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L' avaluaci6 en Educaci6 Fisica es un
tema problematic que ha despertat la
inquietud de molts docents. En aquest
treball es parteix de la definici6 general d'avaluaci6 i dels tipus d'avaluaci6
per arribar a analitzar la situaci6 concreta en l'area d'Educaci6 Fisica a l'ensenyament secundari. S' arriba a la conclusi6 que, de la mateixa manera que
en els darrers anys s 'ha evolucionat pel
que fa als objectius i continguts d'Educaci6 Fisica, es necessaria una evoluci6 en el proces d' avaluaci6.
A continuaci6 s' esmenten els mitjans
de que es disposa per avaluar els diferents objectius que es poden proposar
en I' area d 'Educaci6 Fisica, tant els relacionats amb els fets, conceptes i sistemes conceptuals, com els relacionats
amb els procediments, com els que tenen a veure amb les actituds, els valors
i les normes.
Seguidament se suggereix la valoraci6
dels procediments tambe des del punt
de vista quantitatiu, i finalment es proposa una manera ponderada d' arribar
a la qualificaci6.

Clarke, 1967; Litwin-Fernandez,
1974), pero no hi ha consens sobre la
manera idonia d'avaluar (Albadalejo,
1987).
Tots coneixem la disparitat de criteris
que s' estan utilitzant per avaluar I'Educaci6 Fisica als centres de secundaria:
hi ha professors que qualifiquen els
alumnes en funci6 de l' assistencia i participaci6 a les classes; d'altres passen
unes proves ffsiques al principi i al final de cada curs i qualifiquen en funci6 de la millora obtinguda; d'altres,
despres de realitzar diferents proves flsiques, qualifiquen segons uns barems
relacionats amb un grup normatiu; uns
s' atenen a criteris exclusivament motrius, mentre que altres utilitzen ames
altres criteris de coneixement i/o actitudinals.
La nova ordenaci6 del sistema educatiu
no universitari aporta una nova perspectiva sobre I' avaluaci6 que nosaltres
intentarem concretar dintre de I' area
d'Educaci6 Fisica, en un intent de clarificar la tematica i obrir noyes perspectives.

Inlroducci6

Definici6 i lipus d'avaluaci6

Des de fa molts anys, l'avaluaci6 en
Educaci6 Fisica es un tema problematic que ha despertat la inquietud
de molts docents (Martinez, 1982).
S6n moltes les formes i els mitjans per
avaluar els alumnes dintre de l'area
d'Educaci6 Fisica (BlIizquez, 1990;

Avui dia encara trobem molta gent que
identifica avaluaci6 amb examen 0 prova. Per sort, cada vegada s6n mes les
persones, i en especial els professionals de l'ensenyament, que assumeixen les tres fases que comporta una
avaluaci6, es a dir, recollida d'infor-
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maci6, anMisi de la informaci6 amb el
corresponent judici i decisi6 en funci6
de l'anMisi. Tambe s'esta passant d'una
visi6 tradicional, que donava a l'avaluaci6 una funci6 social de classificaci6 i selecci6, a una nova visi6 que posa emfasi en la funci6 pedagogica de
l'avaluaci6, en el sentit de ser reguladora del proces d'ensenyament-aprenentatge.
Dintre d'aquesta nova visi6, podem defmir l'avaluaci6 com el conjunt d'actuacions mitjan~ant les quals es possible d'ajustar progressivament l'ajut
pedagogic ales caracteristiques i necessitats dels alumnes, 0 determinar si
s 'han complert, i en quina mesura, les
intencions educatives. L'avaluaci6 te,
doncs, dues fmalitats (Girbau i Rodriguez, 1990):
• Permetre I' adequaci6 pedagogica a
les caracteristiques individuals dels
alumnes mitjan~ant intervencions
successives. Aixo implica partir del
coneixement de la situaci6 inicial de
l'alumne (avaluaci6 inicial) i determinar els progressos i les dificultats
que te dintre del seu proces d' aprenentatge per establir l'ajut pedagogic que necessita (avaluaci6 formativa).
• Determinar fins a quin grau s 'han assolit les intencions educatives (avaluaci6 sumativa). Ates que aquestes
intencions concerneixen a l' aprenentatge dels alumnes, l'avaluaci6
sumativa consisteix a mesurar els re-
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sultats d'aquest aprenentatge per
comprovar que s' assoleixen els objectius proposats.

L' avaluaci6 inicial no necessanament
implica passar una serie de proves. Per
coneixer I' estat inicial dels alumnes
abans de comencrar el proces d' ensenyament-aprenentatge, es poden fer una
serie d' observacions durant els primers
dies de classe que permetin establir quina sera la intervenci6 pedagogica mes
adient. Imaginem-nos I' estat d' angoixa
d'un alumne que es sotmes a l'inici de
curs a una multitud de proves corresponents a cadascuna de les arees del
seu curriculum.
La importAncia d'ajustar progressivament I' ajut pedagogic al proces d' aprenentatge de cada alumne determina la
necessitat que aquest proces sigui observat d'una manera sistematica. Per
tant, aquesta observaci6 no es pot basar en proves realitzades a la fi d'un trimestre. L' avaluaci6 formativa implica
l'establiment de registres que permetin de determinar el moment en que sorgeix un obstacle, la causa que el produeix i els mecanismes correctors
necessaris per superar-Io.
L' avaluaci6 sumativa implica necessanament I' establiment previ d'una
serie d'objectius didactics. No sempre
es facil fixar amb precisi6 aquests objectius; no obstant aixo, el fet d'establir-Ios i d'informar-ne els alumnes en
iniciar cada nova fase d' aprenentatge
es de gran utilitat. D'una banda, ens
permet de saber que es exactament el
que pretenem amb les activitats que dissenyem, i de I' altra, permet que els
alumnes sapiguen exactament que es
el que s'espera d'ells.

L'avaluad6 en Educad6 Fisica
Eis objectius i continguts de l'Educaci6 Fisica en l'ensenyament secundari han evolucionat enormement en els
darrers 20 anys. Del plantejament d'uns
objectius motrius purament mecanicistes s 'ha anat passant al plantejament
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d'altres objectius cognoscitius i afectivo-socials, al mateix temps que els
objectius motrius han evolucionat cap
a I' experimentaci6 de les possibilitats
de moviment del cos. De proposar que
tots els alumnes fessin uns minims en
algunes proves gimnastiques i atletiques, hem passat a valorar l'educaci6
integral de la persona per damunt del
seu rendiment. D'uns continguts de
preparaci6 fisica i d' entrenament esportiu s 'ha passat a una visi6 menys
imitativa de l'esport de competici6, i
al mateix temps bastants professors han
anat complementant aquells continguts
amb habilitats motrius, expressi6 corporal i activitats fisico-esportives alternatives.
Tots aquests canvis han col·locat I' area
d 'Educaci6 Fisica en una situaci6
avantatjosa respecte de les altres arees de cara a la implantaci6 de la Reforma. No obstant aixo, encara es detecta en molts professors d'Educaci6
Fisica una incoherencia entre els objectius i els continguts que plantegen
i la seva avaluaci6. S6n molts els professors que es proposen com un objectius primordial que l'alumne practiqui i gaudeixi de l'activitat fisica, i
per aconseguir-ho es basen en continguts variats i amens. Ara be, a l'hora de
l'avaluaci6, molts d'aquests professors es limiten a realitzar uns tests, primordialment de condici6 fisica, per
qualificar els alumnes.
De la mateixa manera que s'ha evolucionat en relaci6 amb els objectius i els
continguts d'Educaci6 Fisica, cal una
evoluci6 en el proces d'avaluaci6 per
ajustar-Ia a la ftlosofia que hi ha darrere de molts professors i als objectius
que plantegen. Pensem que la Reforma
pot ser el catalitzador d' aquest canvi si
tenim en compte que per comencrar fixa la necessitat d'avaluar tot tipus de
contingut. Aixo es un gran canvi que
incidira en totes les arees: si fms ara la
majoria de les arees es dedicaven a valorar exclusivament els coneixements,
hauran de passar a avaluar tambe els
procediments i les actituds, valors i normes; i en Educaci6 Fisica ens veurem

obligats a avaluar, ames dels procediments, els fets, conceptes i sistemes
conceptuals i les actituds, valors i normes.

Milians avalualius en Educad6
Fisica
S6n nombrosos els mitjans de que disposem per avaluar els diferents objectius que es poden proposar en I' area
d'Educaci6 Fisica.
Per valorar els fets, conceptes i sistemes conceptuals tenim moltes possibilitats i no es la nostra intenci6 ferne una enumeraci6 exhaustiva. Com
a exemples de la valoraci6 dels coneixements podem esmentar: treball monografic (sobre el condicionament fisic general, per exemple), dossier
(sobre diferents possibilitats de practica esportiva, per exemple), qiiestionari amb preguntes extenses (la forcra,
per exemple), qiiestionari amb preguntes curtes (que es unfartleck?, per
exemple), qiiestionari de resposta mUltiple.
Es molt diflcil fer una valoraci6 quantitativa de les actituds, valors i normes,
no solament a la nostra area sin6 a qualsevol materia. A tall d' exemple, un
alumne pot recollir un paper del terra
quan passi el professor per davant i despres pot tornar-Io a llancrar al terra burlant-se de la norma i del professor. EI
mitja mes utilitzat per avaluar les actituds, els valors i les normes es I' observaci6 sistematitzada dels punts concrets
proposats en el pIa d' activitats de la sessi6. Altres formes d'avaluar les actituds, valors i normes, a mes de I' observaci6 de I' alumne per part del
professor, s6n la coavaluaci6, l'autoavaluaci6, l'entrevista, el debat dintre
del grup classe, etc.
Hi ha molts tests per valorar la condici6 fisica i les habilitats motrius; en
canvi, s6n escasses les proves existents
per valorar I' eficacia sobre temes com
I' expressi6 corporal. Les proves per a
la valoraci6 dels procediments poden
ser realitzades en un dia concret 0 en
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diversos dies. No obstant aixo, des del
nostre punt de vista es mes idoni valorar l' efidtcia de les practiques corporals
a partir de la mateixa classe sense haver de dedicar un 0 mes dies a fer tests. '
Per exemple, el dia que es treballa 1'habilitat motriu en cordes es valora el
grau de coordinaci6 saltant la corda; el
dia que es fa un treball practic de resistencia es valora el nombre de metres recorreguts en un temps donat, el
dia que es treballa l'expressi6 corporal es valora alguna capacitat expressiva, etc.
A mes de valorar els procediments per
mitja de l' eficacia motriu, es oporru valorar la quantitat de practica realitzada
per cada alumne a les sessions d'Educaci6 Fisica. Si partim de la premissa
que acceptem les capacitats de cadascun dels nostres alumnes i que per mitja
de la practica es milloren els diferents
procediments, arribarem ala conclusi6
que es important valorar la practica fisica des del punt de vista de la quantitat. Independentment del nivell motriu
de cada alumne i de la seva capacitat
per millorar-lo, el que ens interessa mes
com a professors es que els nostres
alumnes acceptin les seves possibiIitats motrius i intentin rnillorar-les. No
condemnarem un alumne al fracas si
practica procediments que se Ii indiquen i malgrat aixo no aconsegueix una
rnillora acceptable segons uns barems
elaborats seguint un grup de referencia. En canvi, si Ii valorem la quantitat
de practica realitzada estern valorant el
seu treball i l'esfor~ per superar-se, i
aixo el motivara a continuar treballant
encara que momentaniament no arribi
a uns minims.
Com valorar la quantitat de practica
que un alumne fa en les sessions d'Educaci6 Fisica? No es facil mesurar
aquest punt, pero podem arribar a una
gran aproximaci6 si observem cada
classe i anotem al final el grau de treball iI' esfor~ que cada alumne ha desenvolupat. Sembla dificil, pero tots
tenim l'experiencia de, despres de cada classe, poder identificar una gran
majoria d'alumnes que han treballat
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normalment, altres que s 'han esfor~at
molt i uns pocs que no han arribat a
participar i treballar correctament en
la sessi6. Resulta facil, doncs, anotar
aquests pocs que es desvien de la normalitat, ja sigui per be 0 per malament.
Fent aixo despres de cada sessi6, podrem tenir al final de cada credit una
nota bastant fidedigna del grau de treball i esfor~ de cada alumne a les classes d'Educaci6 Fisica.

La qualificaci6
Una de les fmalitats de l'avaluaci6 es
constatar si un alumne ha superat 0 no
una serie d'objectius. Segons el grau
d' assoliment d' aquests objectius el professor d6na una qualificaci6.
Les directrius de l' Administraci6 educativa ens marquen la necessitat d'avaluar tot tipus de contingut, i fins aqui
hem vist diferents mitjans per avaluar
els fets, conceptes i sistemes conceptuals, les actituds, els valors i les normes, i els procediments tant des del punt
de vista qualitatiu (eficacia motriu) com
des del punt de vista quantitatiu (esfor~
i treball).
Tots els continguts s'han de valorar,
pero no tots els objectius que ens hem
proposat tenen la mateixa importancia.
Es clar que en la nostra area tenen mes
importancia els objectius relacionats
amb els procediments que no pas els
objectius relacionats amb els altres dos
tipus de continguts.
Quan hem de qualificar els nostres
alumnes hem de fer, conscientment 0
inconscientment, una ponderaci6 del
valor assignat a cada tipus d'objectiu.
Podem establir, per exemple, que per
superar el credit corresponent els alumnes han de superar per separat els objectius relacionats amb els fets, amb els
procediments iamb les actituds. Potser es mes raonable que fixem un valor
a cada apartat i fern la mitjana per obtenir la qualificaci6 de l'assignatura.
De qualsevol manera, hem de tenir en
compte que molts de nosaltres ens fixem com a objectiu que els alumnes

practiquin a classe les activitats proposades segons el seu nivell de capacitaci6, i aixo, doncs, tambe hauria de formar part en la ponderaci6 de la
qualificaci6.
Si dintre dels objectius procedimentals
donem un cert valor al treball iI' esfo~
realitzat a les classes, ens trobarem resolt el problema tan caracteristic de la
nostra area d 'haver de suspendre un
alumne en relaci6 amb una norma i
d' aprovar-lo per un criteri subjectiu no
fixat previament. Proposem, doncs, que
en l' apartat de procediments no es doni exclusivament el valor de la qualificaci6 aI' eficacia motriu sin6 que es reparteixi entre aquella i el treball i
l' esfor~ a cada classe. Si fixem previament el valor assignat als continguts
procedimentals en relaci6 amb l' eficacia motriu i el valor assignat a la practica quantitativa no entrarem en contradicci6 amb els objectius proposats,
i al mateix temps resoldrem la incoherencia d'aprovar alumnes amb poques capacitats motrius que treballen
for~a a classe pero que no arriben a superar !lnes proves en que es busca el
rendiment motor.
De la manera que proposem, un alumne no podra superar els procediments
des d'un punt de vista qualitatiu (eficacia motriu) pero si que superara, si vol,
els procediments des d 'un punt de vista quantitatiu (treball i esfor~ a les classes). Per tant, segons la ponderaci6 que
atorguem a cadascun dels dos apartats
anteriors, mes el valor assignat als fets
i ales actituds, Ii sera facil superar la
materia sense que el professor Ii pugi
la nota perque consideri que ha estat un
bonalumne.
Un altre punt important en la qualificaci6, i que no sempre es te en compte, es fixar previament la forma d' avaluar i donar-la a coneixer als alumnes.
Si a l'inici del curs 0 del credit corresponent informem els alumnes dels
objectius a aconseguir i la forma d' avaluar-los, facilitarem el proces d'aprenentatge i evitarem tenir problemes
amb els suspesos.
En defmitiva, proposem que cada tipus
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d' aprenentatge tingui un valor pre-definit i conegut per I' alumne en la nota final, i que el valor dels procediments es
reparteixi (no necessanament a parts
iguals) entre l' eficacia motriu i el treball realitzat a cada classe, cos a que el
professor ha observat i anotat alUarg
del proces educatiu.
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