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Resum
La pre do mi nan ça pro ce di men tal, en re la -

ció a allò que és con cep tual i ac ti tu di nal

de l’Educació Fí si ca, és una cosa ac cep ta -

da per pro fes sors i alum nes. Tan ma teix,

els pro fes sors no co nei xem real ment qui -

na va lo ra ció fan els alum nes d’aspectes

re la cio nats amb els con tin guts con cep -

tuals de l’Educació Fí si ca, com ara: clas -

ses teò ri ques, apunts, lli bres de text, exà -

mens es crits, etc. Una part d’aquest

 treball trac ta d’esbrinar què opi nen i com

 valoren aquests as pec tes de l’Educació Fí -

si ca, els alum nes de 2º Ci cle d’ESO i 1r de 

Bat xi lle rat.

Introducció
A cau sa del carà cter pràctic de l’Edu ca -

ció Fí si ca, aques ta sem pre s’ha de -

senvolupat so bre la base de con tin guts

pro ce di men tals. Tan ma teix, des de l’a -

pa ri ció del DCB, el 1989, els con tin guts

han pres tres di men sions per a to tes les

àrees del cu rrí cu lum. Això su po sa que

un ma teix con tin gut s’ha d’a bor dar des

de tres punts de vis ta: con cep tual, pro -

ce di men tal i ac ti tu di nal, la qual cosa do -

narà a l’a lum ne una vi sió tri di men sio nal

dels pro ble mes plan te jats, tot afa vo rint,

d’a ques ta ma ne ra, l’a pre nen tat ge sig ni -

fi ca tiu.

Des de la pu bli ca ció de la LOGSE han

pas sat deu anys, temps su fi cient per què

un mo del pu gui mos trar els seus be ne fi cis

i les se ves man can ces; és hora, doncs,

d’a va luar què és el que ha pas sat en

aquest temps amb els con tin guts con cep -

tuals a l’àrea d’Educació Fí si ca.

De li mi ta ció

del pro ble ma de re cer ca

Una de les ca rac te rís ti ques dels mo dels

didà ctics, se gons Ji mé nez, Gon zá lez i Fer -

reres (1989), és que aquests han de ser

fle xi bles, ca pa ços d’adaptar-se i aco mo -

dar-se a di fe rents si tua cions din tre d’un

marc o es truc tu ra ge ne ral. Doncs bé,

l’anàlisi d’un dels ele ments que com po -

nen un mo del, i la seva pos te rior mo di fi ca -

ció com a con se qüèn cia d’aquesta anà li si, 

pot su po sar una nova adap ta ció d’aquell,

cosa que li pro por cio narà una po si ció més 

d’acord amb la si tua ció ac tual de l’en -

senyament.

Des d’a ques ta pers pec ti va es plan te ja

aques ta in ves ti ga ció, la qual, es de sen vo -

lu parà des de l’anà li si del pro cés didà ctic

(o de les ac cions que el pro fes sor rea lit za

per acon se guir uns ob jec tius d’a pre nen -

tat ge en els seus alum nes; aques tes

 accions van des de la pro gra ma ció, pre pa -

ra ció i en sen ya ment d’ac ti vi tats fins l’a va -

lua ció dels apre nen tat ges dels alum nes),

en re la ció amb l’en sen ya ment i apre nen -

tat ge dels con tin guts con cep tuals d’Edu -

ca ció Fí si ca (en te nent aquests, com el

con junt de sa bers re la cio nats amb fets,

con cep tes i prin ci pis de l’àrea d’Edu ca ció

Fí si ca) en el marc del mo del cu rri cu lar de

la LOGSE.

Jus ti fi ca ció

La LOGSE es ta bleix, a l’ar ti cle 62, que

“L’a va lua ció del sis te ma edu ca tiu s’o -

rien tarà a la seva per ma nent ade qua ció,

a les de man des so cials i a les ne ces si -

tats edu ca ti ves i s’a pli carà so bre els

alum nes, el pro fes so rat, els cen tres,

els pro ces sos edu ca tius i so bre la ma tei -

xa ad mi nis tra ció”. Doncs bé, aquí es

pre tén d’a na lit zar una part del pro cés

edu ca tiu, que ha ha gut de pa tir una

trans for ma ció for ça acu sa da, a cau sa

del fet que tra di cio nal ment l’Edu ca ció

Fí si ca s’ha tre ba llat ma jo rità ria ment de

for ma pro ce di men tal.
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Abstract

Tea chers and stu dents agree that,

re gar ding Physi cal Edu ca tion,

pro cee dings are pre do mi nant over

con cep tions and at ti tu des.  Ho we ver, we

tea chers do not know the im por tan ce that 

stu dents at tach to mat ters con nec ted

with con cep tual sub jects, such as

theo re ti cal clas ses, no tes, text books,

writ ten tests, etc.

A part of this work tries to find out the

students´ of Physic Education, from the

secound cycle of ESO and the first year of

Bachillerato opinions and evaluations on

these topics.
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Conceptions
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Objec tius

Els ob jec tius que es pre tén d’aconseguir

es tro ben re la cio nats amb dos dels ele -

ments fo na men tals en l’educació; els pro -

fes sors i els alum nes. En aquest ar ti cle

ana lit za rem la qües tió des del punt de vis -

ta dels alum nes, dei xant els pro fes sors per 

a ar ti cles pos te riors.

L’objectiu se cen tra a con èi xer l’opinió

que te nen els alum nes de 3r i 4t d’ESO i

1r de Bat xi lle rat dels IES de Cas te lla-la

Man xa so bre:

n Con tin guts teò rics, apunts i lli bres.

n Exàmens so bre fets, con cep tes i prin -

cipis.

n Pro ves es cri tes, tre balls es crits i qua -

derns de tre ball de l’àrea d’Edu ca ció Fí -

si ca.

Fonamentació
teòrica

Con cep tua lit za ció

Po dríem dir que els con tin guts són tots

aquells sa bers que, as si mi lats pels alum -

nes, són con si de rats es sen cials per al seu

de sen vo lu pa ment i so cia lit za ció. Per a

Me di na (1990), és el con junt de teo ries,

hipò te sis, pro po si cions, mo dels de pen sa -

ment i ac ció, pa trons cul tu rals ca rac te rís -

tics del de sen vo lu pa ment cien tí fic i ge -

nuïns de la cul tu ra de la so cie tat on té

lloc.

Fe rrán dez i Sa rra mo na (1981) do nen una

de fi ni ció que po dria ser vir-nos d’a pro xi -

ma ció al cu rrí cu lum. Ells de fi nei xen els

con tin guts com els co nei xe ments i ex pe -

rièn cies que s’o fe rei xen als alum nes per

acon se guir els ob jec tius trac tats al cu rrí -

cu lum.

Ti pus

de con tin guts

Al Dis seny Cu rri cu lar Base (DCB) i pos te -

rior ment a la LOGSE, s’assenyalen, en

tres apar tats dis tints, els ti pus de con tin -

guts (con cep tuals, pro ce di men tals i ac ti -

tu di nals). El pri mer d’aquests és el que

pre sen ta les da des, fe tes, con cep tes, prin -

ci pis i sis te mes con cep tuals. Els con tin -

guts pro ce di men tals són els re fe rits a ha -

bi li tats, pro ce di ments, es tratè gies, tècni -

ques i des tre ses, i els con tin guts ac ti tu di -

nals te nen re la ció amb les ac ti tuds,

hàbits, va lors i nor mes.

Tan ma teix, la dis tin ció en tre con tin guts 

con cep tuals, pro ce di men tals i ac ti tu di -

nals és, en pri mer lloc i so bre tot, de na -

tu ra le sa pe dagò gi ca. És a dir, posa l’es -

ment so bre la con ve nièn cia d’a dop tar

un en fo ca ment de ter mi nat en la for ma

de tre ba llar els con tin guts se lec cio nats. 

Aques ta és la raó per la qual, a ve ga des, 

un ma teix con tin gut apa reix re pe tit a

les tres ca te go ries; la re pe ti ció, en

aquest cas, tra dueix la idea pe dagò gi ca

que el con tin gut en qües tió ha de ser

abor dat con ver gent ment des d’u na

pers pec ti va con cep tual, pro ce di men tal

i ac ti tu di nal. En al tres oca sions, un

con tin gut de ter mi nat apa reix úni ca -

ment en una o al tra de les tres ca te go -

ries; amb això se sug ge reix que el con -

tin gut es men tat, per la seva na tu ra le sa

i per la in ten ció edu ca ti va pròpia de l’e -

ta pa, ha de ser abor dat amb un en fo ca -

ment de ma ne ra prio rità ria concep -

tual, pro ce di men tal o ac ti tu di nal (DCB

1989:42).

Les da des

i els fets

Po dem dir que el co nei xe ment de qual -

se vol àrea, tant si és cien tí fi ca com quo -

ti dia na, re que reix in for ma ció. Mol ta d’a -

ques ta in for ma ció con sis teix en da des o

fets. Poc sabrà un alum ne so bre la seva

fre qüèn cia car día ca, si no co neix les se -

ves pròpies da des en di fe rents si tua -

cions, i això su po sa un se guit de da des

que po dem re cor dar, però que per elles

so les no sig ni fi quen gran cosa, cal sa ber

in ter pre tar-les i com pren dre-les, és a

dir, es ta blir re la cions sig ni fi ca ti ves en tre 

elles. Per fer-ho, els alum nes no so la -

ment ne ces si ten da des, sinó tam bé con -

cep tes que do nin sig ni fi cat a aques tes

da des.

S’en te nen com a fets, qual se vol cosa que

té lloc en un mo ment de ter mi nat i que es

pot des criu re o re fe rir, per què s’ha arri bat

a pro duir. Els fets in for men so bre algú

(edat, sexe, nom), una si tua ció o un es tat. 

En les cièn cies, un fet pot ser entès com

un ele ment de co nei xe ment que té ca rac -

te rís ti ques de ve ri tat i que pot ser pro vat.

En l’àmbit dels co nei xe ments so cials hom

acos tu ma a re fe rir-se als fets com a fenò -

mens o rea li tats sus cep ti bles d’és ser ana -

lit za des cien tí fi ca ment. Des d’a ques ta

pers pectiva, s’en tén que de ter mi nar una

rea li tat com un fet vol dir ana lit zar-la uti -

lit zant un de ter mi nat marc teò ric i/o con -

cep tes que ens aju din a es ta blir el seu sig -

ni fi cat i de fi nir-lo (Mau ri, 1992: 38, ci tat

per Za ba la 1993).

Són exem ples de fets: que els és sers vius

es trans for men al llarg de la seva vida,

l’existència de mo vi ment en di fe rents

àmbits o ni vells (cor po ral, dels cos sos so -

lars, dels àtoms), etc.

Els con cep tes

És im por tant res sal tar la presè ncia de

con cep tes en tots els àmbits del nos tre co -

nei xe ment. “En la vida quo ti dia na, els

con cep tes, se gons una fe liç ex pres sió, ens 

alli be ren de l’esclavitud d’allò que és par -

ti cu lar. Si no dis po sés sim de ca te go ries i

con cep tes, qual se vol ob jec te (per exem -

ple aques tes ti so res, la plo ma amb què

es cric o la ca di ra on es tic as se gut) se rien

una rea li tat nova, di fe rent i im pre vi si ble”

(Pozo, a Coll, Pozo, Sa ra bia, Valls 1992).

Però, a més a més dels con cep tes i ca te -

go ries quo ti dia nes exis tei xen els con cep -

tes cien tí fics (els que ma jo rità ria ment són

ob jec te d’instrucció) els quals, afe gei xen

la per ti nen ça a sis te mes con cep tuals or -

ga nit zats. ”Un con cep te cien tí fic no és un

ele ment aï llat, sinó que for ma part d’una

je rar quia o xar xa de co nei xe ments. El gos

no és sim ple ment un ob jec te amb unes

cer tes ca rac te rís ti ques, sinó que és un

ani mal, ver te brat, ma mí fer, etc.” (Pozo, a

Coll, Pozo, Sa ra bia, Valls, 1992). Els con -

cep tes cien tí fics po den re la cio nar-se amb

al tres con cep tes, cosa que fa que el seu

sig ni fi cat pro vin gui, par cial ment, de la

seva re la ció amb aquests al tres con cep -

tes. “Per com pren dre el con cep te de ve lo -

ci tat cal es ta blir una re la ció en tre l’espai i

el temps”.
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Per a Mau ri (1992:39, ci tat per Za ba la,

1993) els con cep tes són un con junt

d’objectes, fets o sím bols que te nen ca -

rac te rís ti ques co mu nes. Aques tes ca rac -

te rís ti ques es de ter mi nen ela bo rant cri te -

ris ob jec tius o ca te go ries crea des pels

 humans. En aquest sen tit, un con cep te és

una idea o re pre sen ta ció men tal que pot

ser ex pres sa da amb pa rau les o de les

quals co nei xem i com par tim la de fi ni ció.

Són exem ple de con cep tes: ve lo ci tat, for -

ça, tem pe ra tu ra, oxi gen, etc.

Per tant, per apren dre un con cep te cal es -

ta blir re la cions sig ni fi ca ti ves amb al tres

con cep tes. La for ma ció d’una xar xa de

con ne xions en tre els di fe rents con cep tes,

fa que els alum nes tin guin més ca pa ci tat

per a es ta blir re la cions sig ni fi ca ti ves din -

tre d’una àrea i tam bé, in ter dis ci pli nar -

ment, amb al tres àrees.

Prin ci pis

i sis te mes con cep tuals

S’entén com a prin ci pi l’enunciat que des -

criu de qui na ma ne ra els can vis que es

pro duei xen en un ob jec te, un fet, una si -

tua ció o un sím bol, es re la cio nen amb els

can vis que es pro duei xen en un al tre ob -

jec te, un fet, una si tua ció o un sím bol

(Mau ri 1992:39, ci tat per Za ba la, 1993).

Els prin ci pis nor mal ment des criuen re la -

cions de cau sa-efecte (si-aleshores), però

tam bé po den des criu re d’altres re la cions

de co va ria ció (si-també). So vint s’utilitzen 

els ter mes de re gla o llei com a sinò nim de 

prin ci pi. En la me su ra en què els prin ci pis

des criuen re la cions en tre con cep tes,

cons ti tuei xen ve ri ta bles sis te mes con cep -

tuals (Mau ri, 1992:40, ci tat per Za ba la

1993).

Exem ples de prin ci pis po den ser els que

des criuen i ex pli quen la trans for ma ció de

di fe rents sub stàncies, teo re mes ma temà -

tics, o el prin ci pi d’Arquímedes, que ex pli -

ca per què flo tem a l’aigua, etc.

Metodologia

Instru ments

Qües tio na ri di ri git a alum nes

de 3r i 4t d’ESO i 1r de Bat xi lle rat

Aquest qües tio na ri s’ha rea lit zat en fun ció 

de 4 va ria bles (A, B, C, D), ca das cu na de

les quals té, pa ral·le la ment, uns ítems

que s’identifiquen amb el nom bre que fi -

gu ra a la co lum na de la dre ta, i es des -

criuen a la co lum na cen tral, tal com es pot 

apre ciar a el qua dre 1.

Mostra

La po bla ció a la qual es va apli car la in -

ves ti ga ció està for ma da per pro fes sors

d’Educació Fí si ca i alum nes d’aquesta

àrea, en els cur sos 3r i 4t d’ESO i 1r de

Bat xi lle rat en l’àmbit dels IES de Cas te -

lla-la Man xa.

Se lec ció de la mos tra

d’a lum nes

Els con tin guts con cep tuals es tro ben

pre sents, amb mag ni tud di ver sa, a les

eta pes i ci cles de l’e du ca ció Primà ria i

Secun dària, però és a par tir del se gon ci -

cle d’E ducació Se cund ària on ad qui rei -

xen més re llevà ncia. Per aques ta raó,

s’han se lec cio nat per al pre sent tre ball

d’in vestigació els cur sos 3r i 4t d’ESO i

1r de Bat xi lle rat.

Anàlisi de dades

Les da des que s’analitzen en aquest apar -

tat, co rres po nen a 324 qües tio na ris adre -

çats a alum nes de 3r, 4t d’ESO i 1r de

Bat xi lle rat, de nou IES de les pro vín cies

de Ciu dad Real, To le do i Con ca, dis tants

tots un màxim de 30 km, pre nent com a

cen tre Alcá zar de San Juan.

Les da des s’analitzaran pre nent com a

base les 4 va ria bles que fi gu ren al qua -

dre 1; a par tir de les quals es van cons -

truir els 18 ítems del qües tio na ri.

Dels 324 qües tio na ris, 173 es van rea -

lit zar amb alum nes per tan yents a l’IES

Mi guel de Cer van tes, d’Alcá zar de San

Juan, a cau sa del fet que l’au tor d’a -

quest tre ball d’in ves ti ga ció per tany a la

plan ti lla d’a quest IES, i això va fa ci li tar

po der pas sar el qües tio na ri a un ma jor

nom bre d’a lum nes. Els 151 qües tio na -

ris res tants es van re par tir en tre vuit IES

de les tres pro vín cies. Es van lliu rar 30

qües tio na ris a cada Cap de De par ta ment 

dels res pec tius IES, per què els pas ses -

sin a un grup de 3r, 4t d’ESO o 1r de

Bat xi lle rat, se gons si els ana va mi llor un

grup o un al tre, per no di fi cul tar gai re el

de sen vo lu pa ment de les clas ses nor -

mals de cada pro fes sor. El nom bre de

cur sos als quals es van pas sar els qües -

tio na ris s’ex pres san al qua dre 2.

El nom bre de grups de Bat xi lle rat és més

gran per què els pro fes sors van pre fe rir fer

l’en ques ta a aquests abans que als de ni -

vells in fe riors. La ma jo ria dels pro fes sors

van ar gu men tar la seva elec ció ba sant-se
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VARIABLE DESCRIPCIÓ NÚM. D’ÍTEM

A Da des par ti cu lars dels/de les alum nes. 1, 2, 3

B Con tin guts teò rics. 14, 17, 18

C Apunts i lli bres. 7, 8, 9, 10, 11, 16

D Exàmens so bre fets, con cep tes i prin ci pis, pro ves es cri -

tes, tre balls es crits i qua derns de tre ball de l’àrea d’Edu ca -

ció Fí si ca.

4, 5, 6, 12, 13, 15

n QUADRE 1.

CURS NOMBRE DE CURS

3r d’ESO 4

4t d’ESO 4

1r de Ba txi lle ra t 8

n QUADRE 2.



en el fet que, d’a quests grups, se’n po den

ob te nir més da des en te nir més anys

d’escolarització. 

El re par ti ment d’a lum nes per tan yents a

cada curs es re flec teix en el qua dre 3. 

L’anà li si de les da des es rea lit zarà de dues 

for mes:

n Anàli si glo bal dels re sul tats de cada

ítem. S’a na lit za ran les da des dels tres

cur sos ple gats a cada ítem.

n Anàli si per ni vells. S’a na lit za ran les da -

des de cada curs a tots els ítems.

Va ria ble A.

Da des par ti cu lars dels alum nes

Aques ta va ria ble comprèn els ítems 1, 2 i 3.

1. Curs

2. Edat

3. Nom bre Alum nes

Al qua dre 4 fi gu ren les da des per tan yents

als tres ítems de la va ria ble “A”

Va ria ble B. Con tin guts teò rics

A aques ta va ria ble per tan yen els ítems

14, 17, 18.

14. Con si de res que en Edu ca ció Fí si ca

la part teò ri ca és: 

17. Creus que en Edu ca ció Fí si ca el/la

pro fes sor/a ha d’ex pli car teo ria?

18. Pots rao nar breu ment la res pos ta

que has do nat a la pre gun ta 17?

Ítem núm 14. En aquest ítem es pre gun ta

als alum nes si con si de ren ne cess ària o in -

ne cess ària la part teò ri ca de l’Edu ca ció Fí -

si ca. Els re sul tats glo bals (gràfic 1a) in di -

quen que 194 alum nes con si de ren que és

ne cess ària la part teò ri ca de l’Edu ca ció Fí -

si ca da vant de 99 que la con si de ren in ne -

cess ària i 28 que no sa ben o no con -

testen.

L’anà li si per cur sos (gràfic 1b) in di ca que el 

ma jor per cen tat ge d’a lum nes que con si de -

ren ne cess ària la part teò ri ca de l’Edu ca ció

Fí si ca, per tany a 1r de Bat xi lle rat (63,9 %),

i són els alum nes de 4t d’ESO els que en

ma jor per cen tat ge (39,5 %) con si de ren in -

ne cess ària la part teò ri ca.

Ítem núm 17. Es pre gun ta als alum nes

si creuen que el pro fes sor/a d’Edu ca ció

Fí si ca ha d’ex pli car teo ria. Les da des ob -

tin gu des d’a quest ítem (gràfic 2a) in di -

quen que 241 alum nes opi nen que sí

que han d’ex pli car teo ria da vant de 78

alum nes que opi nen que no n’han d’ex -

pli car. 

Ana lit zat per cur sos (gràfic 2b), com pro -

vem que és a 1r de Bat xi lle rat on hi ha un

ma jor per cen tat ge (83 %) d’a lum nes que

opi nen que sí que han d’ex pli car teo ria

els pro fes sors/es d’Edu ca ció Fí si ca, i són

els alum nes de 4t d’ESO els que te nen el

per cen tat ge més alt (30,9 %) d’a lum nes

que opi nen que no n’han d’ex pli car.
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CURS NOMBRE ALUMNES

3r d’ESO  87

4t d’ESO  75

1r de Ba txi lle ra t 133

n QUADRE 3.

3r ESO 4t ESO 1r BATX. TOTAL

CURS   87    75 133 324

EDAT 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

324
NOMBRE ALUM. 9 69 77 124 37 6 1 0 0 1

SEXE  52 H; 44 D    31 H; 50 D   76 H; 71 D 324

n QUADRE 4.

a)  Resultats globals b)  Anàlisi per cursos

28

194

99

Necessària Innecessària No sap

Necessària Innecessària No sap

100,0

50,0

0,0

3r ESO

4t ESO

1r Batx.

62,5
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Ítem núm 18. En aquest ítem els alum nes 

po dien do nar una opi nió rao na da so bre

allò que es pre gun ta va a l’í tem an te rior

(ítem 17); es van ob te nir di fe rents ti pus

de res pos tes, que po dem agru par en les

ca te go ries del qua dre 5.

A aquest cuadre po dem veu re el nom bre

d’a lum nes que va de sen vo lu par una res -

pos ta que pot en qua drar-se din tre d’al gu -

na de les ca te go ries que hi fi gu ren.

A la ca te go ria “A” els alum nes re la cio -

nen les ex pli ca cions teò ri ques amb la

for ma de sa ber fer un exer ci ci o una ac ti -

vi tat. Un exem ple de res pos ta d’a ques ta

ca te go ria és el se güent: És im por tant

que el pro fes sor ex pli qui teo ria per en -

ten dre la pràcti ca. A aques ta ca te go ria

per tan yen 98 opi nions de di fe rents

alum nes.

A la ca te go ria “B” els alum nes fan re -

ferè ncia a la ne ces si tat d’u na ex pli ca ció

teò ri ca per en ten dre els jocs i els es -

ports. Pot ser vir d’e xem ple la l’o pi nió se -

güent: Per què hi ha es ports que no en

co nei xem les nor mes i no ens po sa rem a 

ju gar com no sal tres vul guem, hau rem

de sa ber les nor mes i ja po drem ju gar.

Aques ta mena d’o pi nions les van do nar

16 alum nes. 

De la ca te go ria “C” ob te nim les 7 opi -

nions que re flec tei xen la ne ces si tat d’a -

quests alum nes per sa ber quins ris cos

com por ta la pràcti ca de de ter mi nats es -

ports o jocs. Com a exem ple, ser vei xi

aques ta opi nió: Per què ens in for men de 

les le sions que po dem te nir, i així mol -

tes co ses més...

Altres alum nes ma ni fes ten la ne ces si tat 

de con èi xer com és i com fun cio na el

seu cos. En aques ta ca te go ria in cloem

els 7 alum nes que van opi nar com el se -

güent: per què l’EF no no més cons ta de

ju gar, tam bé crec que és ne ces sa ri que 

ex pli quin co ses so bre els efec tes

que pro vo quen les ac ti vi tats en l’or ga -

nis me, que ens in for min de pri mers

au xilis...

A la ca te go ria “E” 53 alum nes des vin cu -

len la teo ria de la pràcti ca, per a ells la

cosa im por tant és l’e xer ci ci fí sic, no la teo -

ria, com es pot apre ciar en l’o pi nió se -

güent: Crec que no és ne ces sa ri que el

pro fes sor ex pli qui teo ria. Em re fe rei xo a

do nar clas ses sen ce res de teo ria. Amb el

que ex pli ca de tant en tant per a la

pràcti ca, ja n’hi ha prou. És que les clas -

ses teò ri ques es fan molt pe sa des. O

tam bé aques ta al tra opi nió: L’Edu ca ció

Fí si ca és per al cos.

Les 71 opi nions de la ca te go ria “F” es re -

fe rei xen a la ne ces si tat d’a pren dre con -

cep tes com a la res ta de les àrees del cur -

rículum; ser vei xi com a exem ple l’o pi nió

se güent: Crec que un pro fes sor d’EF ha

tin gut una pre pa ra ció igual que un al tre i

ha de com plir uns ob jec tius en el curs

amb els alum nes. O tam bé aques ta al tra:

Per po der en ten dre els apunts d’Edu ca -

ció Fí si ca és ne cess ària una ex pli ca ció

per part del professor.

A la ca te go ria “G” es re flec tei xen els in te -

res sos pro pis de 25 alum nes, per exem -

ple: Sí, per què s’ex pli quen les co ses cu -

rio ses, en ca ra que són poc im por tants.

Jo, ex cep te els pri mers au xi lis, la res ta

dels te mes no m’han in te res sat.

A la ca te go ria “H” on s’in clouen les 16

opi nions d’a lum nes, aquests ma ni fes ten 

el seu re buig a la rea lit za ció d’exà mens

teò rics en Edu ca ció Fí si ca, com pot

apre ciar-se amb la se güent opi nió: Crec

que en EF no ha d’ex pli car teo ria ni fer

exà mens pràctics. El pro fes sor hau ria

d’a va luar a l’a lum ne per l’es forç i les

pro gres sions que ha rea lit zat al llarg

del curs. 

En la ca te go ria “I” es re cu llen di ver ses

opi nions co rres po nents a 27 alum nes,

com ara: Per sa ber el que és bo i el que

és do lent de l’EF o tam bé aques ta al tra:

per què crec que amb això no apre -

nem res.

Va ria ble C.

Apunts i lli bres

A aques ta va ria ble per tan yen els ítems 7,

8, 9, 10, 11 i 16.

 7. T’han do nat apunts so bre els te mes

que s’ex pli quen a clas se?

 8. Si a la pre gun ta núm 7 has res post a

la ca se lla 1 o 3. Con ser ves els

apunts d’Edu ca ció Fí si ca de cur sos

an te riors?

 9. Si a la pre gun ta núm 7 has res post a

la ca se lla 1 o 3. Con si de res que els

apunts que et do nen a clas se d’Edu -

ca ció Fí si ca són

10. Si a la pre gun ta núm 7 has res post a

la ca se lla 1 o 3. Com con si de res la

quan ti tat d’a punts re buts?

11. Si a la pre gun ta núm 7 has res post a

la ca se lla 1 o 3. Si has de fer al gun

tre ball d’Edu ca ció Fí si ca, con sul tes

els apunts d’anys an te riors?

16. Has tin gut lli bre d’Edu ca ció Fí si ca

en al gun curs?
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A Re la ció teo ria/pràcti ca. 98

B Adqui si ció de co nei xe ments so bre jocs i es ports. 16
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que s’hi po den pro duir. 7

D Adqui si ció de co nei xe ments so bre el nos tre cos. 7

E Des vin cu la ció de la teo ria amb la pràcti ca. 53

F Adqui si ció de con cep tes. 71

G Inte res sos pro pis dels alum nes. 25

H No a la rea lit za ció d’exà mens teò rics. 16

I Altres. 27
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Ítem núm 7: en aquest lloc es pre gun ta

als alum nes si els han do nat apunts so -

bre els te mes que s’ex pli quen a clas se

d’Edu ca ció Fí si ca. Les da des glo bals re -

co lli des al gràfic 3a in di quen que 184

alum nes afir men re bre apunts al gu na ve -

ga da, 131 alum nes re ben apunts sem pre

i 8 mai no n’ha re but.

Per cur sos (gràfic 3b), es re gis tra un aug -

ment del per cen tat ge d’a lum nes que afir -

men re bre sem pre apunts, a me su ra que

els cur sos van sent su pe riors. Els per cen -

tat ges d’a lum nes que han rebut apunts al -

gu nes ve ga des són va ria bles, i aug men ten 

de 3r a 4t (51 % i 70,4 % res pec ti va -

ment) i dis mi nuei xen a 1r de Bat xi lle rat

(53 %). Aques tes úl ti mes da des són lògi -

ques si pen sem que un alt per cen tat ge

d’a lum nes de Bat xi lle rat, ha as sen ya lat

l’op ció sem pre al qües tio na ri. D’al tra ban -

da, tam bé és lògic que no apa re gui el Bat -

xi lle rat a la co lum na cen tral (mai no ha re -

but apunts), per què su men més anys

acadè mics que els al tres cur sos i és més

pro ba ble que al gun any els do nes sin

apunts.

Ítem núm 8. Pre gun tem als alum nes si

con ser ven els apunts d’Edu ca ció Fí si ca

d’anys an te riors. Les da des del gràfic 4a,

mos tren que 134 alum nes sí que con ser -

ven els apunts d’anys an te riors, 108 no

els con ser ven i 81 ma ni fes ten que en 

con ser ven no més al guns.

De l’anà li si per cur sos (gràfic 4b), tro -

bem que el curs en el qual més per cen -

tat ge d’a lum nes con ser ven els apunts

és 3r (46,9 %), però tam bé és el curs en

què ma jor per cen tat ge d’a lum nes no

con ser ven els apunts (40,6 %). Tan ma -

teix, és lògic que a la co lum na on es re -

gis tren els alum nes que en con ser ven al -

guns, el grup de ter cer és el que té

menys per cen tat ge (10,4 %) i Bat xi lle -

rat el que re gis tra un per cen tat ge ma jor

(35,4 %).

Ítem núm 9. Aquí els alum nes han de va -

lo rar si els apunts d’Edu ca ció Fí si ca que

van re bre, els con si de ren útils o inú tils. El

re sul tat glo bal el po dem veu re al gràfic

5.a, on 279 alum nes con si de ren els

apunts re buts útils i 48 alum nes els con -

si de ren inú tils.

Ana lit zat per cur sos (gràfic 5b), els que

mi llor va lo ren els apunts són els de 1r de 

Bat xi lle rat amb el 89 % dels alum nes

que els con si de ren com a útils, se guits

de 3r d’ESO on tam bé te nen un alt per -

cen tat ge d’a lum nes que els con si de ren

útils (88,5 %), i és el 4t d’ESO el curs on 

menys es va lo ren els apunts re buts, amb 

el 77,8 % d’a lum nes que els con si de ren

útils.
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Ítem núm 10. En aquest ítem es pre gun ta

als alum nes si con si de ren la quan ti tat d’a -

punts re buts com a: molts, pocs o su fi -

cients. Les da des glo bals (gràfic 5.2.VI)

es que rra in di quen que 238 d’a lum nes

con si de ren la quan ti tat d’a punts re buts

com a su fi cients, 58 alum nes els con si de -

ren molts i 21 els con si de ren com a pocs.

Ana lit zat per cur sos (gràfic 6b), els per -

cen tat ges més grans dels tres cur sos es re -

gis tren a la co lum na de su fi cients, i és a 1r

de Bat xi lle rat, amb 79,6 %, on un ma jor

per cen tat ge d’a lum nes hi ha. El ma jor per -

cen tat ge d’a lum nes que con si de ren que els 

apunts re buts són pocs per tany a 4t d’ESO, 

amb el 9,9 %.

Ítem núm 11. En aquest lloc es pre gun -

ta als alum nes si con sul ta rien els apunts 

d’anys an te riors per fer al gun tre ball.

Les da des glo bals (gràfic 7a), in di quen

que 180 alum nes sí que els con sul ta -

rien, 126 no els con sul ta rien i 14 els

han per dut.

De l’anà li si per cur sos (gràfic 7b), des ta -

ca 1r de Bat xi lle rat (65,3 %) com el curs

en el qual un ma jor per cen tat ge d’a lum -

nes con sul ta rien els seus apunts d’anys

an te riors, però tam bé és el que un ma jor

per cen tat ge d’a lum nes han per dut els

apunts d’al tres anys (6,1 %).

Ítem núm 16. En aquest ítem es pre gun ta

als alum nes si han tin gut lli bre d’Edu ca ció 

Fí si ca en al gun curs.

Al gràfic 8, les da des in di quen que el

ma jor per cen tat ge d’a lum nes dels tres

cur sos no ha tin gut lli bre d’Edu ca ció Fí -

si ca en cur sos an te riors. Els alum nes

que han tin gut lli bre as sen ya len l’e ta pa

de Primà ria i pri mer ci cle d’ESO, com

els cur sos en què més s’ha uti lit zat el lli -

bre d’Edu ca ció Fí si ca.

Va ria ble D.

Exàmens so bre fets,

con cep tes i prin ci pis, pro ves

es cri tes, tre balls es crits

i qua derns de tre ball de l’àrea

d’Edu ca ció Física

Els ítems per tan yents a aques ta va ria ble

són 4, 5, 6, 12, 13 i 15.

 4. En cur sos an te riors has tin gut exà -

mens teò rics?

 5. En cur sos an te riors has tin gut exà -

mens pràctics?

 6. Re cor des si feies exà mens a to tes

les ava lua cions?

12. Has rea lit zat tre balls es crits so bre

al gun tema en cur sos an te riors?

13. Has com ple tat un qua dern de tre -

ball en cur sos an te riors?

15. Creus que en Edu ca ció Fí si ca han

d’e xis tir exà mens teò rics?
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Ítem núm 4. En aquest lloc es pre gun ta

als alum nes si han tin gut exà mens teò rics

en cur sos an te riors. Les da des que fi gu ren 

al gràfic 9, ens in di quen que en els tres

cur sos el ma jor per cen tat ge d’a lum nes

res pon afir ma ti va ment, i aquest per cen -

tat ge és molt si mi lar als tres cur sos. Ana -

lit zant la res ta del gràfic po dem ob ser var

que els tres cur sos aug men ten en el per -

cen tat ge d’a lum nes que afir men ha ver fet

exà mens en cur sos an te riors, a me su ra

que avan cen d’un curs a un al tre. Lògi ca -

ment, el grup de 3r d’ESO mar ca 0 % a la

co lum na de 4t i 1r de Bat xi lle rat, per què

en ca ra no han pas sat per aquests cur sos.

El ma teix s’es de vé amb 4t d’ESO, que

tam bé mar ca 0 % quan arri ba a la co lum -

na de 1r de Bat xi lle rat.

Ítem núm 5. En aquest ítem es pre gun ta 

als alum nes si han tin gut exà mens

pràctics en cur sos an te riors. Les da des

del gràfic 10, in di quen que un per cen -

tat ge d’a lum nes comprès en tre el 95,1

de 4t d’ESO i el 96,9 de 3r d’ESO, res po -

nen que sí que han tin gut exà mens

pràctics en cur sos an te riors. El per cen -

tat ge d’a lum nes que afir ma ha ver tin gut

exà mens pràctics aug men ta pro gres si -

va ment des de Primà ria fins al curs en

què es tro ben ac tual ment els alum nes,

on bai xa sig ni fi ca ti va ment. Aques ta bai -

xa da és de gu da al fet que en l’e nun ciat

de la pre gun ta es de ma na als alum nes

que res pon guin so bre els cur sos an te -

riors, i que no in clo guin aquell en què es

tro ben ac tual ment; és pos si ble, però,

que al gun alum ne hagi mar cat aques tes

ca se lles per error.

Ítem núm 6. Es pre gun ta als alum nes si

re cor den ha ver tin gut exà mens teò rics a

to tes les ava lua cions. Les da des glo bals

(gràfic 11a), in di quen que 106 alum nes 

(32,7 %) sí que re cor den ha ver fet exà -

mens teò rics a to tes les ava lua cions,

men tre que 160 alum nes (49,3 %), afir -

men ha ver fet exà mens teò rics en al gu -

nes ava lua cions i 46 alum nes (14,1 %)

no més n’han fet en una ava lua ció.

Ana lit zat per cur sos (gràfic 11b), s’a -

pre cia un aug ment del per cen tat ge d’a -

lum nes que afir men ha ver fet exà mens a 

to tes les ava lua cions, a me su ra que s’a -

van ça en els cur sos; així, es pas sa del

19,8 % a 3r; al 33,3 % a 4t; i 40 % a 1r. 
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Els alum nes de 3r d’ESO són els que en

un per cen tat ge més alt as sen ya len que

han fet exà mens en al gu nes ava lua cions

(56 %). Res pec te dels que han fet exà -

mens no més en una ava lua ció, són els

alum nes de 4t els que te nen un ma jor

per cen tat ge (27,2 %).

Ítem núm 12. Es pre gun ta als alum nes si

han rea lit zat tre balls es crits d’al gun tema

en cur sos an te riors.

Les da des del gràfic 12, in di quen que el

curs en què més per cen tat ge d’a lum nes

han fet tre balls es crits és 3r d’ESO, amb

el 72,9 %, des prés 1r de Bat xi lle -

rat, amb el 76,9 % i fi nal ment 4t d’ESO,

amb el 60,5 %.

Ítem núm 13. Es pre gun ta als alum nes si

han com ple tat un qua dern de tre ball en

cur sos an te riors.

Les da des del gràfic 13, in di quen que a 3r 

i 4t te nen uns per cen tat ges molt si mi lars

51 % i 49,4 %, res pec ti va ment, i que el

1r de Bat xi lle rat que da per sota. Això pot

ser mo ti vat per la pro gres si va im plan ta ció

d’a quest ti pus d’ei na de tre ball (qua derns

de tre ball), que els alum nes de Bat xi lle rat

han conegut més tard.

Ítem núm 15. En aquest ítem pre gun -

tem als alum nes si creuen que hi ha

d’ha ver exà mens teò rics en Edu ca ció Fí -

si ca (gràfic 14).

Els per cen tat ges més alts dels tres cur sos

es re gis tren al NO (64,6 % a 3r; 80,2 % a

4t; 51,7 % a 1r), i és al Bat xi lle rat on més 

s’a cos ten les di ferè ncies (51,7 % SÍ, i

47,6 % NO).

Conclusions

Les con clu sions d’a quest apar tat s’han rea -

lit zat va lo rant les da des de l’anà li si del ca pí -

tol an te rior. Es co men ça amb la va ria ble

“B”, ja que la va ria ble “A” es re fe reix a da -

des per so nals dels alum nes i no apor ten in -

for ma ció re lle vant per a aquest es tu di.

Va ria ble B.

Teo ries en Edu ca ció Fí si ca

Res pec te dels con tin guts con cep tuals a

l’àrea d’Edu ca ció Fí si ca, els alum nes

sem blen te nir clar que cal que els pro fes -

sors d’a ques ta àrea ex pli quin con tin guts

teò rics, i això que da palès pel 74,3 % dels 

alum nes que opi nen que sí que han d’ex -

pli car teo ria, da vant del 24 % que opi na

que no n’han d’ex pli car. Els alum nes que

es tan a fa vor de l’ex pli ca ció teò ri ca, ho

ma ni fes ten amb fra ses com ara: “És im -

por tant que el pro fes sor ex pli qui teo ria

per en ten dre la pràcti ca”; “Per po der en -

ten dre els apunts d’Edu ca ció Fí si ca cal

una ex pli ca ció per part del pro fes sor”;

“Sí, per què s’ex pli quen les co ses cu rio -

ses, en ca ra que si guin poc im por tants.

Jo, ex cep te els pri mers au xi lis, la res ta

dels te mes no m’han in te res sat”.

Els alum nes que opi nen que el pro fes sor

no ha d’ex pli car teo ria, s’ex pres sen amb

fra ses com ara les se güents: “Crec que

no cal que el pro fes sor ex pli qui teo ria.

Em re fe rei xo a do nar clas ses sen ce res

de teo ria. Amb el que ex pli ca de tant en 

tant per a la prac ti ca, ja n’hi ha prou”;

“És que les clas ses teò ri ques es fan

molt pe sa des”; “L’Edu ca ció Fí si ca és

per al cos”.

Entre les res pos tes do na des pels alum -

nes, es pot apre ciar que són els alum nes

de Bat xi lle rat els que es tan més a fa vor

que els pro fes sors ex pli quin teo ria en

Edu ca ció Fí si ca, amb el 83 %, men tre

que els alum nes de 4t d’ESO són els que

te nen un me nor per cen tat ge d’a lum nes a

fa vor, amb el 65,4 %, i són els alum nes

de 3r d’ESO els que es tro ben en una po -

si ció in term èdia, amb el 68,8 % a fa vor.

Tan ma teix, ana lit zant les res pos tes rao -

na des que do nen tots els alum nes, s’a -

pre cia més ma du re sa en les res pos tes de

1r de Bat xi lle rat, cosa que con fir ma que

a me su ra que els alum nes avan cen en

edat són més con se qüents amb el seu

pro pi apre nen tat ge.

Mal grat l’alt per cen tat ge d’a lum nes que

con si de ren que el pro fes sor ha d’ex pli car

teo ria, no més el 59,8 % dels alum nes

con si de ren la part teò ri ca de l’Edu ca ció

Fí si ca com a ne cess ària, i el 30 % la con -

si de ra in ne cess ària; això su po sa un alt

per cen tat ge d’a lum nes que es ta rien d’a -

cord amb les ex pli ca cions teò ri ques del

pro fes sor, però que preferirien que la

classe fos només pràctica.

Va ria ble C.

Apunts i lli bres

En els as pec tes re la cio nats amb apunts i

lli bres, els re sul tats in di quen que és fre -

qüent que els alum nes d’Edu ca ció Fí si ca

de Cas te lla-la Man xa, re bin apunts dic tats 

o en fo tocò pies. El per cen tat ge d’a lum nes

que ha re but apunts en cur sos an te riors

aug men ta a mesura que avancen els

cursos.

Dels alum nes que van ma ni fes tar re bre

apunts, el 73,4 % van con tes tar que els
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apunts eren su fi cients, el 17,9 % con si -

de ren molts els apunts re buts i el 6,4 %

que eren pocs.

Pel que fa a la uti li tat dels apunts re buts,

el 86 % con si de ren que són útils, da vant

del 14 % que els con si de ren inú tils. Dels

tres cur sos, són els de 1r de Bat xi lle rat,

amb el 89 % dels alum nes, els que en

més per cen tat ge con si de ren útils els

apunts d’Educació Física.

Mal grat l’alt per cen tat ge d’a lum nes que

con si de ren útils els apunts d’Edu ca ció

Fí si ca, no més el 55,5 % d’a quests els

con sul ta ria per fer al gun tre ball i el

38,8 % no els con sul ta ria i la res ta els

hau ria per dut. Per grups, tro bem a 1r de 

Bat xi lle rat el per cen tat ge més ele vat

(65,3 %) d’a lum nes que sí que uti lit za -

rien els apunts per con sul tar o fer tre -

balls, se guits de 3r d’ESO amb el 49 %; i 

4t d’ESO amb el 45 %.

Dels alum nes que van re bre apunts o

van pren dre apunts, el 42,4 % els con -

ser ven i el 34 % no els con ser ven; el

25,6 % dels alum nes ma ni fes ten con -

ser var-ne al guns.

Quant a la uti lit za ció de lli bres d’Edu ca -

ció Fí si ca, el 79,9 % dels alum nes ma ni -

fes ten que mai no han tin gut lli bre

d’Edu ca ció Fí si ca, da vant del 15,4 %

dels alum nes que al gu na ve ga da n’han

tin gut. La uti lit za ció del lli bre de text en

Edu ca ció Fí si ca es tro ba més es te sa a

Primà ria i als cur sos del pri mer ci cle

d’ESO.

Va ria ble D.

Exàmens, pro ves es cri tes,

tre balls es crits i qua derns

de tre ball, so bre fets con cep tes

i prin ci pis de l’àrea d’Edu ca ció

Fí si ca

Pel que fa a les pro ves i exà mens teò rics,

el 91 % dels alum nes ma ni fes ten ha ver

rea lit zat aques ta mena de pro ves, da vant 

del 2,7 % que diu no ha ver fet exà mens

teò rics. Tan ma teix, el 95,9 % dels alum -

nes han rea lit zat exà mens de ti pus

pràctic. El per cen tat ge d’a lum nes que

han rea lit zat exà mens teò rics aug men ta

d’u na eta pa a una al tra i d’un ci cle a un

al tre, així, a Primà ria el per cen tat ge d’a -

lum nes que van fer exà mens és més pe tit

que no pas a Se cund ària (9,9 % i 52,5 % 

res pec ti va ment), con si de rant sem pre l’e -

vo lu ció dels ma tei xos alum nes al llarg

dels cur sos. Tan ma teix, se gons els alum -

nes, els exà mens teò rics no te nen lloc a

to tes les ava lua cions, el 32,7 % dels

alum nes van fer exà mens a to tes les ava -

lua cions, da vant del 49,3 % que en van

fer no més en al gu nes i el 14,1 % que en

van fer no més en una ava lua ció. Aques ta

mena de pro ves no són gai re po pu lars en -

tre els alum nes, atès que el 62,6 % d’a -

quests ma ni fes ta que no hi ha d’ha ver

exà mens teò rics en Edu ca ció Fí si ca, da -

vant del 36,4 % que diu que sí que n’hi

ha d’ha ver.

En re la ció amb els tre balls es crits, el 91 % 

dels alum nes ma ni fes ten ha ver-ne fet a

cur sos an te riors i el 2,7 % no.

Quant a la uti lit za ció de qua derns de tre -

ball, el 40,7 % afir men ha ver-ne uti lit zat

en cur sos an te riors, da vant del 55,5 %

que no n’ha uti lit zat. L’ús de qua dern de

tre ball dis mi nueix al llarg dels cur sos, tal

com ho de mos tren els per cen tat ges se -

güents: 51 % a 3r; 49,4 % a 4t; i 29,3 %

a 1r de Batxillerat.

Con clu sions fi nals

Res pec te dels alum nes i les alum nes, po -

dem dir que són cons cients de la im -

portància que els con tin guts con cep tuals

te nen en Edu ca ció Fí si ca, com ho de mos -

tra l’al ta va lo ra ció de la uti li tat dels apunts 

de l’àrea; tan ma teix, són re frac ta ris a tot

el que su po si un es forç de ti pus in tel·lec -

tual, pre fe rei xen no fer exàmens de tipus

teòric.

El re buig dels alum nes als exà mens teò -

rics i, en ge ne ral, a tot allò que no té res

a veu re amb la pràcti ca en Edu ca ció Fí -

si ca, pot es tar mo ti vat per la fal ta de tra -

di ció o cos tum en la uti lit za ció de lli bres, 

apunts, rea lit za ció d’exà mens i pro ves

teò ri ques, cosa que in di ca que hi ha una

tendència dels pro fes sors a do nar més

im portància als con tin guts pro ce di men -

tals que no pas als con cep tuals i ac ti tu -

di nals.

Cal dria, doncs, apro fi tar que els alum nes

con si de ren im por tant l’e xistència d’u na

base teò ri ca a l’àrea d’Edu ca ció Fí si ca,

per in tro duir-hi aquest ti pus de con tin guts 

de la fai só més in te gra da pos si ble amb els 

con tin guts pro ce di men tals i ac ti tu di nals,

per acon se guir, d’a ques ta for ma, que

l’aprenentatge sigui sig ni fi ca tiu.
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