programes socials es converteix en un
element important del progrés social.
Tal i com apunta Rohs (1988) l' avaluació de programes "està típicament
associada al grau amb què un programa
és efectiu, adequat, bo o dolent, valuós
o inestimable, i a com puguin ser d' apropiades o inapropiades determinades
accions, processos o resultats respecte a
com ho percep la persona que utilitza la
informació de l' avaluació" (p. 113).
Aquests programes es poden definir en
sentit estricte o ampli, poden ser grans
o petits projectes i continus o alterns.
En qualsevol cas, un programa social
requereix la presència de molts recursos
(humans, conceptuals, tècnics i econòmics) i afecta moltes persones, fet que
indica un cost elevat en temps i diners,
i en ocasions un cost polític (Angulo,
1988). Així mateix, en el desenvolupament d'un programa conflueixen
molts interessos provinents de la institució patrocinadora del programa, dels
professionals que el desenvolupen, dels
clients, de I'avaluador/a i d'altres grups
socials que acaben per convertir l' avaluació en un element problemàtic.

El caràcter problemàtic de
l'avaluació de programes
El caràcter problemàtic de l' avaluació
de programes s'evidencia clarament
amb el conjunt d'aspectes generals amb

què Kemrnis i Stake (1988) caracteritzen la investigació avaluativa, i que passem a comentar breument.
a) Qualsevol perspectiva avaluativa es
dirigeix o s'orienta a qüestions relacionades amb algun criteri de qualitat. Però el problema rau en el fet
que la qualitat depèn de les percepcions particulars de cada persona i
d'algun tipus de tradició social i cultural.
b) La informació que genera la investigació avaluativa s' ha d'orientar a
la interpretació i la comprensió d'allò
que s' avalua. No es tracta tant de
produir dades com d'ordenar-les i
presentar-les de manera que els lectors/es puguin interpretar-les i comprendre-les, és a dir, ajudar a situar
allò que s'avalua dins de l'estructura de significats i valors de qui ho
llegeix per obtenir una idea de la
seva qualitat. Però durant aquest procés, el lector i la lectora també avaluen la mateixa avaluació, això és,
les interpretacions i els judicis de
l'avaluador/a.
c) Els judicis de l'avaluació s' orienten, d'alguna manera, a l'acció .
Adquireixen valor perquè ajuden
a prendre decisions, generalment
per millorar el que s'avalua. Però
això no significa que es prenguin
decisions de forma a utomàtica ,
sinó que el procés d'avaluació ha
d'invitar que la gent adopti una
actitud crítica. En paraules dels
autors , inviten a "pensar sobre el
que és i el que ha de ser, a pensar
sobre les relacions entre el real i el
possible" (p. 9).
d) L'avaluació està inevitablement relacionada amb qüestions de poder i en
apunIs : nt.",¡6FlslcaIElporlll993
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darrera in tància sempre és una qüestió "política". No hi ha una vinculació innocent o neutra entre la informació i la presa de decisió. El que
s'avalua es localitza "en un context
de comprensió en el qual s'entrecreuen biografies personals, fonnes
culturals, posicions ideològiques i,
fent de tot això un objecte de comprensió, ens invita a pensar com
poden ser les coses d' una altra manera" (p. 9).
e) La matèria o el tema objecte de
l'avaluació és un aspecte important
del procés, ja sigui un programa
recreatiu o comunitari, un llibre, un
programa d ' exercici físic i salut, un
currículum o la Refonna del Sistema Educatiu. La matèria permet
comprendre el que s' avalua dins del
seu context, tot i que també pot ser
vist en relació amb altres contextos
similars o diferents.
Aquests aspectes ens vénen a recordar
que en l'avaluació d'un programa
s'aplica una jerarquia de valors on els
grups d ' interessos rivalitzen entre si.
Per tant, les decisions pràctiques i metodològiques de l'avaluador/a a més de
ser "una opció ètica involucra l'avaluador en el procés polític" (Gimeno i
Pérez, 1985, p. 423). D'aquí que alguns
autors vegin l'avaluació com una fonna
de persuasió que és més creïble que
certa i més variable que prescriptiva.
Per tot això, sembla convenient fer una
incursió breu en les diverses fonnes de
persuasió que podem trobar-nos en una
societat pluralista.

Principals a~roximacions i models
a l'avaluacio de programes
Hi ha fonnes molt diverses d'avaluació, però d'entre aquestes es poden
identificar determinades aproximacions, perspectives o tendències fonamentals . House (1980) parla d'una
aproximació "utilitària" i una altra de
"pluralista". La primera se sustenta en
una epistemologia objectiva que s' aconapanis : EducacióFki,o i Esports 1993 (311 62-69

segueix amb la utilització d'instruments
"científicament objectius" com tests i
qüestionaris. Intenta arribar a un únic
judici que sigui d'utilitat per a tots els
programes en general i la seva finalitat
última és la predicció. La segona se sustenta en una epistemologia subjectivista
que considera que la veritat està relacionada amb la fonnació i l'experiència
de les persones. L'avaluació està intencionadament vinculada al context i els
resultats de l'avaluació s'interpreten
dins d'aquest. La seva finalitat més
important és comprendre els participants del programa.
Angulo (1988) es refereix a dues perspectives avaluatives que es corresponen epistemològicament amb les aproximacions de House i que denomina
"perspectiva experimental i transac ciona)" . L'experimental pretén demostrar l'eficàcia d'un programa, ja que
aquesta és la manera que es considera
"racionalment" vàlida per a la presa de
decisions en política social, mentre que
la perspectiva transaccional pretén ser
"una platafonna per a l'argumentació,
la crítica i la participació ciutadana en
el seu progrés i desenvolupament" (p.
194).
D' altra banda, Mac Donald (1985) presenta tres tipus d ' investigació avaluativa a partir d'una classificació política, és a dir, d'acord amb els interessos
als quals serveix: l'avaluació burocràtica, l' autocràtica i la democràtica. La
burocràtica constitueix un servei incondicional a les agències governamentals
que tenen més control sobre els recursos. L' avaluador/a accepta els valors
de les autoritats o patrocinadors i ofereix la infonnació que els ajudi a realitzar els objectius de la seva política i
no s'han d ' oferir a la crítica pública.
Els conceptes clau d'aquest tipus d'avaluació són "servei" , "utilitat" i "eficàcia" i el seu concepte justificador "la
realitat del poder". L'avaluació autocràtica és un servei condicional, ja que ofereix una validació externa a la política
governamental a canvi que acceptem
les seves recomanacions. L' avaluador
es concentra en els temes que presen-
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ten més valor i actua com a conseller
expert. Les seves tècniques produeixen
proves científiques, perquè el seu poder
és la comunitat investigadora. Els conceptes clau de la seva avaluació són "els
principis" i "l'objectivitat", i eI seu concepte justificador la "responsabilitat"
professional. Finalment, l'avaluació
democràtica és un servei d ' infonnació
a la comunitat sobre les característiques
del programa. L ' avaluadora o l'avaluador reconeix el pluralisme de valors,
busca la representació d 'interessos diferents en la seva fonnulació del tema i
intercanvia infonnació entre grups que
desitgin coneixements recíprocs.
També garanteix el secret als informants. Els conceptes clau són "confidència", "negociació" i "accessibilitat", i el seu concepte justificador "el
dret de saber".
Recentment, Weiss (1989) es refereix
a cinc tendències dins del camp de
l' avaluació. La primera és la tendència
tradicional , positivista i quantitativa,
que es correspon amb l'epistemologia
objectivista de House i que es caracteritza per la verificació científica i la predicció. Les altres tendències es correspondrien amb una epistemologia
subjectivista, però amb diferències entre
elles. Així tenim que la segona és la
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tendència qualitativa del crític d'art
(literari, de cinema o de pintura), del
jurista o del columnista periodístic. La
tercera es caracteritza per la reacció a
la concepció d'expert que s'atribueix a
l'avaluador en les tendències anteriors.
El ressorgiment de la investigació-acció
li ofereix la legitimitat suficient per considerar que els pràctics, els professionals lligats a una activitat pràctica, posseeixen l'experiència i coneixement
suficient com per avaluar els seus propis programes. La quarta tendència és
aquella que veu en la investigació avaluativa com un procés educatiu en la
quall 'avaluador anima el client a obrirse a nous coneixements sobre la base
de la negociació quotidiana. Utilitza
metodologia qualitativa d'investigació
i recull aspectes de la tendència anterior com també de l'avaluació democràtica de MacDonald. No obstant això,
Kemmis pot col.laborar amb els participants, aquests darrers juguen un paper
més representatiu que realment participatiu en al procés d'avaluació. Finalment, Weiss assenyala una tendència
provinent de la filosofia de l'Escola de
Frankfurt i coneguda com la teoria crítica. L'avaluació s'entén com una activitat emancipadora que pennetrà comprendre com detenninats aspectes de
la vida de les persones són mediatitzats
per un sistema social en la qual els
recursos i el poder es distribueixen desigualment.
Cada una de les aproximacions que hem
presentat posseeix un o diversos tipus
bàsics d'avaluació que hem denominat
"models" i es poden veure representats
a la taula 1. Cada model posseeix els
seus propis defensors, la seva fonamentació, la seva pròpia història d'avaluacions realitzades segons el seu disseny bàsic, i serveixen diferents
propòsits, audiències i interessos. Amb
alguna excepció, utilitzen tècniques
d'investigació social provinents, fonamentalment, del món dels negocis i
l'educació. Qualsevol model pot ser
apropiat o inapropiat depenent de les
circumstàncies i la seva aplicació i la
validesa corresponent dels supòsits en
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els quals es fonamenta. En realitat, són
idealitzacions o tipus ideals d'avaluació
que s'amollarà en funció de les contingències i les condicions del seu ús,
però són eines importants per situarnos dins d'aquest camp.

L'avaluació d' un programa
d' educació física I salut
Els programes socials d'exercici físic
i salut no compten amb una gran tradició en el context espanyol. En la
dècada dels vuitanta, amb la popularització del jogging i la gimnàstica de
manteniment van sorgir programes privats i públics d'aquest estil, però amb
grans dosis d'intuïció i sense prestar
gaire atenció a la seva avaluació. Com
a molt, es van seguir plantejaments
objectivistes lligats a la realització de
tests de condició física, que posseïen
moltes llacunes metodològiques i van
acabar convertint-se en simple rutina,
i fins i tot perdent el seu pretès paper
avaluador. A més, la majoria dels tests
utilitzats seguien les pautes de les grans
graelles dels anys setanta, proposades
per l' AAHPER o qualsevol altra associació prestigiosa, i que segons Pate
(1989) es çlirigeixen al rendiment físic

i atlètic i no a l'exercici físic relacionat amb la salut.
Tot i que la darrera dècada s 'han buscat
relacions entre la condició física/exercici física i la salut, especialment en els
països de parla anglesa, la fonna dominant d' avaluació d'aquest tipus de programes es correspon amb una perspectiva experimental, que en paraules de
Godin i Shephard (1983) és l'única
"prou rigorosa per proporcionar una
avaluació categòrica de l'efectivitat dels
programes de promoció" (p. 105). Dins
d'aquesta perspectiva el tipus més
característic d'avaluació és la "referida a nonnes". És a dir, aquella que estableix exteriorment, per mitjà d'una
escala elaborada estadísticament, unes
referències o nivells que generalment
corresponen al percentil 50 i que permeten comparar els resultats d' un individu amb els resultats de la població o
grup al qual pertany. És una manera
d'avaluació pròxima al model d' anàlisi de sistemes que més fidelment representa la concepció de l'avaluació com
a pura mesura.
De tota manera, els tests relacionats
amb la salut haurien de seguir, segons
Simons-Morton et al. (1988), l'avaluació "referida a criteris" (pròxima a un
model d ' objectius) perquè es poden
apreciar els canvis i la millora d'un
mateix alurnne/a en cada prova, i marca
el nivell mínim pel qual un detenninat
atribut de la condició física se ' I relaciona amb la salut. No obstant això ,
reconeixen l'existència de dificultats
per desenvolupar criteris científics causats per la manca d'estudis longitudinals. Tot i això, proposen que els criteris per als tests de condició/exercici físic
i salut s'haurien de basar en: (a) el
coneixement d'uns nivells de condició
física d'acord amb unes capacitats funcionals acceptables per a la infància i
adolescència; i (b) el coneixement d'uns
nivells de condició física consistents,
amb l'evitació dels problemes de salut
a llarg tennini que s'associen a la inactivitat física.
Les graelles recents de tests, lligades
als programes nord-americans de conapunts : EdUlocióFl>ica i Espo,ts
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Model
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Anàlisi
sistemes

Relacions
causa i efecte;
quantificació
de variables

Objectius
conducta

Proponent

Metodologia

Resultat

Rivlin,
Burnham

Planificació
econòmica i
gestió, cost i
benefici, tractament estadístic

Objectius preestablerts;
quantificació
variables

Tyler,
Popham,
Provus

Presa de
decisions

Metes generals i criteris

Sense
referència a
objectius

Preguntes
típiques

Problemes

Eficiència i
feedback

S' han assolit
els efectes
desitjats?
Quin programa és més eficient?

Èmfasi quantitativa; obvia
valors; no
humanista

Objectius de
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referència a
criteris

Productivitat i
responsabili tat

El pro~ama
aconsegueix
els objectius?

Desacorden
criteris i mesures de l'aconseguiment
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entrevistes
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control de
qualitat i elecció

És efectiu el
programa o
alguna part
d 'ell?

Menysprea
els interessos
de les minories

Reduir els
efectes tendenciosos

Scriven

Anàlisi lògica
i control de
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Elecció del
client i utilitat
social

Quins són
tots els efectes?

Incomoditat
psicològica
dels participants

Crítica
artística

Valoració per
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matèria
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Revisió críti-

Valoració
subjectiva

Augmenta
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l'audiència?

Diversitat de
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professional
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professionals
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professional
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experts

Tipus legal
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del programa
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legal
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Selecció
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de la diversitat de
visions

Què els sembla el programa als participants i a
l'avaluador?

Conflictes
entre els participants i difícils anàlisis
qualitatives

Investigació
en l'acció

Autoavaluació

Lewin, Stenhou se, Elliot,
i Kemmisi
McTaggart

Estudi de
casos, entrevistes i observació activa

Valorar per
promoure el
canvi

L'auloreflexió i crítica
han provocat
canvis?

Gran compromís de tots
els participants

Teoria
crítica

Atenció a
desigualtats
socials

Apple, Lundgren, Kallos i
Paulston

Crítica social
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teòrica determinada
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models d'avaluació

Qui es beneficia del programa?

No utilitza
procediments

--

cIars

Toulo1. Principals models per a l'avaluació de programes
Font: Elaborat a partir de House (1980), Howe (1980), Pérez (1985) i Kemmis i Stake (1988)
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dició física relacionada amb la salut (per
exemple, el Fitnessgram i el Physical
Best), segueixen una avaluació referida
a criteris els nivells mínims dels quals,
tal i com assenyalen Corbin i Pangrazi
(1992), els estableixen els experts a partir de l'evidència científica disponible.
Però no hi ha informació definitiva
sobre cap de les proves i els atributs de
la condició física relacionada amb la
salut que indiqui quin és el nivell mínim
necessari per a la salut (Looney i Polwmann, 1990; Corbin, 1987).
Tant l'avaluació referida a normes com
la referida a criteris en els programes
d'exercici físic i salut posseeix una gran
quantitat de problemes. Seefeldt i Vogel
(1989) recullen un grup important
d'ells.

4.

5.

6.

I.

o hi ha acord en la definició de la
condició física i la seva relació amb
la salut, d'aquí la dificultat per seleccionar les proves i les graelles adequades.
2. Es pretén valorar la salut relacionada amb la condició física sense oferir indicadors directes de l'estat de
la salut dels participants (per exemple, pressió sanguínia, resposta cardíaca o lípids en sang).
3. S'emfasitza un comportament saludable i alhora s'anima que els clients

7.

realitzin uns tests que poden impli car violacions d'una conducta saludable (per exemple, màxima realització d'abdominals en un minut,
proves d'estiraments balístics o de
resistència aeròbica sense una preparació adequada).
Es demana la participació en activitats físiques dins dels programes de
salut i la seva valoració es realitza
quantitativament.
No hi ha cap evidència científica per
relacionar els nivells dels diferents
components físics de la salut en
poblacions joves amb el seu estat de
salut quan siguin adults.
No es proporciona l'evidència
necessària per dir que aconseguint
els nivells que indiquen els tests
s'obtinguin aquells beneficis saludables amb els que pretenen estar
associats.
No es demostra que les millores
aconseguides en la graella de tests
tinguin millores en l'estat de salut
dels participants.

A més, els resultats en aquests tests es
veuen molt influïts per la càrrega genètica de la persona que els realitza, els
possibles canvis en les condicions de
realització, la variació motivacional
dels subjectes en realitzar-los i l'habi-

Iitat específica que pot desenvoluparse fent-los (Fox i Biddle, 1986). Els més
crítics manifesten que aquestes formes
d'avaluació impliquen un model individualista, competitiu i mecanicista de
la salut que no té en compte les desigualtats socials, polítiques i econòmiques de les persones que els realitzen
(Ineson i Sim, 1989).
Potser hauríem de pensar a avaluar el
procés (l'activitat física) en lloc del producte associat al resultat (la condició
física), o tots dos alhora. Hem de tenir
present que els veritables beneficis saludables de l'activitat física s'aconsegueixen fent activitat física i no buscant resultats, i que els nivells d'activitat
per obtenir beneficis saludables no són
necessàriament els mateixos que per
millorar o obtenir nivells acceptables
de condició física (Meredith, 1988;
Biddle i Biddle, 1989; Looney i Plowman, 1990). Des del nostre punt de
vista, una avaluació realitzada únicament mitjançant tests físics és, almenys,
una avaluació reduccionista d' un programa social d'exercici físic i salut. A
més del resultat o producte físic existeixen molts factors personals i socials,
i altres relacionats amb el context en
què es desenvolupa el programa, que
també s 'han de tenir en compte.

Algunes qüestions relacionades amb
l'avaluació del nostre programa
A continuació comentarem l' avaluació
d'un programa d'exercici físic i la salut
que es va desenvolupar de les classes
d ' educació física de primer de BUP
(1988-1989), per la qual cosa el definim com un programa d"'educació física i salut".
Hem de tenir en compte que l'educació física escolar s'està considerant en
els darrers anys com una àrea d'actuació preferent per a la promoció de la
salut en nens/es i joves per la seva
influència en el coneixement, les actituds i els valors que ajuden a mantenir
l' interès i la participació en activitats
físiques (Simon-Morton et al. , 1987;
Bar-Or, 1987; Simons-Morton et al.,
1988; i Sallis i McKenzie, 1991). Com
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hem vist , les avaluacions realitzades
segueixen preferentment una perspectiva experimental (vegeu també la propo sta de Mateo , 1992 en aquest
monogràfic), tot i que alguns projectes
aïllats han seguit una perspectiva pluralista/transaccional/qualitativa com
l'estudi de casos de Kirk (1986) i darrerament el projecte col.laboratiu d ' Hutchinson et al. ( 1990).
En el nostre cas, tal i com veurem a continuació, es tracta d'una avaluació qualitativa enclavada en un model de negociació. No és una avaluació d'encàrrec,
ja que respon a l'interès conjunt de la
professora i l 'avaluador per conèixer
com es va desenvolupar el programa a
partir de les opinions de les seves participants. La col.laboració entre l'investigador i la persona que prenia les decisions després de l'avaluació estaven
c larament dirigides pel propòsi t de
millorar el valor educatiu del programa (Devís i Peiró, 1992).
Per comentar aquesta avaluació ens serviran de guia general les consideracions
que planteja Rohs ( 1988) respecte de
l'avaluació qualitativa.

El programa i els seus propòsits
El programa era una modificació de
l'Exerci e Challenge desenvolupat per
McGeorge (1988) dins de l'HEA-Health
and Physical Education Project de la
Gran Bretanya. Es caracteritza per:
• Una durada de sis setmanes, després
de les explicacions pertinents.
• El s alumnes ha urien d 'escri ure i
desenvolupar el seu propi programa
a partir de certes consideracions
exposades per la professora i l'ajuda
de material curricular, i tenint en
compte les seves possibilitats, limitacions i gustos.
• El material curricular consistia en
uns esquemes per poder seguir les
seves planificacions i en l 'article
"L 'infart i l'exercici físic " (Michener, 1984) que havien de comentar
per escrit.
• Es firmava un contracte individual
amb la professora comprometent-se
apunts : Educoci6Flsico i Esports 1993 131) 6H9

a desenvolupar el programa i dedicar
un tercer di a fora de l ' hora ri de
l'ass ignatura.
• La profe ssora no jugava un paper
central i no controlava les decisions
del s alumnes. Es dedic ava a suggerir, donar guies bàsiques d 'orientació i revisar a l'inici i a la meitat
del programa els plans dels al umnes.
• Es van passar unes proves tests al
principi, a meitat i al final del programa per veure la millora de l'alumne/a. Es creia que e ra un element
motivador important i que serviria
per reajustar els plans a la meitat del
programa.
Els propò si ts del programa no e ren
objectius conductuals que s ' havien de
comprovar amb la seva posada en pràctica si nó, més aviat, afirmacions que
serv issin de guia i orientació durant tot
el procés d 'avaluació. Entre aquests
destacaven:
• La participació activa dels alumnes
en la realització d'activitats físiques,
buscant promocionar estils de vida
actius i no buscar rendiment ni grans
proeses físiques.
• La participació dels alumnes en el
procés d 'implementació del programa. És a dir, es tracta de desenvolupar un programa propi , o el que és
el mateix, prendre decisions en el
procés d 'ensenyament.
• Afavorir la consciència crítica del s
alumnes en el context de l'exercici
físic i la salut.

Elecció del mètode i les tècnique;; de
recollida de dades
Optem per una metodologia qualitativa o naturalística (Lincoln Guba, 1985)
perquè consideràvem que era la millor
manera de descriure i comprendre en
profunditat un fet particular, com era
la implementació del programa de
salut dins de le s classes d 'educació
física. A més, la veiem més d 'acord
amb els propòsits del programa i l'avaluació.

Quan s'escull un enclavament particular i l'enfocament se centra en les perspectives i experiències dels participants,
l'investigador qualitatiu pot analitzar
el que pensen els participants i el que
senten com a real itats significatives que
faciliten la comprens ió de la seva conducta en el context.
Les tècniques de recollida de dades utilitzades van ser les entrevistes informals, les observacions i l 'anàli si de
documents, provinents tant dels alumnes com de la professora. Segons Olson
( 1980), aquestes tècniques qualitatives
estan més a l'abast de les habilitats i
necess itats dels pràctics/professors i
permeten recollir dades per realitzar
una ava lu ació formativa i sum at iva
(sobre aquests conceptes vegeu Bbizquez, 1992, i Sebastiani, 199, en aquesta revista).

Anàlisi i interpretació de les dades
L 'anàlisi i la interpretació de les dades
les va realitzar l' avaluador, tenint en
compte que un investigador qualitatiu ,
més que reconèixer dades per provar
hipòtes is preconcebudes, els analitza
inductivament i bu sc a categories i
temes que sorgeix in d 'aquestes dades.
L ' anàlisi es va comentar amb la professora.
Aquesta anàlisi va revelar quatre àrees
temàtiques que ens van ajudar a pre sentar la informació: I. problemes o
limitac ion contextuals; 2. implicació
i participació de l'alumne/a; 3. diferències de sexe i millora; i 4. prevenció i
estil de vida. Per no extendre'ns en el
comentari de cada una d'elles, els resultats els presentarem a la taula 2 en base
als pros i als contres trobats. Aquests
resultats són importants per millorar els
futurs programes d 'educació física i
salut.

Utilització de la informació i els
judicis per al futur
L ' avaluació del programa va desvelar
consideracions importants per a la professora. A partir de l'informe la professora va prendre decisions importants per
a futurs programes, entre els que es troben:
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• Supressió total dels tests perquè no
s'adeqüen a un plantejament que
busca la participació i l'experiència
en Uoc del rendiment. Probablement
la causa de la poca relació entre el
treball realitzat a classe i el resultat
del s tests sigui que aquests no són
els instruments adequats per avaluar
les alumnes i els alumnes que participen en aquest programa.
• Introducció d'activitats esportives
com una activitat més del programa,
però sense ser l'única o la que més
domina en una sessió d 'activitat.
• Introducció d'activitats globals per
a la participació conjunta de nois i
noies.
• Atendre de manera especial la consciència crítica dels participants en el
programa, introduint noves lectures
i algunes discussions a classe sobre
temes problemàtics d 'exercici físic
i salut.
• La realització de propers programes
d'aquest estil, però dins d ' un projecte més ambiciós que ocupi uns
dos trimestres del curs. El programa
de sis setmanes seria la culminació
d' un procés que inclogués en els seus
inicis aspectes bàsics que ajuden a
realitzar i comprendre millor les relacions entre exercici físic i salut
(coneixement pràctic sobre seguretat en la realització d'exercicis, presa
de pulsacions i marges saludables
d 'activitat física, etc.).

Conclusió
En aquest article, que versa sobre l'avaluació de programes, s 'ha presentat el
caràcter problemàtic de l'avaluació després de fer una breu introducció al tema.
Així mateix, s ' ha realitzat una petita
revisió de les aproximacions i models a
l'avaluació de programes per situar-nos
en un camp poc explorat en el context
espanyol de l'educació física.
Posteriorment, s'analitza el problema
de l' avaluació en relació amb eIs programes d 'exercici físic i salut, on predomina una perspectiva experimental,

68

PROS

CONTRES

- Negociació positiva sobre la realització
d' una tercera sessió fora de I 'horari de
l'assignatura, encara que amb algunes
crítiques.

- Problemes lligats a les males condicions de les mstal.lacions i a l'horari escolar que limitaven la quantitat d'activitas.
físiques a realitzar i el nombre de sessions setmanals (va quedar en tres), i
impossibilitaven la utilització d'espais
municipals alternatius.

- Gran importància i valoració dels
alumnes sobre la seva participació en la
presa de decisions: percebut com un
signe d'autonomia i responsabilitat personal.
- Millor opinió dels alumnes d 'aquestes classes d'educació física en comparació amb les seves experiències anteriors.
- Adaptació del programa a les particularitats dels alumnes.

- Crítiques dels alumnes a les provestests perquè no es relacionen amb el treball realitzat durant el transcurs de les
classes. També la professora hi veu poca
relació. Va ser especialment evident en la
prova de resistència, ja que alguns a1umnes eren capaços de millorar la cursa contínua mitja hora o més sense observar
grans canvis en la comparació dels tests.
- La lectura i el treball sobre l' article pro-

- Negociació positiva, especialment amb
els nois, per incloure activitats esportives entre les possibles a escollir (amb
limitacions).

posat, malgrat haver-se entès, no incideix clarament sobre la consciència crÍtica dels alumnes.

-Enorme participació de les noies en activitats físiques, especialment de caràcter
més individual.
- Apreciació de l'exercici físic com un
element de prevenció i estil de viqa sa,
sense arribar a percebre' s com la panacea que guareix tots els mals.

Toulo 2. Pros I (ontres en la implementació del programa

objectivista i centrada en la mesura de
tests de condició física. Aquesta perspectiva, a més de tenir molts problemes
per avaluar realment la salut vinculada
a la pràctica de l'activitat física, respon
a una simple acceptació biologicista o
mecanicista perquè oblida el caràcter
holístic de la salut, en la qual intervenen aspectes psicològics i socials o personals i contextuals, i la concep com
un comportament estancat que es pot
mesurar amb tests físics.
Presentar, finalment, una petita avaluació qualitativa comentada no és una
cosa casual, ja que respon a una postura determinada que entén l'avaluació
"com un instrument real i fecund, no

artificial ni administratiu, de perfeccionament intern " (Gimeno i Pérez ,
1985 , p. 424) dels programes socials.
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