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L’estudi és un diagnòstic de la situació actual de 
l’educació física a la ciutat de Barcelona amb una 
doble finalitat: proporcionar una eina per avaluar la 
qualitat de l’àrea d’educació física i obrir camins per 
a futures recerques. La pregunta de la investigació 
“Quina és la qualitat de l’àrea educació física als cen-
tres docents d’ESO a la ciutat de Barcelona?” és una 
pregunta de tipus descriptiu, perquè pretén donar 
compte de les variables que determinaran la qualitat 
de l’àrea d’educació física dels centres d’ESO de la 
ciutat. Barcelona és una ciutat prou representativa 
de les diferents categories d’àrees d’educació física 
amb les quals ens podem trobar: districtes diversos, 
centres d’una sola línia, centres grans, centres amb 
dependències jurídiques diferents (privats, públics, 
etc.), centres on a més a més es cursen cicles forma-
tius relacionats amb l’activitat física i l’esport, cen-
tres amb moltes instal•lacions o sense instal·lacions 

esportives, centres amb departament d’educació físi-
ca o sense departament.

La tesi té, doncs, com a finalitat principal, col·laborar en 
la recerca d’indicadors clau per valorar la qualitat de l’àrea 
d’educació física en l’etapa preactiva, és a dir, abans de la 
interacció directa amb l’alumnat. A partir de la revisió bi-
bliogràfica realitzada en l’estat de la qüestió al voltant de 
tres eixos fonamentals, qualitat, educació i àrea d’educació 
física, s’ha establert el marc teòric de la recerca. Així, s’han 
establert cinc nivells de qualitat, des d’un primer nivell de 
“qualitat normativa”, determinat per decisions preses per 
l’administració educativa, fins arribar a un cinquè nivell de 
“qualitat operativa”, en el qual el professorat de l’àrea es 
converteix en el protagonista de canvis que afavoreixin la 
millora. S’han seleccionat els indicadors agrupats en tres 
dimensions: entrada (context), procés (acció educativa) i 
sortida (resultats). Mitjançant entrevistes demoscòpiques 
als caps de departament de 198 centres de secundària 

-d’un total de 227 que durant el curs 2002-2003  forma-
ven l’univers de centres que impartien l’ESO a la ciutat 
de Barcelona- i utilitzant com a instrument d’observació 
un qüestionari format per 59 preguntes, es va procedir 
a recollir la informació de cada indicador. La recollida de 
les dades i la posterior introducció al programa estadístic 
SPSS va permetre l’anàlisi estadística. Fins aquí, una pri-
mera aproximació als resultats finals, més aviat descrip-
tius, de la situació de l’àrea d’educació física a la ciutat. 
D’aquesta primera part de l’estudi es deriva la tria dels 
indicadors de qualitat de l’àrea d’educació física. La recerca 
culmina amb el disseny d’un instrument d’autoavaluació 
de l’àrea d’educació física (AQUAEF), perquè cada centre 
pugui detectar els punts forts de la seva àrea que val la 
pena mantenir, i també els punts febles que cal millorar-
ne. Una eina d’aquestes característiques facilita l’anàlisi 
per part del mateix professorat de l’àrea motivat per la 
millora continua.

L’objecte d’estudi de la tesi és l’autogestió, una pro-
posta per a la pràctica pedagògica i l’aprenentatge de 
l’Educació Física, que intenta implicar al màxim l’alumnat 
en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Els alum-
nes trien, dissenyen i porten a terme les sessions, tot 
adoptant el rol de professor dels seus propis companys. 
Aquesta tasca forma part d’un plantejament més global 
que busca l’autonomia de l’alumne en la gestió del seu 
propi aprenentatge.

El propòsit de l’estudi és extreure coneixement sobre 
com es porta a terme l’autogestió de la classe per part 
de l’alumnat i de quina forma perceben l’experiència els 
participants, i també saber què aprenen i quina utilitat 
els proporciona per a la seva vida quotidiana. 

La tesi està estructurada en dues parts. La prime-
ra tracta de la fonamentació i del disseny de l’estudi, 
intentant, d’una banda, situar l’autogestió en el marc 
general de l’ensenyament de l’EF i de l’altra, justificar 
el disseny de la investigació partint de la idea que tota 
situació educativa és única i que per tant, ha d’estudiar-
se en el lloc on s’esdevé. Per això, la fonamentació epis-
temològica de la investigació es basa en el paradigma 

naturalista i la metodologia que millor s’adequa a les 
pretensions de l’estudi és l’etnografia educativa inte-
raccionista. L’estratègia de disseny de la investigació 
és l’estudi de cas, de manera que la segona part de 
la tesi s’ha destinat a la reconstrucció d’aquest. El cas 
estudiat està configurat per dos grups d’estudiants de 
8è de l’antiga Educació General Bàsica i un professor 
d’EF amb una ideologia molt pròxima a la pedagogia 
crítica. L’estudi se centra especialment en el primer any 
de l’experiència, però es va continuar en contacte amb 
el mateix grup durant tota la secundària, i es va recollir 
informació dels quatre anys, cosa que va permetre fer 
una triangulació temporal. Posteriorment, i després de 
tres anys fora de la influència del professor, es va tornar 
a prendre contacte amb alguns dels alumnes protago-
nistes de l’experiència per conèixer la funcionalitat de 
l’aprenentatge provocat per l’experiència d’autogestió. 
Aquesta informació addicional queda reflectida en 
l’epíleg de la tesi. El procés d’ensenyament-aprenentat-
ge del primer any de l’experiència ha estat reconstruït 
tenint en compte tres grans blocs. El primer, context, 
teories i creences del centre, dels estudiants presos com 

a informants clau i del mateix professor, representa el 
punt de partida de la proposta. Aquest context va con-
dicionar el disseny del procés que representa el segon 
bloc, i finalment, el desenvolupament de la proposta 
reconstruït tenint en compte les perspectives dels 
participants i prenent com a fil conductor de l’anàlisi 
el concepte de currículum com a praxi de David Kirk 
(1990). 

L’anàlisi crítica de la proposta ha permès donar 
resposta als interrogants de la investigació i ex-
treure unes pautes que permetin conèixer en quines 
condicions pot portar-se a terme un plantejament 
com el descrit. També s’ha pogut comprovar el gran 
potencial educatiu de l’autogestió, car s’ha vist que 
els aprenentatges que provoca estan directament 
relacionats amb habilitats personals i socials que per-
meten arribar a algunes de les competències que es 
consideren bàsiques per a funcionar en la vida adulta, 
com ara la creativitat, la iniciativa, la capacitat de 
prendre decisions, de treballar en equip, d’involucrar 
se en projectes comuns, de tolerar i admetre opinions, 
entre algunes altres.
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