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Aquesta investigació aprofundeix en la comuni
cació no verbal suscitada en activitats de l’àmbit de
l’expressió corporal. L’objecte d’estudi se centra en
l’anàlisi de les vivències de l’alumnat procedents
d’aquestes activitats. El tipus de comunicació no ver
bal que interessa en el desenvolupament de l’estudi
és el que fa referència a la interacció tàctil i visual que
es desencadena en el desenvolupament de les activi
tats expressives.
Per dur a terme aquesta investigació es considerà

oportú aplicar una metodologia fenomenològica, i més
concretament, s’han utilitzat com a mètodes el Diari de
pràctiques i l’Anàlisi de contingut. D’aquesta manera,
s’han pogut enregistrar, classificar i analitzar les con
seqüències de comportament que es refereixen als dos
tipus d’interacció registrades per aquest estudi. S’ha
constatat que l’individu no roman indiferent quan ex
perimenta algun d’aquests dos tipus d’interacció social,
sigui l’acció de mirar o la de tocar. D’aquestes modifi
cacions en la conducta es deriven unes conseqüències

pedagògiques que s’han de tenir en compte, per tal
d’incorporar recursos didàctics que millorin la interven
ció educativa.
En aquest sentit, i com un dels resultats obtinguts
amb l’aplicació dels mètodes d’investigació esmentats,
aquest estudi proposa un programa d’intervenció di
dàctica per organitzar les tasques d’expressió corporal
amb la finalitat de millorar la intervenció docent, i així,
afavorir la praxi de l’alumnat en les sessions d’expressió
corporal.
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En aquest treball d’investigació, han participat 190
centres educatius públics de la província de Cadis; s’hi
s’analitza la satisfacció dels docents d’Educació Física
(EF) pel que fa a la seguretat i estat de conservació de les
instal·lacions i equipaments esportius. Per fer-ho, s’han
tingut en compte els organismes i institucions encarre
gats de regular i controlar, a través de normes, aquesta
situació, com ara: AENOR (Associació Espanyola de Nor
malització i Certificació); CSD (Consell Superior d’Esports);
NIDE (Normativa sobre Instal·lacions Esportives i d’Esplai);
el pla director de les instal·lacions esportives de la Junta
d’Andalusia i la legislació educativa vigent regulada pel RD
(Reial decret) 1537/2003 del 5 de desembre i que deroga el
RD 1004/1991 del 14 de juny, on s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments esco
lars de règim general.
La majoria de les investigacions referides a l’àmbit docent
relacionades amb les condicions de treball d’aquest col·lectiu
incideixen, sobretot, d’una banda, en factors psicològics i
socials (càrrega psicològica del treballador o relacions amb
els companys i superiors), i d’una altra, en factors físics (am
bient i càrrega física). En molts casos, s’ha avaluat de forma
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quantitativa la infraestructura del centre educatiu, a més a
més dels plans d’evacuació i d’emergència, sense incidir en
la qualitat de les instal·lacions i equipaments, i ignorant-ne
les qüestions de seguretat i conservació, que afecten la in
tegritat física de l’alumnat, per tal de minimitzar-ne el risc
d’accidents i lesions.
Per a l’elaboració del qüestionari se n’han contemplat
les característiques psicomètriques (validesa, fiabilitat i
objectivitat); ha estat confeccionat d’acord amb un guió que
contempla les dimensions següents:
• S obre Instal·lacions descobertes (pistes poliespor
tives).
• Sobre Instal·lacions cobertes (gimnàs i SUM-Sala
d’Usos Múltiples).
• Sobre Lavabos, dutxes i vestuaris.
• Sobre Elements complementaris de seguretat.
• Sobre Ubicació de les instal·lacions i equipament es
portiu.
• Sobre Equipament esportiu (cistelles de bàsquet).
• Sobre Equipament esportiu (porteries d’handbol i fut
bol sala).

• S obre Equipament esportiu (pals de suport de vo
leibol).
• Sobre la normativa reguladora de les instal·lacions i
equipaments esportius i les repercussions laborals en
els docents d’EF, motivades per deficiències en matèria
de seguretat.
Als annexos es poden consultar els diferents models
que existeixen sobre la normativa vigent que regula les
instal·lacions i equipaments esportius, dissenyats per
a la recollida de dades en aquesta investigació; dades
d’hemeroteca relacionats amb accidents en EF i el malestar
docent, qüestionari utilitzat per a la investigació, observa
cions/comentaris dels docents, recollits en aquests qüestio
naris, fotografies d’instal·lacions i equipaments esportius
ofertes pels mateixos enquestats, que il·lustren clarament
que aquests no reuneixen els requisits mínims de seguretat
i estat de conservació exigits, anàlisi de fiabilitat, amplitud
de la mostra, correlació de Pearson, cartes de presenta
ció i sol·licitud de dades a la Delegació de la Conselleria
d’Educació i Ciència de Cadis i les taules de contingència per
dimensions.
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