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Re su m

La re la ció i dis tin ció teò ri ques en tre pro -

ble mes i pro blemà ti ques –així com la

cons ti tu ció so ciohist òri ca d’a ques tes

úl ti mes–, l’àmbit in he rent al camp de

pro ble mes i les pro blemà ti ques, igual

com el co nei xe ment d’al guns pro ble -

mes, són una tas ca inex cu sa ble en la

con for ma ció de qual se vol camp dis ci -

pli na ri en ge ne ral, i de l’Edu ca ció Fí si ca

en par ti cu lar, per po der brin dar una res -

pos ta per ti nent al trac ta ment con tex -

tua lit zat d’a quells. I si els pro ble mes

que s’han d’a bor dar no són en ca rats

com a pro blemà ti ques, és al ta ment fac -

ti ble que això afec ti no so la ment el pro -

grés in tra dis ci pli na ri, en de tri ment de la 

so li de sa en la seva fo na men ta ció i jus ti -

fi ca ció, sinó que fun cio na ran la ma jo ria

de les ve ga des com a ba rre res a la for -

ma ció dels fu turs for ma dors per in te grar 

re fle xi va ment els di fe rents con tin guts

en la cons truc ció del sa ber i el co nei xe -

ment dis ci pli na ri d’a ques ta. 

Del pro ble ma
a la pro blemà ti ca 

Un pro ble ma se’ns pre sen ta de ve ga des

com una ba rre ra que hem d’es qui var,

com una preo cu pa ció la tent que en ca ra

no té so lu ció. Altres, com un de sa fia -

ment, una cosa que s’en tra ves sa en el

nos tre camí i que ens “sol·li ci ta” que li

do nem una res pos ta. Aques ta pot con -

sis tir des d’en fron tar-lo per tal d’a cla -

rir-lo, o abor dar-lo i do nar-hi so lu ció

–com so vint de sit gem que suc ceei xi–,

eli mi nar-lo o –fi nal ment– dei xar-lo per a

una mi llor oca sió, per què ava luem que

no comp tem amb els mit jans ne ces sa ris

per re sol dre’l o do nar-hi qual se vol al tra

sor ti da pos si ble. 

Dià ria ment, cada un de no sal tres, com a

sub jec tes hist òri ca ment con di cio nats i

sub jec tats a di fe rents pràcti ques so cials, 

en fron tem, des de la nos tra pers pec ti va,

pro ble mes dis sem blants, tant si ens tro -

bem sols com en com pan yia d’al tres

sub jec tes pro veïts –al ho ra– amb al tres

pers pec ti ves. Però, qual se vol que en si -

gui el cas, els pro ble mes es men tats te -

nen una pe cu lia ri tat: com par tei xen un

sòl o sub strat comú, pre pon de rant ment

im pre cís, si són abor dats des d’u na òpti -

ca alie na a tot trac ta ment dis ci pli na ri,

in de pen dent de tot con tac te amb àrees

de sa bers i/o co nei xe ments es pe cí fics.

Po dríem dir que són pro ble mes, i prou.

Ara, si l’òpti ca és la de si tuar-nos com a

sub jec tes de l’e pis te me –és a dir, com

a sub jec tes per tan yents a un camp dis ci -

pli na ri so ciohist òric de ter mi nat on sos te -

nim la creen ça d’al gu nes qües tions que

va len tam bé per a tot al tre sub jec te al

qual li si guin ac ces si bles les ma tei xes

raons que ens són ac ces si bles i no unes

al tres (L. Vi llo ro, 1996)– i con si de rem el 

pro ble ma o els pro ble mes no en for ma

aï lla da, sinó din tre d’u na co mu ni tat de

l’e pis te me tam bé so ciohist òri ca ment de -

ter mi na da en la qual en la te ma tit za ció

d’a ques tes qües tions es com par tei xen

un se guit de nor mes i co dis en pro de fer

avan çar pro ble mes a la llum d’a bor -

dar-los amb sa bers i co nei xe ments vi -

gents i ‘e po cal ment’ ac cep tats, els pro -

ble mes es men tats pas sen a te nir un sòl o 

sub strat comú qua li ta ti va ment di fe rent.

És en aquest ti pus de sub strat quan el

seu trac ta ment re que reix que si gui con -

si de rat des d’un al tre lloc. Esta ríem

 portant a ter me un pro ce di ment més cir -

cums crit, més de li mi tat, pre cís i “pur -

gat”. Esta ríem cons truint i cons ti tuint

una pro blemà ti ca. 

Ara bé, què ha suc ceït, per què dei xem

de par lar de pro ble ma i pas sem a par lar
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de pro blemà ti ca? Què és el que fa que

un pro ble ma trac tat així es con ver tei xi en 

pro blemà ti ca? 

Si un pro ble ma o una sèrie de pro ble mes 

co men cen a te nir lloc a par tir de de ter -

mi na des te ma tit za cions in he rents al pro -

pi camp dis ci pli na ri, i els sub jec tes de

l’e pis te me que l’in te gren con sen ten que

aquest o aquests els in cum bei xen i

que –a més a més– es ta rien en con di -

cions de do nar al gu na res pos ta amb de -

sen vo lu pa ments teò rics, pre mis ses i mo -

dels di ver sos, els pro ble mes es men tats

pas sa rien a és ser trac tats com a pro -

blemà ti ques en aquest camp. 

Les pro blemà ti ques no te nen lloc en

una ga ri ta ex tra terr àqüia sinó dins d’un

con text so cial hist òri ca ment do nat. O

per dir-ho amb pa rau les d’Eins tein, la

cièn cia, con si de ra da com a con junt

aca bat de co nei xe ments, és la crea ció

hu ma na més im per so nal; però con si de -

ra da com a pro jec te que es rea lit za pro -

gres si va ment, és tan sub jec ti va i està

tan con di cio na da psi colò gi ca ment com

qual se vol al tra em pre sa hu ma na. És per

això que quan a les dis ci pli nes s’a tor ga

més ca bu da a al gu nes pro blemà ti ques

en de tri ment d’al tres, això no ha de por -

tar-nos a pen sar que tot és pro duc te de

l’at zar, sinó te nir pre sent que en tot

con text so cial, en la me su ra que hi ha

co nei xe ments i sa bers en joc, s’es ta blei -

xen cons cient ment o in cons cient ment,

im plí ci ta ment o ex plí ci ta ment, hàbits

per acos tu mar i dis ci pli nes per dis ci pli -

nar els sub jec tes. 

Les pro blemà ti ques tin dran la seva raó

de ser en qües tions lli ga des a allò que

és humà si són cons truï des com a en fo -

ca ments, pers pec ti ves teò ri ques o

marcs teò rics amb sen tit cri ti co re fle xiu,

que s’a dop ten per exa mi nar un pro ble -

ma i ela bo rar la o les res pos tes per ti -

nents a aquest, din tre d’un camp dis ci -

pli na ri es pe cí fic i hist òri ca ment do nat.

Cons ti tuei xen el pont d’u nió on s’ar ti cu -

len els dos pri mers ac tes de la seva

cons ti tu ció com a tal: la rup tu ra i l’es -

truc tu ra ció, uns ac tes que es pre sen ten

(junt amb la com pro va ció) com una je -

rar quia epis te molò gi ca (P. Bour dieu et

al., 1999). Aquí ens atu ra rem a con si -

de rar les dues pri me res.

La rup tu ra, amb tot allò que es tro ba

con ta mi nat in ne cess ària ment per pre no -

cions, ideo lo gies o pre ju di cis que di fi cul -

ten el trac ta ment clar i pre cís del pro ble -

ma o dels pro ble mes, tot im pe dint de

veu re les se ves re la cions o les se ves di -

ferè ncies amb al tres. Els au tors es men -

tats sos te nen –a més a més– que por ten

a ter me una vi gilà ncia epis te molò gi ca,

atès que aques ta s’im po sa par ti cu lar -

ment en el te rreny de les cièn cies hu ma -

nes, on la se pa ra ció en tre l’o pi nió i el

dis curs cien tí fic és més im pre ci sa que en 

al tres ca sos. La rup tu ra de les pre no -

cions, que és la con di ció de l’es truc tu ra -

ció de l’ob jec te cien tí fic, no pot ser com -

pler ta sinó en la cièn cia i per la cièn cia

de l’ob jec te, que és in se pa ra ble ment la

cièn cia de les pre no cions, con tra les

quals la cièn cia cons trueix el seu ob jec te 

(P. Bour dieu, 2000). 

Aques ta rup tu ra fun cio na com a con di -

ció prèvia ne cess ària per a la fase d’es -

truc tu ra ció, la qual és bàsi ca ment una

àrdua tas ca de con fron ta ció i de li mi ta ció 

teò ri ques del pro ble ma o dels pro ble mes 

trac tats. Que de gu da ment cons truï da

su po sa –com hem dit– l’adopció d’un

marc re fe ren cial amb sen tit cri ti co re fle -

xiu que per metrà de veu re i de com pren -

dre com es re so len les di fe rents qües -

tions lli ga des al pro ble ma con vo cant. I la 

vi sió, com pren sió i in ter pre ta ció lú ci des

d’aquestes qües tions són di rec ta ment

pro por cio nals a la fo na men ta ció teò ri ca

so bre la qual va ser es truc tu ra da aques ta 

pro blemà ti ca. Po sem per cas: de res no

ens ser vi ria pre fe rir el ter me ‘mo tri ci tat’

a ‘mo vi ment’ –dins del trac ta ment semà -

ntic de la pro blemà ti ca de la mo tri ci tat

hu ma na en Edu ca ció Fí si ca– si la fo na -

men ta ció teò ri ca no per met de sos te nir

amb cla re dat i pre ci sió els ar gu ments

do nats so bre el per què d’aquesta pre -

ferè ncia. 

Din tre del camp dis ci pli na ri de l’Edu ca -

ció Fí si ca, la fo na men ta ció de les pro -

blemà ti ques és una bona ma ne ra de ges -

tar raons per veu re com es va es ta blint la 

va li de sa en la cons truc ció in tra dis ci -

plinà ria. Enca ra que aques ta fei na no és

su fi cient pel ti pus de pràcti ca so cial que

l’Edu ca ció Fí si ca com por ta din tre del

con text edu ca tiu, tan ma teix aque lla és

pri me ra din tre d’un or dre dis ci pli na ri no

dis so ciat. Com sos te nia Hos pers en re la -

ció a la for ma en què hem de pro ce dir en

el pla ètic, pot ser si gui més im por tant

ac tuar de for ma jus ta que no pas des co -

brir allò que és just. Però allò se gon és,

com a mí nim, un mitjà ne ces sa ri per a

allò pri mer. No po dem ac tuar en con cor -

dan ça amb el co nei xe ment, si no és que

tin guem pri mer el co nei xe ment (J. Hos -

pers, 1986). 

Cons truir i cons ti tuir pro blemà ti ques no

és un pro ce di ment herm ètic, tan cat,

conclòs. Que un pro ble ma si gui acla rit i

pre ci sat com a pro blemà ti ca no ens ha

de por tar a creu re que està tot dit al vol -

tant d’a quest. En la te ma tit za ció de

qües tions lli ga des a allò que és humà

pre do mi na el pla d’allò que és in de ter mi -

nat, del pot ser. 

I a l’Edu ca ció Fí si ca –val a dir-ho– ens

tro bem din tre d’u na pràcti ca so cial que

ha d’a nar lli ga da de for ma com pro me sa

amb la cosa hu ma na –i com a tal– sub -

jec ta a can vis i dis po sa da a can viar, a

por tar en da vant con tí nues ob ser va cions

i re troa li men ta cions en les que s’in ten ti,

de for ma con jun ta amb la seva ufa no sa

hist òria dis ci plinà ria, con so li dar el trac -

ta ment dels pro ble mes com a pro blemà -

ti ques, sa bent que no exis teix una co mu -

ni tat ob jec ti va ment neu tral, “pura”, sinó

que exis tei xen in ter sub jec ti vi tats hist òri -

ca ment con di cio na des, con for ma da, sí,

amb sub jec tes per ti nents per jut jar del

sa ber de la seva èpo ca (L. Vi llo ro,

1986). 

Camp de pro ble mes
i pro blemà ti ca 

Qual se vol dis ci pli na, per pro duir sa bers i 

co nei xe ments, par teix de rea lit zar in ves -

ti ga cions al vol tant de qües tions o pro -

ble mes que con si de ra in he rents al seu

camp, tot pro cu rant de do nar-hi al gu na

mena de res pos ta. Amb aques ta fi na li -

tat, re co rre a sa bers i co nei xe ments his -
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tòricament ac cep tats per la pròpia i/o

alie nes co mu ni tats epist èmi ques, amb

el su port de les quals va ge ne rant el

marc teò ric re fe ren cial per ti nent per do -

nar comp te del pro ble ma o dels pro ble -

mes en qües tió. 

Ara, quan es trac ten un se guit de pro ble -

mes re la cio nats a unes cer tes te ma tit za -

cions din tre d’u na dis ci pli na de ter mi na -

da, s’a cos tu ma a fer ser vir el ter me

‘camp de pro ble mes’. Aquest és un es pai 

cons truït per sub jec tes de l’e pis te me on

s’a bor den qües tions o pro ble mes con ne -

xos o de ri vats de te ma tit za cions afins al

ma teix àmbit dis ci pli na ri, per tal de

cons truir i cons ti tuir pro blemà ti ques. És

pre ci sa ment aquest es pai el que con for -

ma allò que és dis ci pli na ri d’u na dis ci -

pli na. En l’Edu ca ció Fí si ca, des de fa

unes dèca des, el camp de pro ble mes es

tro ba cir cums crit –sen se que això cons ti -

tuei xi una llis ta tan ca da i ex haus ti va– al

vol tant de qües tions com ara el sub jec te

i el seu cos, la seva con duc ta mo triu, el

joc i el con text (for mal/no for mal; na tu -

ral/so cial/po lí tic/cul tu ral). Qües tions to -

tes elles a les quals es po den afe gir im -

por tants pro ble mes i pro blemà ti ques

con ne xos i de ri vats, com ara els lli gats a

l’en sen ya ment i als apre nen tat ges dels

con tin guts de l’Edu ca ció Fí si ca, a la

cons truc ció del sa ber i el co nei xe ment

dis ci pli na ri, al va lor pe dagò gic dels seus

con tin guts, a les pers pec ti ves fi losò fi ca,

psi colò gi ca, so ciolò gi ca, hist òri ca i cul -

tural del sub jec te i el seu cos, als con -

tinguts i l’a ten ció a la diversitat, etc.

D’això que aca bem de dir, no po dem dei -

xar d’ad ver tir que –per exem ple– tant el

sub jec te i el seu cos com el joc o la mo -

tri ci tat, en la me su ra que són ob jec tes

te ma tit zats, com por ten un se guit de pro -

ble mes que no són ex clu sius de l’Edu ca -

ció Fí si ca, sinó que tam bé ho són a la

seva ma ne ra per a dis ci pli nes com ara la 

Psi co lo gia, l’Antro po lo gia o la Biologia,

entre d’altres. 

Allò que variarà qua li ta ti va ment en tre

elles, el que fa que el trac ta ment em -

prat no si gui el ma teix en cada camp de 

pro ble mes dis ci pli na ri, és no so la ment

la pers pec ti va, l’en fo ca ment teò ric o

pa ra dig ma cri ti co re fle xiu amb què se

su po sa que són abor dats per a la for -

mu la ció cla ra i pre ci sa del pro ble ma o

dels pro ble mes, sinó tam bé el grau de

com pro mís pràxic que cada dis ci pli na

en qües tió pos seeix res pec te d’a quells. 

Des comp tant –per al tra ban da– que les 

res pos tes als pro ble mes sus ci tats des -

can sa ran in de fec ti ble ment en els ar gu -

ments do nats en la fo na men ta ció i en

el sen tit que els va pre ce dir en la seva

es truc tu ra ció. 

Aquest trac ta ment és com plex però

abor da ble. I l’Edu ca ció Fí si ca no en pot

que dar al mar ge. És un pas que no

pot de fu gir en el seu in tent per con ti nuar

cons truint –en tre d’al tres qües tions– la

seva ba que te ja da iden ti tat dis ci plinà ria.

Per què la tas ca de de li mi tar els camps

de pro ble mes per te nir un es pai de tre -

ball i re fle xió pro pis que con tri bui ran

amb la seva iden ti tat, no es dóna per una 

im po si ció dels fets o de les co ses que

ens cir cum den, sinó per la cons truc ció

con cep tual que els dis tin geix. Això ho

va pre veu re amb mol ta cla ri vidè ncia We -

ber (1971), en sos te nir que el prin ci pi

de de li mi ta ció en els di fe rents camps

cien tí fics es cons ti tueix per les re la cions

con cep tuals en tre pro ble mes i no pas

per les re la cions reals en tre “co ses”. I

tam bé té un sen tit si mi lar el que van ex -

pres sar P. Bour dieu et al. (1999) en dir

que els ob jec tes d’in ves ti ga ció in he rents

a cada camp de pro ble mes dis ci pli na ri

no po den ser de fi nits i cons truïts sinó en

fun ció d’u na pro blemà ti ca teò ri ca que

per me ti de sotmetre a un examen

sistemàtic tots els aspectes de la realitat

posats en relació pels problemes que li

són plantejats. 

D’a quí ve que la cons truc ció con cep tual

que s’ha de do nar per a la cons ti tu ció

dis ci plinà ria en aques tes qües tions –mal 

que els pu gui pe sar a al guns en ce sos

rea lis tes in ge nus de torn (gno seo lo gi ca -

ment par lant)– no no més con sis teix a

suar la sa ma rre ta, sinó bàsi ca ment en la

cla re dat per ele gir l’en fo ca ment teò ric

que fa cul ti trac tar re fle xi va ment i crí ti ca -

ment els pro ble mes, tot pos si bi li tant

amb això, d’u na ban da, trans for mar el

pro ble ma en pro blemà ti ca, i d’al tra ban -

da, aju dant a con for mar mi llor la iden -

titat disciplinària de l’Educació Física,

en el nostre cas. 

Una cosa sem blant a això és el que in -

ten ta va de dir O. Grup pe, (1976), quan

re que ria fo na men tar unes cer tes qües -

tions en la cons truc ció d’u na teo ria de

l’Edu ca ció Fí si ca per tal d’e vi tar cau re

en se rio ses con se qüèn cies per no fer-

ho. Feia re ferè ncia ex pres sa a les raons

que es pre nen d’al tres camps dis ci pli -

na ris, com és el cas de la sa lut, i sen se

dei xar de des ta car la im portància que té 

per a aques ta l’Edu ca ció Fí si ca, in di ca -

va que la qües tió era sa ber si la im -

portància que els exer ci cis fí sics re ves -

tei xen per a la sa lut, era su fi cient per

jus ti fi car-los ex pres sa ment, tam bé des

del punt de vis ta pe dagò gic. Tot agre -

gant irò ni ca ment, per il·lus trar aquest

ar gu ment, que tam bé l’o li de fet ge de

ba callà és bo per a la sa lut, però que

tan ma teix exi geix, a més a més, la vir tut 

de la con tinè ncia. 

Els en creua ments en tre els fo na ments

dels marcs teò rics i els pro ble mes ini -

cials són els que pos si bi li ten la cons ti tu -

ció de pro blemà ti ques din tre d’un camp

dis ci pli na ri. I la cons truc ció i cons ti tu ció

de les pro blemà ti ques en els di fe rents

camps dis ci pli na ris tin dran mi llor sos te -

ni ment si van pre ce di des per in ves ti ga -

cions ad hoc. La in ves ti ga ció col·loca

l’es truc tu ra ció d’u na pro blemà ti ca en

una es ca la qua li ta ti va ment su pe rior. No 

obli dem que la in ves ti ga ció cien tí fi ca

s’or ga nit za de fet al vol tant d’ob jec tes

cons truïts que no te nen res en comú

amb aque lles uni tats de li mi ta des per la

per cep ció ing ènua (P. Bour dieu et al.,

1999), que l’ú nic que acon se guei xen

–es pot afe gir– és pro lon gar l’absència

de ruptura. 

Alguns pro ble mes
en els camps de pro ble mes
i en el seu trac ta ment
pro blemà tic 

Un pro ble ma ele men tal en els camps de

pro ble mes és quan un pro ble ma no s’ha

apunts 75 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (88-91)

opinió

90



cons ti tuït en pro blemà ti ca. Això s’es de vé 

bàsi ca ment –d’a cord amb allò que hem

ex pres sat més amunt– quan no s’ha po -

gut aca rar i de li mi tar teò ri ca ment el pro -

ble ma trac tat. Quan els fo na ments i de -

sen vo lu pa ments teò rics, mo dels o pre -

mis ses no són els es pe rats per do nar-ne

comp te. O –per què no?– quan no hi ha

prou vo lun tat cri ti co re fle xi va per fer-ho.

En qual se vol cas, no es ta ríem da vant

d’u na pro blemà ti ca, sinó da vant d’un

pro ble ma en trànsit de... ser (o no) una

problemàtica. 

Pel que fa a aquest tema, po dem il·lus -

trar el que va pas sar en un al tre camp

amb la cla ra de man da rea lit za da per

Dun ning en re la ció amb l’es port i la So -

cio lo gia. La de man da va con sis tir a as -

sen ya lar que aquell no que dés no més

din tre del camp d’in terès de l’Edu ca ció

Fí si ca, sinó que –a més que es ta va obli -

dat com a tema a la So cio lo gia– es cons -

ti tuís tam bé en una “pro blemà ti ca”, bus -

cant amb això trans cen dir el pla emi -

nent ment em pí ric que li és do nat din tre

de la cul tu ra fí si ca (obli dant dir –cal as -

sen ya lar-ho– el ti pus de pràcti ca que

com por ta l’Edu ca ció Fí si ca). Que aques -

ta temà ti ca no era, com al guns po drien

arri bar a pen sar, un “sac vell per de -

sar-hi co ses obli da des”. Va des ta car, al -

ho ra, la im portància que tin dria l’es port

com a temà ti ca so ciolò gi ca per l’i na ca -

ba ble nom bre de pro ble mes con ne xos

que po drien do nar lloc a im por tants in -

ves ti ga cions d’in terès per a la So cio lo -

gia, com ara els re la cio nats amb mit jans

de co mu ni ca ció i es ports, amb pau tes de 

con trol en so cie tats “ca pi ta lis tes” i “so -

cia lis tes” i for mes de pro pie tat a les pri -

me res, amb es port i raça, amb l’èti ca de

l’es port, amb l’es port i la di ferè ncia de

se xes, etc. (a I. Elias - E. Dun ning,

1995). 

Com hem dit més amunt, en la cons truc -

ció dels múl ti ples ob jec tes d’es tu di en

els di fe rents camps dis ci pli na ris –i prin -

ci pal ment en el camp de les ano me na -

des cièn cies so cials– es por ta a ter me

amb la con currència, au xi li i –en al guns

ca sos– amb l’ex ces si va i ideo lo git zant

mi ra da d’al tres dis ci pli nes per al seu

trac ta ment (O. Minkévich, 2002). 

Així, en el curs se guit en re la ció al ma neig 

d’al gu nes pro blemà ti ques i pro ble mes

con ne xos de l’Edu ca ció Fí si ca, es rea -

litzen amb una cer ta re gu la ri tat –i no

sem pre amb la fi na li tat de fer avan çar

sig ni fi ca ti va ment sa bers i co nei xe ments–

con gres sos, sim po sis, tau les ro do nes,

con ferè ncies, etc., on té lloc la par ti ci pa -

ció de pro fes sio nals de molt di ver sa ex -

trac ció i mi ra da dis ci plinà ria. Cal re con èi -

xer i des ta car que molts dels dis cur sos i

apor ta cions que brin den aquests fa cul ta -

tius són acla ri dors. Però tam bé som

cons cients que te nen lloc els que són pro -

fun da ment en ce ga dors, com quan s’en -

ca ra el cos humà com si fos me ra ment

bio lògic. 

Aques ta si tua ció es pot am pliar amb el

que s’es de vé a les ca rre res d’Edu ca ció

Fí si ca amb els pro fes sio nals de les dis ci -

pli nes ano me na des co mu na ment au xi -

liars. Que en con tri buir amb els seus sa -

bers i co nei xe ments –per sol·li ci tud, i de

ve ga des sen se aques ta– no sem pre fan

pro blemà tic els pro ble mes in he rents al

camp dis ci pli na ri de l’Edu ca ció Fí si ca,

sinó que els con ti nuen trac tant des de

les se ves pròpies òpti ques com a pro ble -

mes, i prou. Aquest com por ta ment fa ci -

li tat en oca sions pels ma tei xos pro fes sio -

nals de l’Edu ca ció Fí si ca, que no for cen

gens ni de ma nen amb fo na ment fer el

pas sat ge de pro ble mes a pro blemà ti -

ques, pot molt bé ser una in vi ta ció fun -

cio nal per a un sis te ma edu ca tiu con for -

mis ta, es ta blert de for ma acrí ti ca, o una

de les por tes d’en tra da a for mar com par -

ti ments es tancs amb pers pec ti ves uni di -

rec cio nals din tre del pro pi camp disci -

plinari. 

Pro ble mes, tots ells, que –a la cur ta o a

la llar ga– no dei xen de cons ti tuir una ba -

rre ra per en ca rar un ve ri ta ble de sen vo lu -

pa ment de l’Edu ca ció Fí si ca. Ge ne ren

her me tis mes ex plí cits amb va li de sa per

a un es que ma est àtic i re pro duc tor que

im pos si bi li ten un trac ta ment in tra dis ci -

pli na ri vi gi lant i pri ven que el que s’està

for mant com a fu tur for ma dor pu gui in te -

grar re fle xi va ment els di fe rents con tin -

guts en la cons truc ció del sa ber i el co -

nei xe ment dis ci pli na ri i es ga ran teix –en

conseqüència– el no replantejament

crític de l’esquema esmentat. 

Si per sis tís aques ta ac ti tud en la cons -

truc ció de les pro blemà ti ques, els dis -

tints “apor ta ments ”que es po gues sin

fer co rren un alt risc de ser do nats fora

de con text. És a dir, tin dran un es pai,

però sen se que tin guin gai re o res a

veu re amb el que real ment es re que reix 

per a una pers pec ti va dis ci plinà ria més 

re fle xi va, hist òri ca i so cial ment po si -

cio na da en l’es pec tre fo na men tal ment

edu ca tiu en què es de sen vo lu pa l’Edu -

ca ció Fí si ca, com a pràcti ca so cial.

Con tri bu cions que se ran com les d’a -

quells pro fes sio nals que en ac tuar cor -

po ra ti va ment da vant d’un pro ble ma

ga ran tei xen el ser vei pres tat al client,

però no es res pon sa bi lit zen pel seu re -

sul tat en el fu tur.
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