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Abstract 

This is about the clarification of the different origin of the words 
didactic and curriculum, and how a slight drawing together of 
them both has been made; curriculum being more dominant as 
the broader concept to which customarily the object of study of 
didactics has been ranked equally with. 
This process of change and drawing together has special 
connotations in PE where specific didactics changes the traditional 
object of knowledge made up of the didactic act against physical 
exercise, to be lodged in a more global and contextual vision of 
the teaching of motricity. At the same time, the fixed stages about 
conceptual integration imply a speciality in the field of PE which 
creates an element worthy of mention, together with the analysis 
ot its causes. 

Resum 

Es tracta de fer palès el diferent origen dels termes Didàctica i 

Currículum i de com s'ha produït un gradual "acostament" entre 

tots dos, tot sent dominant el Currículum com a concepte més 

ampli, al qual per tendència ha anat equiparant-se l'objecte 

d'estudi de la Didàctica. 

Aquest procés de canvi i acostament té unes connotacions 

especials en Educació Física en la qual la didàctica específica 

transforma el seu tradicional objecte de coneixement consti

tuït per l'acte didàctic versus exercici físic, per allotjar-se en 

una visió més global i contextual de l'ensenyament de la mo

tricitat. 

Així mateix, les etapes determinants al voltant de la integració 

conceptual suposen alguna especialitat en el camp de l'Educació 

Física la qual cosa constitueix un element digne de ressaltar junt 

amb l'anàlisi de les causes. 

La q'ÜesUó organUzaUva i competendtll 
com origen del dualisme terminològic 

No ens equivoquem en afirmar que la distinció entre els tenmes 

Didàctica i Currículum té un origen històric ( I), encara que cada 

un d'ells en un àmbit geogràfic diferent i, per tant, també amb 

una àrea d'influència diferent, de manera que Alemanya és el 

bressol de l'expressió Didaktik, mentre que el Regne Unit ho és 

del terme Currículum. 

En efecte, la Didàctica apareix a la història moderna de Alema

nya amb el significat d'art o estudis de l'ensenyament, per la qual 

cosa des d'aleshores la Didàctica denota l'aproximació als tres 

elements bàsics de qualsevol procés educatiu formal, com són, 

el contingut, és a dir, el que s'ensenya o aprèn; l'aprenent, en 

referència al subjecte que aprèn; i el docent, a qui competeix la 

responsabilitat de l'ensenyament. 

Educaó6 Frsoca , Esports (56) (25·3 1) apunts 25 



L 

26 

. EDUCACIÓ FfsICA I ESPORTS· 

Aquesta perspectiva es dedueix de la necessitat motivada per 

l'organització de l'administració educativa alemanya. Certa

ment, l'escolarització de masses i l'organització de les escoles 

era un fenomen nou que l'Estat havia d'afrontar; calia establir els 

mitjans necessaris per traslladar la idea d'Educació que manejava 

l'Estat fins la pràctica escolar. 

La Didaktik va ser precisament aquell mitjà de conversió que tra

duïa les directrius generals i les prescripcions estatals en pràcti

ques viables, utilitzant en molts casos el vehicle de la inspecció 

educativa. En conseqüència, la missió del nou coneixement era 

la de dotar de racionalitat a un sistema de caràcter centralitzat, 

les normes emanades del centre havien d'arribar fins a l'última 

escola fent possible la seva execució. 

Malgrattot, l'expressió Currículum (2) està associada a la idea de 

curriculum vitae com a curs de vida de forma paral'lela al curs 

d'escola, que està associat a dues premisses, per una part una 

seqüència clara i ordenada, i per una altra, unes metes o fites 

ben definides i coherents, és a dir, es tracta que l'iter al qual fa 

referència el currículum hagi d'estar ben ordenat a efectes de 

disciplinar correctament l'ensenyament en les escoles. En con

seqüència, en la seva versió anglosaxona el currículum té a veu

re amb l'ordre a la institució escolar, és a dir, en l'estructuració 

dels mitjans per a l'accés al coneixement en les institucions edu

catives. 

Sens dubte, aquesta concepció respon al sistema educatiu es

tablert en l'àmbit anglosaxó caracteritzat per constituir una 

competència bàsica de les entitats locals (comtats), en el qual 

el currículum s'alça com a instrument perferfront a la disper

sió de l'escolaritat aportant un important grau de coherència i 

uniformitat a través de la definició d'objectius, avaluació, et

cètera. 

AI capdavall, podem concloure que en els seus orígens, tant 

la Didaktik com el Currículum suposen un instrument estruc

turador dels mitjans d'ensenyament, malgrat tot, la gran di

ferència ha estat el sistema organitzatiu i competencial de 

l'educació en tots dos països, ja que mentre Alemanya man

tenia un sistema centralitzat que requeria instruments (di

dàctica) capaços d'adequar a la realitat les directrius generals 

emanades del centre, el Regne Unit organitzava l'.educació 

de manera descentralitzada i precisava d'altres instruments 

(currículum) capaços de dotar d'una certa homogeneYtat al 

sistema. 

De III DüliIctlca a III Teoria del CUfT'ÍCulum 

Anteriorment a 1960, any aproximadament en què comença a 

produir-se el gran canvi conceptual en relació a la Didàctica, 

l'element central que configurava el seu objecte no era un altre 

que la idea d'acte didàctic. L'essència de l'acte didàctic és la de 

constituir un fet fonamentalment escolar per definició, ja que el 

no escolar o extraescolar no suposa la realització de l'esmentat 

acte didàctic (3), ja que per tal que es doni, cal la concurrència 

dels seus tres elements constitutius, a saber, l'educador, 

l'alumne i l'objecte de l'ensenyament. 

A aquests efectes, la tasca essencial de la Didàctica General vin

dria determinada per l'estudi de la persona del professor i la seva 

funció docent, la funció discent en relació a l'aprenentatge i al 

contingut de l'ensenyament per la selecció i seqüenciació dels 

continguts, mitjans i recursos didàctics i tècniques didàctiques. 

Així mateix, és convenient diferenciar també entre acte didàctic i 

programació com element sorgit de la concepció tecnològica de 

l'ensenyament posterior al període esmentat. En aquest sentit, 

convé recordar que el contingut de l'ensenyament s'articula a 

Espanya a través d'un pla educatiu que fins arribar a l'acte didàc

tic es desglossa en dos elements directors; per una part, els ano

menats Qüestionaris que constitueixen una llista de temes o 

qüestions que el docent ha de desenvolupar en cada curs i disci

plina, i els Programes que representen l'anella de la planificació 

més pròxima a l'acte didàctic, la missió del qual és la de distribuir 

cada contingut en unitats susceptibles de periodificació. 

De manera diferent, el terme Currfculum ha tingut una accepció 

tradicional com a idea equivalent a la de Pla d'Estudis, mentre 

que ara com ara presenta una extraordinària riquesa configurant 

no solament una possibilitat inteHectual sinó també de procedi

ment. Les teories del Currículum constitueixen una mutació 

conceptual d'acord amb les teories de l'ensenyament, no per

què els elements constituents del seu domini no siguin pro

blemàtics i rellevants sinó precisament perquè ho són mentre 

que estan relacionats els uns amb els altres en un ordit que és el 

nucli del problema, mentre que en la teoria de l'ensenyament 

tots els fets són atòmics. Així doncs, la Teoria del Currículum és 

l'enfocament unitari dels elements que intervenen en l'en

senyament i les seves mútues relacions. 

Així concebuda, la teorització sobre el Currículum no genera 

una nova disciplina diferent a la teoria de l'ensenyament o la 

Didàctica, però sí que suposa no solament un canvi de nom, 

sinó també un nou enfocament de la mateixa realitat producte 

d'una clarificació crítica de l'ensenyament. 

5aenz Barrio (4) indica que l'esmentat canvi es deu a vàries 

raons, primerament, per mimetisme de les paraules angleses de 

moda; en segon lloc, seria una presa de posició davant del fracàs 

de la Didàctica per resoldre eficaçment els problemes d'en

senyament-aprenentatge. Però, per damunt de tot, perquè 

afecta a l'enteniment de la professió, ja que no existeix una disci-
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plina pedagògica que formi a un pedagog o un mestre; aquest ti

pus de professionals s'aconsegueix des d'una pluralitat discipli

nar, que els estudiants perceben com a elements independents 

difícils de casar, no solament pel contingut propi de la matèria, 

sinó perquè no existeix l'esforç metodològic per part de la Psi

cologia, Sociologia, Didàctica o Filosofia per integrar o sintetitzar 

els diversos enfocaments. 

Per contra, la Teoria i el Desenvolupament del Currículum po

dria constituir aquella disciplina que permetés l'esmentat enfo

cament "omnicomprensiu" de l'Educació, ja que en el Currícu

lum es donen cita tots els elements eticopolítics (Filosofia de l'E

ducació), socials (Sociologia), personals (Psicologia), tècnics 

(Didàctica i Tecnologia), que intervenen de forma rellevant en la 

formació humana. 

En definitiva, podem afirmar que ara com ara les expressions 

Didàctica i Teoria del Currículum són coincidents pel que fa al 

seu objecte, a causa de l'evolució conceptual que ambdues han 

experimentat fins el moment actual, tal i com fa palesa la defini

ció de Didàctica que realitza el professor Medina conceptuant-la 

com a ciència que estudia el procés d'ensenyament-aprenentat

ge i la fonamentació del projecte curricular (currículum), tant 

l'un com l'altre es porten a terme en una realitat específica: 

l'aula, en la que s'implementa (s'aplica i desenvolupa) el currícu

lum simplement (5). Ara bé, aquesta identificació ha precisat 

d'un llarg procés no sempre rectilini, les fites més importants del 

qual anem a descriure a continuació. 

El camí de III identi.flcllCtó conceptual 

a Espanya 

Des del 1980 es produeix a Espanya una progressiva desapa

rició del terme Didàctica a favor d'aquell altre anomenat Teo

ria i Desenvolupament del Currículum. Sembla, per tant, que 

el Currículum ha ocupat l'espai conceptual de la Didàctica, 

hauríem, doncs, de preguntar-nos si aquesta qüestió és pos

sible, el que sens dubte suposa una intercanviabilitat de tots 

dos termes, o si més no un similar contingut, el que mereix 

un certa anàlisi del tema. La Didàctica versus Currículum a 

Espanya planteja el seu propi decurs històric que ha estat con

cretat per alguns autors (6) en quatre grans períodes i que a 

continuació informem. 

Primer període o absència de discurs dldiiclk 
pròpiament dit 

Correspon al moment anterior als anys setanta, en el qual resul

ta difícil reconèixer l'existència d'un discurs didàctic, ja que el 

que predomina és un conjunt de prescripcions administratives 

que es realitzen bàsicament a través dels anomenats Qüestio

naris on apareixen conceptes en relació a la Didàctica tals com 

regles metodològiques, unitats didàctiques, l'aparició del con

cepte de programa, etcètera. AI capdavall, sembla que fins els 

anys setanta no es pot parlar amb rigor de l'existència de la 

Didàctica sinó més aviat d'aproximacions a ella configurades per 

constituir objectes de la Didàctica que han de ser adaptats a les 

activitats escolars. En aquest moment la Didàctica no és més 

que la Pedagogia general. 

El començament del discurs dldiiclk 

En aquest període comença un canvi tremendament significa

tiu que té com a causa pròxima la traducció de texts curriculars 

procedents de Nordamèrica com són els manuals de Tyler, 

Taba o Bloom per editorials argentines en la major part. Les 

esmentades traduccions, com assenyala Moreno Olmedilla 

(7), arriben a la castellanització del terme Currículum equipa

rant-lo a conceptes ja emprats com el de Programa. És així, 

com comença a vertebrar-se el discurs didàctic al voltant d'uns 

certs temes com programació, objectius i avaluació. En aques

ta etapa sembla confondre's, per tant, el Currículum amb la 

Didàctica. 

El moment de reconversw de la lHdàclka 

No és sinó a la dècada dels vuitanta quan comença a detectar-se 

no solament la influència dels texts abans esmentats, sinó també, 

i per damunt de tot, la crítica a les propostes i perspectives edu

catives que aquells van introduir al nostre país, amb el correspo

nent retard. Les obres de Gimeno Sacristan i Pérez Gómez són 

especialment significatives al voltant de l'evolució del debat so

bre el Currículum, que es veurà completat amb les aportacions 

d'Escudero Muñoz i Gonzalez, així com en el seu tram final amb 

les de Contreras Domingo. Aquest moment podem identifi

car-lo amb l'afirmació que la Didàctica tracta del Currículum. 

Consolidació del Currículum en perjudici de la lHdàclka 

La dècada dels noranta, i ara assistim a les seves acaballes, re

veia una marcada projecció del discurs sobre el Currículum 

que arriba a convertir-se en el concepte clau de la Didàctica, 

cosa que ocasiona gairebé la desaparició del esmentat concep

te com àmbit acadèmic de discussió. Per si això fóra poc es re

força la predominança del Currículum en ser incorporat com a 

element legislatiu per la LOGSE en la seva reforma del sistema 

educatiu. En definitiva, el concepte de Didàctica desapareix del 
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discurs acadèmIc, quedant com a referèncIa a la denomInacIó tegrava un professor de Pedagogia i Psicologia i una matèria 

d'una àrea de coneixement que es defineix per les implicacions 

d'un altre concepte com és el Currículum, de tal manera que 

podem afirmar que en el moment actual la Didàctica és el Cur

rículum. 

L'especial gènesi i evolució de l'objecte 
de la DIdàctica de l'Educaci6 Física 
a Espanya com concepte socialment 
construït 

L'intent de reconèixer l'emergència, continguts i sistematització 

de la Didàctica de l'Educació Física en relació a la Teoria del Cur

rículum no suposa una activitat retòrica i carent de significat 

pràctic, més aviat significa un esforç per clarificar quines han estat 

les preocupacions que al llarg del temps han tingut els professors 

de la matèria en els corresponents contexts educatius, cosa que 

sens dubte ha d'iHuminar el camí de cara a la conformació de la 

matèria en el moment actual. 

Certament, és notori que l'essència de les Didàctiques específi

ques és reflexionar sobre el propi ensenyament a efectes de 

fer-lo millor, i en conseqüència bàsicament constitueix una acti

vitat de professors, el que suposa, també, que està lligada a la 

seva formació. En efecte, Johan Guts-Muths, considerat el pare 

de la Gimnàstica Pedagògica (8), ja establia algunes prescripcions 

a propòsit de la classificació dels exercicis, el seu començament i 

acabament, l'adaptació a la constitució física dels alumnes, la du

rada de les lliçons, etc. (9). L'esmentada preocupació es manté, 

alhora que es diversifica, en les diferents Escoles (1800-1900) i 

Moviments (1900- 1939) de la Gimnàstica (10). 

L'fICte düliu;lIe versfIS ezercid flsIc com fi elenumt 
Sflbsta""" lradü:únull de III INdàeHca de l'EdflClldó Fiska 

Aquesta especial preocupació s'ha mantingut al llarg de 

l'existència de tots els centres de formació de Professors 

d'Educació Física, i així el primer d'ells, fundat a Espanya el 1887 

amb el nom de Escuela Central de Gimnast:ica incorpora al 

seu Pla d'Estudis les assignatures de Nocions de Pedagogia 
General i elements de Pedagogia teòrica i pròctica aplica
da de la Gimnàstica. Exercicis de lectura en veu alta i de
clamació gimnàstica, així com Pedagogia Gimn6stica (11), 
el que fa palesa la preocupació pedagògica de l'efímera institu

ció, ja que tan sols es va mantenir activa durant cinc anys. 

Fins el 19 19 no existeix al nostre país cap centre de formació de 

professors d'Educació Física, aquesta vegada d'inspiració cas

trense, la Escuela Central de Gimnasia, el claustre de la qual in-

anomenada Pedagogia Gimnòstica que comprenia l'ense

nyament d'actituds i moviments. Estudi crític del Reglament de 

Gimnàstica per a Infanteria i Instruccions gimnàstiques (12). 

L'esmentat institut va tenir dues etapes en el seu funcionament, 

interromput per la Guerra Civil, de 1919 a 1936 i de 1939 a 

1985. 

Les Memòries dels primers cursos de funcionament de la 

Escuela Central de Gimnasia posen de relleu la importància 

que es concedia a la Pedagogia aplicada a l'Educació Física " ... ja 

que comprèn el coneixement del subjecte específic de l'E

ducació Física i objecte d'aquesta, agents i mitjans, tracta del pro

fessor, auxiliars, de l'alumne, mètodes i programes, gimnàstica i 

aparells, camps esportius, etc. . 

L'escola va canviar el seu nom en la segona etapa (1939-1985) 

pel de Escuela Central de Educación Física, que en sí mateix 

incorpora aspectes pedagògics, i pel que a nosaltres ens 

interessa, els Plans d'Estudi incorporaven assignatures com Psi
cologia en relació a l'Educació Física (Pedagogia i Història 

de l'Educació Física) fins la dècada dels setanta en què s'inclou 

una nova assignatura anomenada Psicopedagogia que es manté 

vigent fins el curs 84-85. 

AI 1933 es crea un nou centre de formació de professorat 

d'Educació Física anomenat Escuela Nacional de Educación Fí

sica, integrat en la Universidad Complutense de Madrid i de

pendent de la Facultat de Filosofia i Lletres, encara que no co

neixem res sobre els Plans d'Estudis que van donar contingut a la 

seva existència formal. D'altres centres de formació de profes

sors van néixer després de la Guerra Civil a l'empara del règim 

triomfant, com és el cas de l'Academia Nacional de Mandos 

"José Antonio" que recull en el seu currículum aquest tipus 

d'ensenyaments sota denominacions com Pedagogia i Psico
logia Gimnàsticas, Pedagogia i Metodologia, Pedagogia 
aplicada a l'Educació Física o Psicopedagogia de l'Edu
cació Física. 

Especialment significativa en el sentit exposat és l'obra d'en Ra

fael Chaves La Educación Física en la Escuela publicada al 

1966. Vegem quins elements didàctics distingeixen aquesta 

obra basada quasi exclusivament en l'exercici físic com element 

central de la seva preocupació didàctica, si exceptuem el com

promís polític amb el règim. 

En efecte, aviat es pot advertir la seva preocupació pels contin
guts que estan integrats per Gimnàstica Educativa, Exercicis 
d'aplicació i ritme i Jocs preesportius de petita i mit;ana in
tensitat, així com passeigs, tots ells seqüenciats per cursos, en

cara que la seva especial dedicació va dirigida a l'exercici físic que 

considera des d'una doble perspectiva, per una banda, des de 
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l'anomenada Metodologia, i per una altra des del que actual

ment coneixem com Gestió de lo classe. 

Certament, des de la Metodologia s'estableixen les classes 

d'exercicis (lliure i ordenat), la seva naturalesa (analític i sin

tètic) i tipus (ordre, preparatoris, fonamentals i calmants). Pel 

que pertoca a la gestió de la classe, estableix la seva durada i 

el temps que s'ha de dedicar a cada tipus d'exercicis d'acord 

amb l'edat. Així mateix, estableix les formacions específiques 

dels exercicis d'ordre (fila, columna, filera, etc.) i les posicions 

per a la seva realització (ferms, descans, cames obertes, 

etcètera.). 

Pel que fa a l'actuació del professor es recomana la seva 

col ' locació en lloc visible, havent d'efectuar el comanda
ment per la veu, alhora que es rebutja l'ús d'altres instru

ments: En aquest sentit, l'esmentat comandament ha de ser 

rítmic i distingir les fases preventiva, pausa i executiva. També 

s'esmenten algunes normes sobre la disciplina, advertint que 

les sancions han de ser individuals i mai no han de ser col ' lec

tives. Finalment, prescriu que l'ensenyament de l'exercici ha 

de contenir els elements d'explicaci6, posici6 de partida, 

execució demostrativa i execució col, lectiva, que haurà de 

ser sincronitzada, que s'hauran de fer correccions generals i 

mai individuals. 

Les referències a la resta de continguts són mínimes amb relació 

a l'exercici gimnàstic, i tan sols s'esmenten consideracions al vol

tant del ;oc, del qual utilitza la seva concepció com supera

bundància d'energia, l'esport, al qual situa com a fase aplicativa 

de l'Educació Física, o els passeigs, dels que indica els seus 

efectes físics i psíquics. 

En conseqüència, podem concloure que des de l'aparició dels 

centres de formació de professors d'Educació Física ha estat 

constant la preocupació per la inclusió en els seus plans d'estudis 

de coneixements de contingut pedagògic presentats sota diver

ses denominacions. Així doncs, en aquesta primera etapa la 

Didàctica de l'Educació Física coincideix plenament amb la des

crita per a la Didàctica General, és a dir, hi ha una absència de 

Didàctica, doncs aquesta es confon amb la Pedagogia fent-se 

molt difícil distingir entre ambdues. 

En efecte, l'emergent Didàctica de l'Educació Física està configu

rada amb relació a l'acte didàctic que en aquest cas està referit 

quasi amb exclusivitat a l'estudi i aplicació de l'exercici, de forma 

especial de l'exercici gimnòstic i totes quantes conseqüències 

en resulten pel que fa al professor, l'alumne, o la pròpia matèria 

d'ensenyament, amb especial atenci6 a l'objecte, encara que 

també com hem vist s'ocupa, encara que de manera secundà

ria, del professor (direcció de la classe), i encara menys de l'a

lumne (seqüenciació dels continguts). 

L'orlentlldó teClUJlòglea com swpertulora 
tk l'acte dillàcHc 

. Certament la Llei d'Educació de 1970, en un context dominat 

pel pes del tecnocratisme, així com les noves condicions políti

ques i econòmiques d'Espanya van suposar un canvi significatiu 

també en la concepció de la Didàctica de l'Educació Física. En 

aquest sentit i de cara a capacitar al Professorat d'EGB per im

partir l'Educació Física, José Luis Femandez Martínez publica les 

Orientaciones de consulto de los materias de Educación 
Física paro los Escuelas Universitarias de Profesorado de 

EGB, basades en el programa que al juliol de 1973 havia desen

volupat un grup d'experts en el Seminari de Santander. Aquesta 

obra constitueix, des del nostre punt de vista, la transició de la 

Didàctica tradicional a una emergent Didàctica específica d'o

rientació tecnològica perquè conté elements d'ambdues 

tendències. 

Junt amb la seva dedicació a la Gimnàstica, es poden observar 

aspectes com l'equiparació de la classe a l'entrenament, o la 

pròpia concepció de Metodologia com a forma de projectar 

l'estímul per aconseguir una influència més idònia. Sobre això 

s'entén l'estímul com a provocador d'excitacions fisioanatòmi

ques, i la resposta com a expressió de les anomenades excita

cions. Els continguts, conceptuats com a conjunt d'estímuls, 

s'amplien, i als clàssics de Gimnastica, Jocs i Esports s'uneix la 

Dansa i l'Educació Física de Base inspirada en el mètode psico

cinètic d'en Jean Le Boulch, i encara que no de manera explícita, 

també els referits al Desenvolupament de les Qualitats Físiques 

Bàsiques. 

Així mateix, dedica una especial consideració a la Didàctica de 

l'Educació Física concebent-la amb criteris específicament tec

nològics per fer més eficaç el desenvolupament pròctic del 
concepte d'Educació Física o través de les sessions d'exer

citació. Aquest marcat caràcter tecnològic es manifesta sobre

tot amb l'aparició de la programació per objectius, individualitza

ció de l'ensenyament, tractament educatiu diferencial, així com 

el propi ensenyament dels exercicis gimnàstics i dels gests tecni

coesportius. 

Malgrat tot, encara que de manera molt tardana, doncs data del 

1984, l'obra fonamental des de l'òptica tecnològica és l'ano

menada Bases para uno Didóctica de la Educación Física y 

el Deporte, de Femando 5anchez Bañuelos, obra que sense 

cap dubte és la que major influència ha exercit en els professors 

d'Educació Física en la història recent de la matèria, tant pel seu 

rigor com per la seva fonamentació en la literatura especialitzada 

d'àmbit anglosaxó tan dominant, com desconeguda, en el nos

tre país en aquells moments. 
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L'esmentada obra, d'orientació conductista, s'organitza en qua

tre parts, la primera dedicada a conceptes generals, inclou as

pectes dispars com els objectius, l'alumne i el grup-classe o la re

ferència a l'ensenyament individualitzat. La segona, se centra en 

l'anàlisi de les tasques motrius de cara a un aprenentatge eficaç, i 

distingeix entre aspectes perceptius, de presa de decisions i 

d'execució amb relació a les indicades tasques. La tercera, està 

referida a la programació, sobretot per la seqüenciació i distribu

ció dels continguts en els diferents nivells. Mentre que la quarta i 

última s'ocupa de les diferents tècniques i estratègies metodolò

giques de cara a un ensenyament eficaç. 

El gran avanç que des del nostre punt de vista suposa l'obra de 

5anchez Bañuelos cal identificar-lo amb l'ampliació de l'objecte 

de la Didàctica de l'Educació Física que transcendeix aquell altre, 

quasi exclusivament basat en l'exercici gimnàstic, per endin

sar-se en un concepte molt més ric i complex, com és la tasca 

motora junt amb els mecanismes que influeixen en el seu apre

nentatge eficaç. 

En la seva línia tecnològica, aporta un interessant comença

ment de vertebració del discurs didàctic, des d'una visió am

pliada del procés educatiu, que es trasllada a la programació, 

basada, com hem dit, en la determinació d'objectius de caràc

ter conductual, així com en la selecció i la seqüenciació de con

tinguts i la consegüent avaluació. Juntament amb això, efectua 

una ampliació dels estils d'ensenyament que planteja en la re

cerca una alternativa al tradicional i únic estil de comandament 

directe. Finalment, l'obra en qüestió suposa un gran pas enda

vant en la concepció de la Didàctica de l'Educació Ffsica, tan 

sols limitada pel propi paradigma conductista i tecnològic en la 

qual s'insereix. 

El slnplar retard hlslÒrlC de la lHdiIctlea de l'Edtll:lldó 
FÍ8ktl dtlrrertI del C"t't'ÍefII"", 

El retard històric de la Didàctica, posat de manifest en el sistema 

educatiu de caràcter tecnocràtic inaugurat per la Llei del 70, se

gueix afiançant-se pel que fa referència a la Didàctica de 

l'Educació Ffsica de manera que no podem identificar a través de 

cap publicació una etapa de reacció a l'esmentat model, tal i 

com havia esdevingut en el camp de la Didàctica General, com 

hem dit al començament d'aquest article mitjançant la cita 

d'alguns autors. 

Cal esperar fins la dècada dels noranta, sobretot en la segona 

meitat, per detectar una projecció del discurs sobre el Cur

rículum, fins arribar a convertir-se en el concepte de la Didàcti

ca. En efecte, els primers anys noranta mostren un acostament 

particularitzat a alguns elements de la Teoria Curricular com és 

el cas de Blazquez Sanchez (13) al voltant de l'avaluació; Delga-

do Noguera(14) pel que fa als estils d'ensenyament; Peiró i De

vís (15) en el cas dels continguts, o Vaca Escribano pel que fa a la 

programació (16). 

En qualsevol cas, la preeminència del Currículum es reforça en 

constituir l'element central de la reforma educativa instituciona

litzada per la LOGSE al 1992; com a conseqüència d'això apa

reixen un gran nombre de publicacions l'objecte de les quals és 

el disseny curricular, és a dir, tracten de facilitar al professor la 

tasca d'adequar el Currículum nacional al seu propi àmbit edu

catiu. Encara que la major influència, des del nostre punt de vis

ta, l'exerceixen les Tesis Doctorals que en aquests moments 

són defensades en les diferents universitats espanyoles i que 

participen d'aquest pressupost bàsic. 

En conseqüència, encara que amb un considerable retard, i a fal

ta de alguna de les etapes que a l'inici d'aquest article es marca

ven en el paraHelisme Didàctica i Teoria del Currículum, po

dem concloure que avui dia la Didàctica és Currículum, en el 

sentit que el seu objecte de coneixement no és aquell d'altres 

èpoques de caràcter restringit, limitat a l'exercici físic, molt al 

contrari, el seu objecte de coneixement és molt ampli, de tal 

manera que suposa una visió globalitzadora sobre el procés 

educatiu basat en la motricitat, on el context, la planificació en els 

diferents nivells, la totalitat de l'ensenyament, l'atenció a la diver

sitat, o el significat sociocultural dels continguts són aspectes 

propis d'una concepció curricular de l'ensenyament que trans

cendeixen i completen el mer exercici físic. 

Notes 

(I) Vegeu en aquest sentit HOPMANN, S. i RIQUARTS, K.: ·Starting a Dialo

gue: lussues in a begining conversation between Didaktik and the Cu
rriculum tradition". Joumal of Curriculum Studios, V. 27, núm. I. 

(2) Vegeu HAMILTON, D.: 'Origen de los ténninos edUcatiV05 'dase' y 
'currículum'·. Revista de Educación, núm. 295. My 1991. 

(3) Vegeu DEL POZO PARDO, A.: La Didódica hoy. Editorial Santiago Ro
drfguez SA Burgos, 1978. 

(4) SAENZ BARRlo, O.: Didódica General. Un enfoque curricular. 
Pàgina 33. Editorial Marfil. Alcoi, 1994. 

(5) Medina, A.: Didqdica e interacción. Editorial Cince!. Madrid, 1988. 
(6) Seguirem la periOdització establerta per MORENO OLMEDILLA, j.M. 

Proyedo Docente. Desarrol/o e innovación curricular. UNED. 
Madrid, 1992 matisada per ANGULO RAsco, j.F. Proyedo Docente e 
Investigador. Inèdit. Malaga-cactiz, 1995. 

(7) MORENO OLMEDILA, j.M. Proyedo Docente. Desarrol/o ... op. cito 
pàgina 21. 

(8) Vegeu GUTIÉRREZ 5ALGADO, L.: La Gimnasia, esa desconocida. 
atedra Universitaria de tema deportivo-cultura!. junta Nacional de 
Educación Ffsica. Madrid, 1971. 

(9) En aquest sentit MEHL, E.: Sobre la historia del concepto de Gim
nasia. Editorial Stadium. Buenos Aires, 1986. 

apunts Educaci6 Física i Esports (56) (25-31) 



(10) Vegeu lANGL4DE, A i lANGlADE, N.R. 

Teoria General de lo Gimnasia. Editorial 
Stadium. Buenos Aires, 1986. 

(I I) Vegeu FERNA.NOEZ NARES, S. : Lo Educo

ción Física en el sistema educativo es

paflol: lo formación del profesorado. 

Universidad de Granada. Granada, 
1993. 

(12) Vegeu FERNANDEZ NAREs, S.: Lo Educa

ción Física en el sistema ... , op. cito pàgi
na 123. 

(13) BLAzQUEZ SANCHEZ, D.: Evaluar en Edu

cación Física. INDE. Barcelona, 1990. 
(14) DELGADO NOGUERA, MA Los esti/os de 

enseflanza en lo Educación Física. Pro

puesto paro uno reformo de lo enseflan
za. Universidad de Granada. 1991. 

(15) DEVls DEVls, J. i PEIRÓ VELERT, C: Nuevas 

perspedivas curricu/ares en Educación 
Física: lo salud y los juegos modifica

dos. INDE. Barcelona, 1992. 
(16) VACA ESCRlBANO, M.: Lo Educación Físi

cd en Primaria. Planificación, desorrollo 

y onó/isis de unidades didódicas. Asso
ciació cultural ·Cuerpo, Educación y Motri
cidad". Palencia, 1996. 

Blbllogrlljfll 

ANGULO RAsco, J.F. (1995). Proyedo Docente 

e Investigador. Inèdit. MAIaga-Cadiz. 

BLAzQUEZ SANCHEZ, D. (1990). Evoluar en 

Educación Física. INDE. Barcelona. 

DEL POZO PARDO, A ( 1978). Lo Oidódico hoy. 

Editorial Santiago Rodríguez SA Burgos. 

DELGADa NOGUERA, MA (1991). Los esti/os 

de enseñanza en lo Educación Física. Pro

puesto paro uno reformo de lo enseñanza. 

Universidad de Granada. 

DEVls DEVís. J.; PEIRÓ VELERT, C. (1992). Nue

vos perspectivas curricu/ares en Educación 

Física: lo salud y los ;uegos modificados. 

INDE. Barcelona. 

FERNANoEZ NARES, S. ( 1993). Lo Educación Fí

sica en el sistema educativo español: lo 

formación del profesorodo. Universidad de 

Granada. Granada. 

GUTIÉAAEZ SALGADa L. (1971). Lo Gimnasia, 

esa desconocida. Catédra Universitaria de 
tema deportivo-cultural. Junta Nacional de 

Educación Física. Madrid. 

Educació Física i Esports (56) (25·31) 

HAMILTON, D. (1991). "Origen de los términos 

educativos 'clase' y 'currículum'". Revista de 
Educación, núm. 295. 

HoPMANN, S.; RlQUARTS, K. "Starting a Dialogue: 
lussues in a begining conversation between Di

daktik and the Curriculum tradition". Joumal 

of Curricu/um Studios, V. 27, núm. I. 
l.ANGlADE, A; l.ANGlADE, N.R. (1986). Teoria 

Generol de la Gimnasia. Editorial Stadium. 
Buenos Aires. 

MEDINA. A (1988). Oidódica e interacción. 
Editorial Oncel. Madrid. 

MEHL, E. (1986). Sobre la historía del concep
to de Gimnasia. Editorial Stadium. Buenos 
Aires. 

MORENO OLMEDILLA, J.M. (1992). Proyecto 

Docente. Desarrollo e innovación curricu
lar. UNED. Madrid. 

SAENZ BARRlo, O. (1994). Oidódica Genero/. 

Un enfoque curricu/ar, pàg. 33. Editorial 
Marfil. Alcoi . 

VACA ESCRlBANO, M. (1996). La Educación Fí

sica en Prima ria. Planificación, desorrollo 

y anólisis de unidades didódicas. Associa
ció cultural ·Cuerpo, Educación y Motricidad" . 
PaIencia. 

apunts 31 


	056_025-031_01
	056_025-031_02
	056_025-031_03
	056_025-031_04
	056_025-031_05
	056_025-031_06
	056_025-031_07

