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Aquesta investigació presenta, en primer lloc, una anàlisi
de l’estructura de funcionament de la Gimnàstica Artística
Masculina (GAM), la seva lògica interna, des de la perspectiva
de la Praxiologia Motriu. D’igual forma, es descriu la dinàmica de funcionament d’un Gimnàs d’entrenament d’alt rendiment. Finalment, es realitza una anàlisi transversal que pretén
de descobrir el grau de congruència entre els trets dominants
de la lògica interna i la cultura d’entrenament que embolcalla
la preparació de gimnastes d’elit. L’anàlisi de la lògica interna
va consistir en un estudi teòric realitzat, fonamentalment, en
base a una anàlisi de contingut del reglament, en aquest cas
el Codi de Puntuació editat per la Federació Internacional de
Gimnàstica (FIG). La cultura d’entrenament del Gimnàs es va
analitzar a partir d’un estudi de camp de caràcter etnogràfic,
portat a terme tot al llarg d’un any i mig a la sala de GAM

del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès
(Barcelona). L’anàlisi transversal va consistir en una aproximació comparativa (teòrica) entre els trets dominants de la
lògica interna de la GAM i de la dinàmica de funcionament
del Gimnàs. Com a resultat de tot aquest treball, el nostre estudi fa palesos alguns dels trets dominants de cadascun dels
sis aparells de la GAM, i es conclou que es tracta d’una modalitat en què preval el domini del cos en els diferents espais de
pràctica. Es constata que es tracta d’un esport on emergeixen
accions motrius estereotipades, preferentment acrobàtiques,
expressades a través d’ exercicis compostos segons els criteris
que estableix el sistema de puntuació, i que han de ser executats amb un alt grau de precisió d’acord amb els models
tècnics que estableix el reglament i també tenint en compte
les expectatives estètiques subjacents de la cultura gimnàs-

tica. Pel que fa al Gimnàs, fem conèixer les característiques
més rellevants de la dinàmica d’entrenament, tot centrant
l’atenció en el món social (participants, jerarquia de comandaments, estructura social), en el marc espaciotemporal de
la preparació gimnàstica, en els materials utilitzats en l’entrenament, i les fases més importants de la carrera esportiva
del gimnasta, a més a més del simbolisme que embolcalla
aquesta activitat i que defineix les característiques d’una
microcultura gimnàstica. A nivell transversal, constatem que
la cultura d’entrenament no només és congruent amb les exigències de la lògica interna, sinó que, a més a més, reforça els
valors que defineixen la pràctica d’aquest esport, i potencia
la tradició d’una cultura gimnàstica secular, que exerceix
l’hegemonia d’un ensinistrament rígid, marcial, disciplinat,
“tancat” i ple d’imposicions.
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Aquest treball té com objectiu conèixer la situació actual
de l’Educació Física a Logroño a fi i efecte de determinar-ne
l’estatus i el tractament que se li atorga com a assignatura en
el conjunt del Sistema Educatiu.
A la nostra fonamentació teòrica presentem inicialment una síntesi del panorama històric de la trajectòria
de l’Educació Física al llarg de les diferents èpoques fins a
la nostra actualitat, amb l’objectiu de parar esment en els
esdeveniments que han repercutit en la consideració social,
política i educativa d’aquesta matèria, i en conseqüència,
considerar-los com a antecedents de l’estatus actual de
l’Educació Física. Aquest recorregut històric, analitzant la
trajectòria evolutiva de la matèria, ens ha permès de detectar alguns precedents sospitosos de prevaldre en l’actualitat,
tot considerant-los susceptibles d’estudi i per tant són tractats com a variables d’estudi.
L’objectiu principal ens obliga a plantejar-nos una sèrie
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d’intencions o propòsits generals, que posteriorment determinaran els nou objectius específics de la investigació: analitzar
la situació actual de l’Educació Física escolar a Logroño - La
Rioja, analitzar la valoració de l’Educació Física a través de
l’opinió dels col·lectius que componen la comunitat escolar,
determinar la transcendència de l’Educació Física en l’educació
dels alumnes i finalment comprovar el nivell i efectes de la
transformació de l’assignatura a partir de la Reforma Educativa de 1980.
La nostra investigació s’emmarca dins dels estudis sociològics descriptius, perquè es basa en una anàlisi fonamentada
a través de les opinions dels diferents col·lectius que integren
la comunitat escolar (els alumnes, pares, i professors). Metodològicament s’ha aplicat un model mixt, quantitatiu-qualitatiu, de manera que la seva estratègia de triangulació ens ha
d’aportar una descripció de la situació actual sobre l’objecte
d’estudi.

Els resultats de la nostra investigació formulats en
conclusions d’aquest treball, ens indiquen que s’haurien
de contemplar tres línies d’actuació pertinents a l’hora de
buscar solucions que pal·liïn les carències reconegudes en
relació amb l’estatus de l’Educació Física. La primera línia
aniria adreçada a l’àmbit professional, amb la finalitat de
potenciar els aspectes propis i específics de la nostra àrea
de coneixement. La segona línia d’actuació, aniria orientada
cap a l’àmbit institucional, amb vies de millora sobre els factors competència de l’administració, i contemplaria tots els
aspectes de regulació legislativa que continuen influint en el
nostre camp de treball. I finalment, la tercera línia abastaria
l’àmbit social, dintre del nostre context de comunitat escolar, amb propostes encaminades a influir en els factors que
incideixen directament en el reconeixement de l’Educació
Física.
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