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EN L'ENSENYAMENT 

Abstrad 

11/ (his l'resen ( wor/.: we (ry. in (h e jir.l'( place. fO al/aly~e (h e different charac(eris(ics 

(ha( research il/ phv.I'ical educ{/(ion have had a( (he moment ofcoll.l'idering i( wi(h 

filll scien(i/ic signijicance. 

In (h e .l'ecol/d place. we have (ried ((J dejine. charac(eri::.e and extraU (he possible 

adval/tages al/d di.l'adval1fage.l' (ha( (he (wo 1I10S( usual perspec(i l'es have. frolll 

which we have (ried (o s(ud)' (h e physical-educa(i ve phel/omel/a : we refer (o 

quantitative research in cOI/(ras( (o qualitati ve research. 

We (hink i( would be more logical (o refer (o quantitati ve methods al/d qualitative 

methods. usil/g indiscrimin(/(ely all (hose (ha( adap( belfer (o (he charac(eris(ic.I' 

and in(rin.l'ic necessi(ies ofour resewTh. 8o(h approaches mus( complemen( each 

o(her and are fO(ally necessaryfor a correct al/alrsis of(he processes of(eaching

hearing. 

Finally we propose and in(mduce an in(egral model (!f resew 'ch in (eaching 

charac(eri~ed hy bo(h appmaches being complelllentarr al/d by (he use of im(ru

mel/(s (ypical (!{bo(h perspectives: al/d showing as an example .l'ome resew'ch by 

De Villar F. (/nd Ramos L. ( 1992) on " Th e evalua(ion o/P .E. in Secondary Schools: 

Teachers belief\' and prospec(s for (h e RefOlm ". 

Resum 

En el present treball , pretenem, en pri 

mer lloc, analitzar les diferents carac

terit zac ions que ha tingut la investi ga

ció en la Educació física a l' hora de 

considerar-la amb un ple signi tïcat 

c ientífic . 

En segon lloc, hem intentat detïnir. 

caracteritzar i extreure els possibles 

avantatges i inconvenients que tenen 

les dues perspectives més usual s des de 

les qual s s' han pretès estudiar e ls 
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fenòmens fisicoeducatius; ens referim 

a la ;'ll'estigació quantitl/til 'a i en con

trapos ició seva. a la in vestigació quali

tativa. 

Pensem que e l més lògic seria enten

dreu-ho com a lIlètodes qUl/lltitatius i 

mètodes qualitatius, utilitzant indisc ri - . 

minadament to ts aq ue ll s que més 

s'adaptin a les caracte rístiques i neces

sitats intrínseques de la nostra investi

gac ió. Ambdós enfocaments han de 

complementar-se i són to ta lment ne

cessaris per a una anàli si correcta dels 

processos d' ensenyament -aprenen

tatge. 

I per últim. proposem i donem a 

conèixer un model il/tegral d'in vesti 

gac ió en l' ensenyament caracteritzat 

per la complementaritat d 'ambdós en

focaments i per l'ús d ' instruments tí

pics d' ambdues perspecti ves i aporte m 

com a exemple una investi gació porta

da a te rme per De l Vill ar. F. i Ramos. 

L. ( 1992) referida a «L'avaluac ió de 

l' educac ió fís ica a EESS: c reences de ls 

professors i ex pectati ves davant la Re

forma» . 

Anàlisi de l'estatus científic de 
la investigació en educació 
física: planteiament del 
problema 

Durant l ' última dècada, s' ha discutit en 

gran mesura sobre la poss ibilitat de 

considerar e ls fenòmens educatiu s, i 

amb e ll s e ls lï sicoeducatiu s, amb un ple 

signi fi cat c ientílï c. 

Han estat molt variades les caracte

ritzacions que han rebut les Ciències 
humal/es a l' hora de considerar-les 

com a vertaders sabers c ientílïcs (Pa

lop, 1983 : Díaz, 1988: Gimeno, 1983). 

Hi ha teories que han negat la possibi 

litat d' ex istènc ia de les "Ciències Hu

manes" com a ta ls. 
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Altres les han considerat com les úni 

ques c iències. 

Khun . en la seva «teoria de les revolu 

cions c ientífiques», ens aporta un estat 

preparadi gmüti c per a les c iènc ies so

c ia ls i. mitj ançant e l qual. hauríem 

assolit encara aquest estatus c ientífïc . 

I per últim , pode m fer re fe rènc ia a Vi 

cente M . ( 1988), qui basant-se en les 

inte rpretac ions de Bunge , conclou que 

« .... les ciències humanes i amb e ll es les 

c iènci es de l' educac ió física són c ièn

cies en e l més ampli sentit de la paraul a 

i ho són perquè procede ixen d'acord 

amb e l mètode c ientífic. Però. compte. 

perquè això no significa que operin 

idènticament a com ho fan les c iències 

formals, sinó que el mètode cient(lïc 

cal que sigui entès, l/O COII/ UI/ COl/j1l1lt 

infaf.lible de regles que cal seguir, sil/ó 

com uI/a actitud dm'al/t la realiwt que 

opera a tra l'és d 'uns mètodes espe
cials, cl/racterístics i propis delI/astre 

coneixemen t». 

A ning ú se li escapa el caràcter mll/
tidisciplinar de les c iè nc ies de l'ac ti 

vita t fís ica i l' esport : la il/I'estigaciú 

purament experimental (que, per des

comptat. no re butge m ) té cabuda en 

les di sc iplines com la Fisiologia. la 

Ps ico logia, la Bio mecànica, \' Ergo

no mi a. e l Re ndime nt Esportiu. e tc . 

Però nosaltres e ns preg unte m : és pro

cede nt i lògic aplicar la in vesti gac ió 

ex pe rimental en \' à mbit fisicoeduca

tiu ? Són susceptibles de qua ntifica

c ió to ts e ls fe ts, s ituac io ns i interac

c io ns que succee ixe n a l' aula? Quin 

sentit i quina va lidesa té gene ralit zar 

les conclusions ex tre tes de la nostra 

in vesti gac ió a a ltres contex tos? 

Aquests inte rrogants s 'han intentat res

pondre sempre des de dos punts de 

vista ben diferenc iats i de limitats: UI/ 

enfocament qual/tiwtiu (o mètode ex

perimental o perspecti va de comprova

c ió d ' hipòtes i) i UI/ en{ocalllellt quali

tatiu ( o mètode desc riptiu o perspecti

va d ·explorac ió). 

A continuac ió, intentarem de finir i ca

rac terit zar breument cadascun d' e ll s i, 

a la vegada, ens servirà per justilïcar la 

tel/dèllcia il/tegral que nosaltres propo

sem per in vesti gar ell i sobre l 'ellse 

l/ \'lI me/Il. 

L 'el/j(Jcamel/t qual/tiwtill es carac te

rit zaria perquè (Gimeno. J. i Pérez , A .. 

1983 ; Wittorck , 1989): 

Només es tene n en compte e ls 

fenòmens que es pode n observar i que 

són susceptibles de mesura, control i 

anà li si ex perime ntal. 

Es formulen hipòtes is amb la finalitat 

que es puguin generalitzar a altres po

blacions, 

Intenten verifi car una teoria, 

Els instrtllllellts que utilit ze n són: eI/ 

questes, qiiestiol/aris, obsen 'aciú sis

temàtica, correlació de l'oriables, ex
perimel/ ts ml/l/ ipuladors, lI1e flll/n àl isi, 

etc. 
L 'el/júcament qua!iwtiu es carac te

ritzaria pe rquè: 

renunc ia a l'aplicació de mètodes 

quantitatius. 

no pretén ge neralitzar en cap mome nt. 

sinó que és partidari del «subjecti vis

me» implícit en to ta investi gació , 

pretén ge nerar teoria, però no veri fi car

Ia (crea e l coneixement. no e l desco

breix). 

i per últim . els il/ strum el/ts que uti 

lit za són: estudi de casos, il/vestiga

ciú l'l/ l'acció, anàlisi de diaris i el/

¡revistes, anàlisi selllàn tica, record 

estimulat, etc. 

Enfocament quantitatiu vs 
enfocament qualitatiu: 
iustificacions per a 
l'acostament cap a un model 
integral 

Però, per què hem de situar-nos en un 

ex trem o un a ltre per poden investi gar 

en l' ensenyament? Per què no pode m 
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utilit zar e l millor d'ambdós enfoca

ments a favor d'una millora de la qua

litat in ves ti gadora en educac ió? I e l que 

considerem encara més impo rtant : no 

seria més lòg ic. posats a fer separa

c ions. entendre ambdós enfocament s 

com a lIIètodes qu(/Ii{(/tius i lIIètodes 

qU(/lIti{(/tius. en lloc dïnvestigac ió 

qualitativa i investigac ió quantitati va. 

atès que a la llarga ens ha portat a un 

indesitjable posicionament de mo lt s 

autors en una o altra perspectiva? 

En aquest sentit. és necessari analitzar 

i comentar que la il/l'estigaciú ljul/llti

{(/tÏl '(/ probablement sigui un procés 

mo lt ric i exhaustiu. però poc aplicable 

a l' ensenyament degut a la gran quan 

titat de factors que intlue ixen i que no 

es tenen en compte: s ï gnoren e ls sig

nificats i e ls processos inte rns de caràc

ter situacional que porta implícit tot 

procés educatiu . 

A més. e ls significats i intencions dels 

alumnes moltes vegades s' escapen de 

la nostra observació i no per això hem 

de di scriminar-los. ni deixar de tenir

los en compte. no són susceptibles de 

quantificació. ni aptes per a una anàli si 

semàntica. simplement sïnterpreten i 

es comprenen. 

Un altre handicap amb e l que compta 

aq uest enfocament és la gelleralit~(/

ció. Sabe m que aquesta és necessàri a i 

possible en les c iè ncies físiques i bio

lòg iques. però potser en les ciències 

soc ial s. i més concretament en la inves

ti gac ió en l'ensenyament. l' avanç esta

ria en e l fet de no generalitzar les con

clusions. sinó restringir-nos a una mos

tra en comú i en e l fet de se r capaços 

d'analitzar tots e ls factors que estan 

intluint en e l procés d' ensenyament. 

Però. d'altra banda. aquest enfocament 

de la inves ti gac ió és capaç de donar

nos una informació objecti va que és 

và lida i útil per a la in vestigac ió pròpia

ment anomenada i que lòg icament no 

hem de rebutjar. 
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G~C\Ó EXFEl{¡ 
s~~ ~.c: 

~~~~S QUA!v'1'~:'~ 
~O .. . . ....,~ . 
< ~ questionans metaanàlisi ~ ) 

~"'~ enquestes \ I observació ~ 
""" sistemàtica .,. " 

")l MODEL ~ v .. 
correlació experiments 
de variables INTHIAL manipulatius 

I-----.~ D'lmsTIGlCIÓ ;----:.-""------1 
~ ..... 

anàlisi de EN estudi de 
diaris 'ENSENYAIIENT casos 

/' .7- 'ó anàlisi InV~S Igacl 
A. semàntica I \ en I acció ~ 
,~ entrevistes observació ~ 

... '" ~ sistemàtica §: 
~b~s QUA\-~~ 

1'lGA.CIÓ DESC~~ ' 

Quadre 1. Complementarietat entre els enfocaments quantitatiu i qualitatiu en favor d'un model integral 
d'investigació a l'ensenyament 

La il/l 'estigació qua!itatÏl 'a contrària

ment. potser sigui massa radical i sub

jecti va. Està clar que e ls fets succeït s 

en l' aula són sempre canviant s i es 

troben en constant evoluc ió. però tam

bé necessitem algun tipus de conclusió 

objecti va que ens permeti establir les 

possibles relacions en e ls processos 

d· ensenya ment -aprenentatge . 

Ambdós enfocament s han de comple

mentar-se i són tota lment necessari s 

per a una anà li si correcta dels pro

cessos d ' ensenya ment -aprenentatge . 

Després . com a cOllelusió filial. diríem 

que tant les conclusions tautològ iques 

de l' enfocament quantitatiu. com el 

subjectivisme de l' enfocament qualita

tiu tenen un objectiu comú i comple

mentari . Hauríe m d ' entendre 'l s com a 

mètodes quantitatius i mètodes qualita

tius i hauríem d'utilitzar aq ue ll s que en 

la nostra investigac ió s'adaptessin més 

a les necess itats característiques i ca

racte rístiques intrínseques d ' aquesta 

(ve ure quadre I ). 

Un exemple pràctic 
d'investigació integral sobre 
l'ensenyament 

Si tenim en compte tot e l que he m 

esmentat anteriorment i si prenem com 

a mode l aquesta proposta integradora. 

ex posarem en aquest epígraf un mode l 

dïnvesti gac ió rea lit zada per Del Vi 

llar. F. i Ramos. L. ( 1992) i e ls resultats 

i conclusions dels quals (que no són 

objecte d 'aquest treba ll ) van se r ex po

sats en e l Congrés ac ional «L' ed uca

ció físi ca i l' esport a l seg le XXI " . 

Aquest estudi porta per títo l «L' avalua-
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c ió de l' educac ió fís ica a EESS: creen

ces de ls professors i ex pectati ves da

vant la Reforma». 

Definició d'objectius 
El primer pas que cal realitzar seria 

de finir els objectius que pretenem amb 

aquest estudi i que, a ni ve ll general. 

serien e ls següe nts: 

I . Observar i descriure com estan ava
luant e ls professors d ' EF en els cen

tres d ' Ensenyame nt secundari . In

terpretar aquesta actuac ió i ana

litzar-la. 

2. Completar aquesta primera fase 
d'investigac ió «sobre l 'ensenya
ment» (o investigac ió «des de fora» 

i en la qual e ls investigadors eren 

externs al propi procés d 'ensenya
ment que estaven observant) amb 

una segona fase de caràcter In vesti 
gació-acció o investigac ió «en l' en

senyament» (també coneguda com 
a investigac ió «des de dins» i en la 

qual e ls investi gadors eren al ma

te ix temps e ls docents) , en la qual 
portarem a la pràctica un pla propi 

d 'actuació avaluadora, en func ió 
d 'a ll ò observat i analitzat, de mane

ra que e ns intentarem acostar a 

aquest model integral que pro
posàvell/ teòricament. 

T ria de la mostra 
La poblac ió a la qual s'aplicari a aquest 

estudi estava representada per tots el s 
professors d ' EESS de la Comunitat au

tònoma andalusa, però amb un estudi · 
pilot previ, es van selecc ionar com a 

mostra 41 subjectes, tots e ll s pro
fessors d 'EF que, en aque ll moment , 

exercien en la pràctica i que assisti en a 
un curs de perfecc ionament didàcti c i 

c ie ntític ce lebrat a la Facultat de Cièn

c ies de l' Acti vitat fís ica i l' Esport de la 

Uni versitat de Granada. Després e l 
procés de mostre ig va tenir un caràcter 

casua l. 
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Variables d'estudi 
En tota investi gació, és necessari deter

minar clarament les categories d' anàli 

sis o vari ables d 'estudi que serviran de 

gui a per obtenir la informació rellevant 

en e l nostre estudi i que, en aquest cas, 

g irarien al voltant del següent s aspec

tes: 
I. Concepte d 'avaluac ió: 

o defini ció d' avaluac ió 

o concepc ió de l' ava luac ió 

2. Requi sits-condic ions de l'avalua

c ió 

o acti vitat processal 

o ac ti vitat complexa 

o ac ti vitat inte ncionada 

o ac ti vitat s istemàtica 

o acti vitat valorati va 

o ac ti vitat re troalimentada 

3. Finalitats de l'avaluac ió 

o com a educació en si mateixa 

o conè ixer e l rendiment 

o pronosticar 

o diagnosticar el ni ve ll inicial 

o classificar 

o moti var 

o investi gar 

o valo rar l' efi càc ia de l propi siste
mad ' ensenyament 

4. Formes d ' avaluació 

o en func ió de la sistematització i 

de la regularitzac ió de l' ac ti vitat 
avaluadora 

o en fun ció del referent 

o en fun ció de l' agent avaluador 

o en func ió de les característiques 
del judici emès 

5. Objecte d 'ava luació 

o de la condic ió física (instruments 

per dur-la a terme) 

o de les habilitats motrius bàsiques 

(instruments) 

o de les habilitats motrius espor

ti ves (instruments) 

o de l' express ió corporal (instru

ments) 

o de les acti vitats en e l medi natu 

ral (instruments) 

o dels cone ixe ments teòrics (in

struments) 

o de l'actitud i participac ió de 

l'alumne (instruments) 

6. Docume nts d ' avaluac ió 

o documents d ' informac ió a pares 

i tutors 

o documents d ' informació als 

alumnes 

o documents per al centre 

7. Sistema de qualificac ió 

8. Recuperac ió 

Procediment: 
Fases de la investigació 
El di sseny utilitzat es basava en un 

estudi descriptiu de caràcter transver

sal i en el qual es contemplaven clara

me nt J fases: 
I a fase: Seri a un estudi poblac ional 

(im'estigació sobre l 'ensenyament des 
de fo ra ), més objectiu (enfocament 
quantitatiu ) i en el qual s ' obtindria la 

informació necessàri a a través d ' un 

qüestionari . 
Quants més qüestionaris rebéssim, 

molt més fi able i objecti va seria la nos
tra in vesti gac ió. 

2a fase: Seri a una fase li/és interpre
tati va e n la qual es re fl ex ionari a con

juntame nt a mb e ls professors o bjecte 

d ' estudi , de manera que se lecc iona

ríe m e ls casos més interessant s de 

to ta la mostra ante ri o r, i e n e l qua l 

utilitzaríe m sobretot, l 'entrevista, la 
fi lmació de sessions d'avaluació i la 

seva poste ri o r anàli s i de contingut 
(De lgado, M. A. i De l Villa r, F .. 

1995 ), junta ment a mb l 'observació 
sistemàtica per reco llir la informac ió 
necessària. Ai xí doncs, aquí pode m 

ve ure l' ús d ' instrume nts més qua lita

tius típi cs de la perspec ti va «d 'ex plo

rac ió» o «de descobrime nt» comenta

da amb ante rio ritat. 

Ja fase: Se ri a un estudi de caràcter 

investigació-acció, en e l qua l e n fun 

c ió de les conc lusions i proble mes 

de ls pro fessors per avaluar resultats 
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obtingut s a la I a fase . proposaríem la 

nostra hipòtes i-acc ió per intentar 

conèixe r l' o ri gen d' aquests i intentar 

soluc ionar-los o millo rar-los e l mi 

llo r poss ible . 

Com j a sabem. una de les primeres 

fases de tot projec te dïn ves ti gació

acc ió és e l descobriment del proble
ma, que aqu í vindria donat no només 

pe r la in fo rmac ió ex tre ta de ls qües

ti onari s en un primer sonde ig. sinó 

per l' ús de les entrev istes personals 

en les qua ls se ' n fac ilit ari a, tant 

l' acostament a la identificac ió de 

l' esmentat problema. com a la dinà

mica per prova r la hipàtesi-acció. 

Instruments que s'han d'utilitzar 
Com ja hem comentat, som partidari s 

de la idea de class ificar e ls mètodes 

en quantit atius i qualit atius i fe r-ne 

un ús indi scriminat de qualsevol 

d ' ell s, segons les necess itats i carac

terístiques de les nostres investi ga
cions, de manera que integ ren aquest 

estudi en un contex t més integ ral i 
complex de la in vesti gac ió, si j a en

tenem com a complexes e ls processos 

d'ensenya ment-aprenentatge per a 

e ll s mate ixos . 

Per tant , els instruments necessari s per 

dur a terme aquest estudi , serien: 

l afase: 

o qüestionari 

o tractament i anàli si estadísti ca 

de les dades 

2afase: 

o entrev istes semisistematitzades 

o programa informàti c AQD 

(A nalysis Cualitati ve Datos) . 

Utilitzat per a una anàli si de l 
contingut de les entrev istes i di a

ri s del professor. 

o observac ió i registre sistemàtics 

de l' actuació avaluadora dels 

docents. 
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o anàli si semàntica de les 

gravac ions audiov isuals de les 

sessions d 'avaluac ió. 

Jo fase: 

o investi gac ió-acc ió 

o diari d ' avaluac ió del professor 

Anòlisi i discussió de les dades 
Una vegada obtingudes les dades de ls 

qüestionari s de la primera fase. 
s'ana lit za ri en i es tractari en estadísti 

cament per intentar desc riure de la 

manera més exacta poss ible les carac 

terístiques de l model ava luador uti 

lit zat pels professors quan impar

te ixe n les seves classes d 'educació 
fís ica (aquesta fase j a va se r rea lit za

da com un estudi pil ot prev i i a una 

mostra signifi cati va de professors, 

les conclusions de l qua l vam remetre 

a Del Vill ar, F. i Ramos, L.. 1992). 

Tan bon punt realitzada aquesta prime

ra fase, s'escolliri a un nombre reduït de 

professors i. amb el seu permís, obser
varíem. registraríem, filmaríem i ana

litzaríem les seves pràctiques avalua
dores. els entrev istaríem peri òdica

ment i fa ríem una anàli si de contingut 

de ls seus diari s per intentar aclarir i 

analitzar quins podrien ser e ls princ i

pals problemes que sorge ixen en 

aquesta pràctica a l'hora d 'avaluar 

qualsevol aspecte de l' alumne relac io

nat amb la nostra assignatura. 

Pe r acabar i en fun c ió de les conclu 

sions ex tretes de les fases anteriors, 

proposaríem la nostra hipò tes i-acc ió 
per intentar millorar aquestes poss i

bl es defic iènc ies o problemes detec
tats, de manera que intervindríem 

amb e l nos tre propi programa d 'ac

tuac ió ava luadora. 

Conclusions finals 

Són tan ri cs e ls processos d 'ensenya

ment-aprenentatge, que cometríem un 

gran error si ens obl idéssim de tot el 

flu x dïnteracc ions i esdeveniments 

que es donen en aquest contex t. però 

tampoc podem oblidar la necess itat de 

crear certes bases objecti ves que donin 

sol idesa als nostres estudi s i que serve i

xin de suport per a situac ions més o 

menys semblant s i en contex tos més o 
menys similars. 

Tant e ls paradigmes propis de l' enfo
cament quantit atiu com els d ' enfoca

ment qualit atiu, tenen e ls seus avan

tatges i inconvenients quan s ' estudi a 

qua lsevol fe nomen que succee ix en 
un procés d 'ensenya ment -aprenen

tatge. Potser. hauríem d ' interpretar

los com a mètodes quantitatius i 
mètodes qualitatius. de manera que 
utilit zarem aq ue ll s que més s'adapt in 

a les característiques idios incràtiques 

de la nos tra in ves tigac ió. sense di s

criminar uns i altres , ni sense pe rdre 

de vis ta aquesta concepc ió comple

mentàri a i integrada que ambdós en
focaments hauri en de persegui r a fa
vor d ' una millo ra de la qua lit at de la 

investigac ió en l' educac ió. 

Per tant , pretendríem fomentar l' ús 
d ' aquest model integral d' investi gac ió 

de l'ensenyament que es caracteritzari a 

per la complementaritat de l' enfoca

ment quantitatiu i qualitatiu i per l'ús 

d ' instruments típics d ' ambdues pers

pecti ves. D' aquesta manera. assoliríem 

un procés d 'i nvesti gac ió molt més 

complex, així com l' ensenyament per 

ell mateix ja és prou complex. 
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