
Les teo ries im plí ci tes dels pro fes sors
d’Educació Fí si ca

Resum
Aquest tre ball for ma part d’una in ves ti ga ció 

molt més àmplia que, pre nent la pro gra ma -

ció de l’Educació Fí si ca com a eix re fe ren -

cial, pre tén d’estudiar el pen sa ment del

pro fes sor i ana lit zar els fac tors que in ci dei -

xen en les de ci sions que aquest pren quan

re sol al guns as pec tes vin cu lats a les se ves

tas ques do cents.

Entre el con junt d’aspectes que con di cio -

nen les di fe rents de ci sions del pro fes sor es

tro ben les teo ries im plí ci tes que aquest té

res pec te de l’ensenyament. Aques tes teo -

ries són el con junt de creen ces per so nals

que re gei xen la ma ne ra de com por tar-se

dels do cents da vant si tua cions con cre tes.

Aquest es tu di trac ta d’acostar-se al co nei -

xe ment d’aquestes teo ries i n’analitza amb

de tall la presè ncia i la in cidè ncia que te nen

en el pen sa ment dels do cents, i les se ves

con se qüèn cies per al pro cés d’ensenya -

ment i apre nen tat ge.

La in ves ti ga ció se gueix un dis seny trans ver -

sal i trac ta de des criu re i al ho ra d’interpre -

tar el cú mul de fac tors que for men aques tes 

teo ries en els do cents de les eta pes obli -

gatò ries d’educació.

Introducció

El pro fes sor, com a trans mis sor del co nei -

xe ment i de la cul tu ra en l’àmbit es co lar,

es tro ba con di cio nat per tot un con junt de

teo ries i creen ces, les quals in fluei xen, en

més o menys me su ra, en el re sul tat de l’en -

senyament.

Es pot arri bar a fer ex plí cit tot un re per to ri

d’ob jec tius, con tin guts, es tratè gies que re -

gi ran el pro cés for ma tiu em mar cat, tot ell,

en una con cep ció fi losò fi ca i pe dagò gi ca

con cre ta de l’en sen yan ça. Això sig ni fi ca

que els con tin guts se ran se lec cio nats sem -

pre que si guin d’u na uti li tat pràcti ca i que

ser vei xin per a re sol dre pro ble mes pro pis

de l’àrea de for ma ció; que les es tratè gies

d’en sen ya ment uti lit za des pels do cents se -

ran les apro pia des a cada si tua ció, etc. Tot 

això sen se meny scap te de la teo ria d’a pre -

nen tat ge que s’u ti lit zi: con duc tis ta quan

si gui ne ces sa ri; ges tàltica o cog ni ti va quan 

cal gui.

Po dem, doncs, en ten dre les teo ries ex plí ci -

tes com el con junt de prin ci pis que orien -

ten el cu rrí cu lum i que de ter mi nen una

orien ta ció didà cti ca del pro fes sor sen se

que aques ta es tro bi de ter mi na da prèvia -

ment i con di cio na da al llarg del pro cés. En

la rea li tat es co lar, però, no s’es de vé tal i

com es des criu, per què les teo ries ex plí ci -

tes es veuen al te ra des quan hi in ter vé l’ac -

ció del pro fes sor. És pre ci sa ment en

aquest mo ment quan tot un con junt de

creen ces per so nals, con cep cions, cons -

truc tes, etc., del pro fes sor, in ci dei xen, de

for ma im por tant, en el pro cés d’en sen ya -

ment i apre nen tat ge.

Des d’u na pers pec ti va del mo del de trans -

mis sió de la in for ma ció ob ser vem que, en -
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Abstract
This es say is part of much more 

ex ten si ve re search which

in tends to study the tea cher’s

thought and analy se the fac tors 

that af fect his de ci sions when

sol ving cer tain points of his

tea ching tasks, ta king Physi cal  

Edu ca tion as a main

re fe ren ce.

The tea cher’s im pli cit theo ries

about edu ca tion are in a group

of as pects which con di tion his

de ci sions. The se theo ries are a

bunch of per so nal be liefs which 

rule the tea chers’ beha viour in

front of a spe ci fic si tua tion. This 

es say in tends to get a clo ser

ap proach to the se theo ries and

analy ses them ac cor ding to

their pre sen ce and in fluen ce on 

the tea chers’ thin king and their 

con se quen ces on the tea ching

and lear ning pro cess.

This re search fo llows a cross

cu rri cu lar pat tern and tries to

de pict and in ter pret at the

same time the group of fac tors

that form the se theo ries in the

obli ga tory se con dary

sta ges.
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tre les fonts cul tu rals o l’ob jec te cul tu ral

mo tiu d’a pre nen tat ge i el seu des ti na ta ri, és 

a dir, l’a lum ne, es tro ba el pro fes sor com un 

me ca nis me in ter me di en ca rre gat de trans -

me tre la cul tu ra, com un pont d’unió entre

el coneixement i l’alumne.

So bre això, Gi me no (1988) diu que el pro -

fes sor és me dia dor en tre l’a lum ne i la cul tu -

ra a tra vés del seu pro pi ni vell cul tu ral, per la 

sig ni fi ca ció que as sig na al cu rrí cu lum en ge -

ne ral i al co nei xe ment que trans met en par ti -

cu lar, i per les ac ti tuds que té vers el co nei -

xe ment o vers una par cel·la es pe cia lit za da

d’a quest. 

És cert que la trans mis sió de la cul tu ra

tam bé es tro ba in fluï da pel do mi ni i el co -

nei xe ment que el pro fes sor tin gui del ma -

teix con tin gut i de la seva ha bi li tat en la

uti lit za ció de les tècni ques didà cti ques i

de trans mis sió de l’ob jec te cul tu ral. En

aquest cas, però, ens re fe rim al so roll que

l’en sen yant in tro dueix en la trans mis sió

del co nei xe ment quan en el pro cés d’en -

sen ya ment aflo ren els as pec tes de la per -

so na li tat del for ma dor que no són cop sats

en el pro cés de se lec ti vi tat i que apa rei xen 

ate ses unes cir cumstàncies de ter mi na -

des, em bol ca llant l’ac te didà ctic: com ara 

teo ries o creen ces pròpies, pro duc te de

les se ves vivè ncies d’es tu diant; el con junt 

de sig ni fi cats ad qui rits ex plí ci ta ment du -

rant la seva for ma ció; el con junt d’ex pe -

rièn cies ad qui ri des tot al llarg de la seva

tra ject òria pro fes sio nal so bre di ver sos

 aspectes del cu rrí cu lum (con tin guts, me -

to do lo gia, ava lua ció...), so bre com en -

fron tar con flic tes a l’au la; ac ti tuds au to -

rità ries da vant les re la cions mes tre-alum -

ne; re buig cons cient o in cons cient de les

teo ries ex plí ci tes i, con se qüent ment, de

les nor ma ti ves cu rri cu lars, etc.

Tot aquest con junt de fac tors que in ci dei -

xen en la for ma d’ac tuar del pro fes sor han 

vin gut a ser ano me na des teo ries im plí ci -

tes i acom pan yen, de for ma cons cient o

in cons cient, les di fe rents ac cions que

aquell rea lit za. Aques tes creen ces pròpies 

del for ma dor po den emer gir en co di fi car

els con tin guts cul tu rals, en pla ni fi car les

es tratè gies didà cti ques, en es co llir els

mit jans que cal uti lit zar, en ava luar, en

en trar en con tac te amb l’en torn, etc.

Aques ta in fluèn cia, en qual se vol sen tit

que es pro duei xi, ens fa ria pen sar que un

cu rrí cu lum tin dria tan tes in ter pre ta cions

com for ma dors hi hagi.

Les teories implícites
dels professors
Les teo ries im plí ci tes cons ti tuei xen, doncs,

el con junt de creen ces que re gei xen la

ma ne ra de com por tar-se da vant  situa -

cions di fe rents. En el món de la Didà cti ca, 

les teo ries im plí ci tes són re pre sen ta cions

men tals que for men part del sis te ma de

co nei xe ment d’un in di vi du i que  interve -

nen en els seus pro ces sos de com pren -

sió, memò ria, rao na ment i pla ni fi ca ció de

l’ac ció.

Par tint del supò sit, de fen sat per di ver sos

au tors, que la idea que cada pro fes sor té

so bre l’en sen ya ment i l’e du ca ció és una

cons truc ció per so nal i ge nuï na for ma da des 

de la in fluèn cia de di fe rents con cep cions,

po dem re fe rir-nos a les teo ries im plí ci tes

dels pro fes sors. A tra vés de l’ex pe rièn cia i

de la in te rac ció amb el medi es va cons -

truint en cada in di vi du un ba gat ge cul tu ral

ge nuí, el que in ci deix en la seva for ma de

pen sar i que re per cu teix en les di fe rents ac -

cions que de sen vo lu pa, tant per so nals com

pro fes sio nals.

Els ju di cis que fa i les de ci sions que pren el

pro fes sor de ri ven de la seva for ma d’in ter -

pre tar l’ex pe rièn cia. Per en ten dre el pen sa -

ment del pro fes sor, cal no so la ment in ves ti -

gar les se ves ac ti vi tats i els seus pro ces sos

d’in for ma ció, sinó tam bé es bri nar quins

són els mo tius que l’im pul sen a ac tuar d’a -

que lla ma ne ra, és a dir, cal con èi xer-ne les

teo ries i creen ces.

En el cas de l’en sen ya ment, aquest es

veu in fluït pel ba gat ge cul tu ral de cada

pro fes sor. Ma rre ro (1993) des ta ca, pel

que fa a aquest tema, que la iden ti tat

cul tu ral del co nei xe ment pe dagò gic de

cada pro fes sor té una in cidè ncia deter -

minada en la seva ac tua ció do cent. La

con fi gu ra ció d’a ques tes con cep cions i,

en con cret, la idea d’en sen ya ment pròpia 

de ca das cú, té un carà cter hist òric. Les

di fe rents con cep cions i tra di cions edu ca -

ti ves que han trans co rre gut tot al llarg de

la hist òria han dei xat em prem ta, en

més o menys me su ra, en la for ma ció d’a -

ques ta iden ti tat cul tu ral de cada pro -

fessor.

Des del se gle XVII es dis tin gei xen cinc grans

co rrents pe dagò gics: el tra di cio nal, l’ac tiu,

el crí tic, el tècnic i el cons truc tiu, i tots es

po den vin cu lar a di fe rents teo ries im plí ci -

tes, que in ci dei xen en el de sen vo lu pa ment

de l’activitat docent.

A con ti nua ció, sin te tit zem les prin ci pals ca -

rac te rís ti ques que rea lit za Ma rre ro dels cinc 

co rrents pedagògics.

n El co rrent pe dagò gic tra di cio nal es fo na -

men ta en una edu ca ció es sen cial ment lo -

gocèntri ca, di ri gi da pel pro fes sor i cen tra -

da en alt grau en la seva au to ri tat –mo ral

o fí si ca– so bre l’a lum ne, qui, de for ma

pas si va, serà el des ti na ta ri d’u na ve ri tat

con si de ra da uni ver sal i in qües tio na ble.

n El co rrent pe dagò gic ac tiu par teix dels

pos tu lats de Rous seau i en con cret de -

fen sa la idea que el nen no és un adult,

sinó una per so na en crei xe ment i que, en

con se qüèn cia, ha de ser trac ta da com a

tal. L’en sen ya ment ha de res pon dre a la

cu rio si tat i a les ne ces si tats de l’a lum ne i

do nar res pos ta als pro ble mes que se li

plan te gen a ell. L’ac ti vi tat dels nens és
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im por tan tís si ma en el seu pro cés d’a pre -

nen tat ge i ha de fo na men tar-se en la seva 

cu rio si tat per les co ses, en la seva ne ces -

si tat exploratòria d’indagar i en l’apre -

nentatge per l’experiència.

n El co rrent crí tic s’ins pi ra en l’o bra de

Marx i con dueix a plan te ja ments an tiau -

to ri ta ris de l’en sen yan ça. Per a l’e du ca -

ció crí ti ca no exis teix l’ho me abs trac te,

sinó l’ho me que viu din tre d’u na so cie tat

con cre ta i en un mo ment histò ric do nat.

n El co rrent pe dagò gic tècnic cen tra els seus 

es for ços a acon se guir l’e ficà cia dels mèto -

des edu ca tius i, en ge ne ral, del pro cés

d’en senyament i apre nen tat ge. Per fer-ho,

es bus quen ana lo gies amb la ci bern èti ca i

amb la teo ria de sis te mes, es plan te gen les 

ta xo no mies d’ob jec tius i es de sen vo lu pen

pro gra mes d’en sen yan ça que fu gen de

l’am bi güi tat i bus quen l’e ficà cia mit jan çant 

dis senys que pu guin me su rar i ava luar l’as -

so li ment dels ob jec tius mar cats.

n Fi nal ment, el co rrent cons truc tiu arren ca 

d’a por ta cions de Rous seau i de Pia get i

de les apor ta cions rea lit za des pels mo vi -

ments de l’Esco la Nova. Edu car és adap -

tar el nen al món so cial adult; és a dir,

trans for mar la cons ti tu ció psi co biolò gi ca

de l’in di vi du en fun ció del con junt d’a -

que lles rea li tats col·lec ti ves a les quals la 

cons cièn cia co mu na atri bueix un cert va -

lor... Els mèto des nous te nen en comp te

la na tu ra le sa pròpia del nen i es re col zen

en les lleis de la cons ti tu ció psi colò gi ca

de l’individu i en les lleis del seu desen -

volupament.

En aquest sen tit, po dem con si de rar la hipò -

te si que aquests co rrents pe dagò gics han

dei xat al gu na mena d’em prem ta o de re -

cord en els pro fes sors, a tra vés de la seva

pròpia ex pe rièn cia o de la trans mis sió de la

cul tu ra i del co nei xe ment. En aquest cas, la

men ta li tat pe dagò gi ca del pro fes sor es tro -

ba cons ti tuï da per la pervivència d’algun

d’aquests corrents.

Amb aquest es tu di pre te nem de des co brir

el ma jor o me nor grau de presè ncia o d’in -

cidè ncia de les teo ries im plí ci tes en el pen -

sa ment del pro fes sor i, con se qüent ment, en 

el de sen vo lu pa ment de la seva activitat

professional.

Par tint d’a quests supò sits, Ma rre ro (1993)

es ta bleix un con junt de cinc teo ries im plí ci -

tes re la cio na des amb els co rrents pe dagò -

gics respectius:

n La teo ria im plí ci ta de pen dent es re la cio na 

amb el co rrent pe dagò gic tra di cio nal. És

lo gocèntri ca i es re col za en la sa vie sa i el

sa ber fer del pro fes sor, al ho ra que és re -

pro duc to ra dels va lors ins ti tu cio nals, els

quals són im po sats als alum nes. És a dir,

l’en sen ya ment es de vé de pen dent d’uns

con tin guts, del pro fes sor i d’uns va lors im -

po sats.

n La teo ria pro duc ti va se sos té en el cor -

rent tècnic i im pli ca l’e tern de se qui li bri

en tre l’e fi cièn cia (fer bé les co ses i amb

un re duït cost) i l’e ficà cia orien ta da a

l’as so li ment dels ob jec tius. L’es forç edu -

ca tiu s’o rien ta a l’a con se gui ment del pro -

duc te dei xant en se gon lloc el pro cés. Al

cap da vall, aques ta teo ria per se gueix l’as -

so li ment de re sul tats i la po ten cia ció de

l’eficàcia en el procés d’ensenyament i

aprenentatge. 

n La teo ria ex pres si va s’i den ti fi ca amb el

co rrent pe dagò gic ac tiu. Con si de ra es -

sen cial l’ac ti vi tat de l’a lum ne i es ma ni -

fes ta par tidà ria de l’apren dre ac tuant.

L’a lum ne rea lit za ac ti vi tats d’a pre nen tat -

ge per ma nent ment, aques tes ac ti vi tats li

ser vei xen com a re pre sen ta ció sen si ble

de les se ves idees, de sigs i/o sen ti ments.

Tot plegat li serveix de preparació per a la 

vida.

n La teo ria in ter pre ta ti va s’ins criu en el cor -

rent cons truc tiu i bus ca el sig ni fi cat o l’ex -

pli ca ció d’un mis sat ge o fe no men  de -

terminat. Té un carà cter emi nent ment pai -

docèntric i em fa sit za l’en sen ya ment en el

pro cés més que no pas en el pro duc te, en

l’e fi cièn cia més que no pas en l’e ficà cia.

Les re la cions en tre el do cent i el dis cent

són de mocr àti ques.

n La teo ria eman ci patò ria es re la cio na

amb el co rrent pe dagò gic crí tic i té un

mar cat carà cter mo ral i po lí tic. De fen sa

que la for ma ció té el propò sit d’a lli be rar

l’a lum ne de qual se vol mena de de -

pendència, so bre tot po lí ti ca, ideolò gi ca i

mo ral i es con tra po sa a les teo ries re pro -

duc ti ves so cials. És una teo ria que es ti -

mu la l’anà li si i la par ti ci pa ció crí ti ca dels

alum nes. El con text té in cidè ncia en el

procés educatiu i en aquest sentit cal

valorar-lo.

Material i mètode

Aquest tre ball for ma part d’u na in ves ti ga -

ció molt més àmplia orien ta da a l’es tu di

del pen sa ment del pro fes sor en les ac cions 

que fan re ferè ncia a la pro gra ma ció de l’E -

ducació Fí si ca. En con junt, es pre tén de

con èi xer què és el que fa el pro fes sor i per

què ho fa, al ho ra que orien tar un mo del de

pro gra ma ció. En aquest sen tit, un dels ob -

jec tius per se guits és con èi xer els fac tors

que in ci dei xen en les de ci sions del pro fes -

sor quan re sol la pro gra ma ció (de ci sions

pre-ac ti ves de l’en sen ya ment) i al gu nes al -

tres més vin cu la des a la docè ncia (de ci -

sions in te rac ti ves).

L’es tu di de les teo ries im plí ci tes és un tre -

ball di fí cil, te nint en comp te com pot re -

sul tar de can viant el pen sa ment del pro -

fes sor, però tot i això, vam tro bar di ver sos 

in ves ti ga dors que han tre ba llat en aques -

ta lí nia en l’àmbit de l’e du ca ció en ge ne ral 

i de la for ma ció de pro fes sors. Això no

pas sa, tan ma teix, en l’àmbit de l’Edu ca -

ció Fí si ca, on gai re bé no s’ha in ves ti gat

res pec te d’a quest tema. Tot ple gat afe -

geix una di fi cul tat més a aquests es tu dis

per l’absència es pe cí fi ca de me to do lo gies

d’in ves ti ga ció en l’àrea.

Ma te rial

Per a l’ob ten ció de la in for ma ció hem uti lit -

zat un qües tio na ri que va ser sotmès prèvia -

ment a una va li da ció mit jan çant la tècni ca

de jut ges i ex pe ri men tat en una pro va pi lot

an te rior a l’aplicació. 

Per al trac ta ment i l’anà li si pos te rior de les

da des s’ha uti lit zat el pa quet in form àtic

“SPSS per a Win dows”.

Mèto de

La po bla ció ob jec te d’es tu di han es tat tots

els do cents d’Edu ca ció Fí si ca de les eta pes

obli gatò ries d’e du ca ció de Ca ta lun ya; la

uni tat mos tral ha es tat cada un dels do -

cents.

S’ha uti lit zat una mos tra es tra ti fi ca da per

con glo me rats i eta pes (po lietà pi ca) i s’ha

es ta blert la mos tra in vi ta da mit jan çant

una afi xa ció pro por cio nal aleatò ria.

La me to do lo gia s’em mar ca en el pa ra dig ma 

me dia cio nal de pen sa ment del pro fes sor.

Es pre tén de rea lit zar un es tu di trans ver sal

des crip tiu i interpretatiu alhora.

Al nos tre es tu di par tim del supò sit que les 

pro gra ma cions que rea lit zen els pro fes -
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sors es tan guia des per les se ves teo ries

im plí ci tes; i que aques tes es re flec tei xen

pos te rior ment en l’en sen ya ment in te rac -

tiu. El con text psi colò gic és, per a cada

pro fes sor, una ba rre ja de teo ries, creen -

ces i va lors, so bre la dinà mi ca de l’en -

senyament i l’a pre nen tat ge. D’a ques tes

 afirmacions es desprèn que el de sen vo lu -

pa ment de tot el pro cés ins truc cio nal de

l’a lum ne de pendrà de la si tua ció de cada

pro fes sor. 

Per por tar a ter me aques ta anà li si hem

par tit dels tre balls de Ma rre ro (1993) i de

les orien ta cions per al dis seny d’u na me to -

do lo gia per a l’es tu di de les teo ries im plí ci -

tes (Co rrea i Ca ma cho, 1993, pàg. 123-

160).

Dels tren ta-tres enun ciats de li mi tats per

Ma rre ro per al con junt de les cinc teo ries

im plí ci tes, hem pro ce dit a con fec cio nar

una llis ta pròpia, bo i te nint pre sent els cri -

te ris se güents:

n Con ser var els enun ciats ge ne rals i claus

que s’a dap tin al nos tre es tu di.

n dap tar els enun ciats que con si de rem

opor tuns a les ca rac te rís ti ques del nos tre

es tu di.

n Su pri mir els enun ciats que no res pon guin 

al nos tre es tu di o a les ca rac te rís ti ques

del pro fes sor d’Edu ca ció Física.

n Afe gir nous enun ciats que adap tin el qües -

tio na ri a les ca rac te rís ti ques del pro fes sor

d’Edu ca ció Fí si ca i al nos tre es tu di.

n Man te nir les cinc teo ries im plí ci tes i de fi -

nir nous sub do mi nis d’a ques tes.

n Sot me tre el re sul tat a una va li da ció mit -

jan çant la tècni ca de jut ges per con fec -

cio nar la llis ta de fi ni ti va d’enunciats.

El re sul tat de fi ni tiu és el que es mos tra a la

tau la 1.
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TEORIA IMPLÍCITA

DEPENDENT PRODUCTIVA EXPRESSIVA INTERPRETATIVA EMANCIPATÒRIA

n Inten to que les me ves clas -
ses tin guin un cli ma de
com petitivitat en tre els
alum nes, per què els mo ti va 
a mi llo rar.

n De fen so que l'Edu ca ció Fí si -
ca hauria de con tribuir a la
sa lut i mi llor quali tat de vida
dels alum nes.

n Estic con ve nçut que allò que
l'a lum ne aprèn mit jan çant
l'ex pe ri men ta ció no ho obli -
darà mai. 

n Inten to que a la meva clas se
els alum nes es ti guin ocu -
pats con ti nua ment en al gu -
na ac ti vi tat fí si ca.

n En ge ne ral, or ga ni tzo el meu 
en sen ya ment de tal ma ne ra
que els alum nes si guin els
pro ta go nis tes del seu pro pi
apre nen tat ge.

n Crec que l'Educa ció  Fí si ca a 
l'es co la hauria de con tri buir
a no dis cri mi nar les per so -
nes i a dis mi nuir les di -
ferències so cials i cul tu rals
de l'a lum nat.

n Crec que si el pro fes sor sap
man te nir les distàncies, els
alum nes el res pe cta ran més
i tindrà menys pro ble mes de
dis ci pli na.

n Opi no que la imat ge del pro -
fes sor és bàsi ca en el procés 
d'en sen yan ça i apre nen tat -
ge de l'Edu ca ció Fí si ca.

n Crec que el pro fe ssor de
Edu ca ció Fí si ca ha de ser un 
bon exe cu tor de les ac ti vi tats 
i tas ques.

n Estic con ven çut que la for -
ma ció dels mes tres i pro fes -
sors con di cio na l'e lec ció
dels con tin guts que for men
part de la seva pro gra ma ció
d'Edu ca ció Fí si ca.

n Pen so que es més im por tant 
que el pro fes sor d'Edu ca ció
Fí si ca do mi ni més els re cur -
sos didà ctics que l'e xe cu ció
pràcti ca.

n La pro gra ma ció em per met
coor di nar-me amb els meus 
col·legues.

n So vint pen so que el pro fes -
sor d'Edu ca ció Fí si ca no té
la ma tei xa con si de ra ció que
la res ta del pro fes so rat.

n Em sem bla que l'ava lua ció
ob jec ti va és l'ú nic in di ca dor
fia ble de la quali tat d'en se -
nya ment.

n Crec que el mi llor mèto de en
Edu ca ció Fí si ca és aquell que 
acon se gueix  as so lir més ob -
jec tius en menys temps.

n Crec que els tests fí sics es -
tan da rit zats són la mi llor ma -
ne ra d'ava luar en Edu ca ció
Fí si ca.

n La meva opi nió és que l'a -
lum ne aprèn mi llor per el
mèto de d'assaig-error.

n En ava luar, crec que és fo na -
men tal va lo rar no so la ment el 
re sul tat sino el con junt de ac -
ti vi tats rea lit za des per l'a lum -
ne i la seva evo lu ció.

n Acos tu mo a com provar més
el procès d'a pre nen tat ge
dels meus alumnes que els
re sul tats fi nals.

n Pen so que la me to do lo gia
de l'Edu ca ció Fí si ca ha de
gi rar al vol tant de l'alum ne i
no dels con tin guts.

n Pen so que cal una re no va ció 
dels con tin guts i de les me to -
do lo gies de l'Edu ca ció Fí si -
ca es co lar.

n Estic con ven çut que les ex -
pe rièn cies del pro fe ssor i el
seu ba gat ge cul tu ral so bre
les ac ti vi tats fí si ques in ci dei -
xen en la pro gra ma ció i en la
seva tas ca do cent.

n Crec que en la pro gra ma ció
pri mer s'han de for mu lar els
ob jec tius i des prés se lec cio -
nar els con tin guts, les ac ti vi -
tats i l'a va lua ció.

n Pen so que l'es port no hauria
de for mar part dels con tin -
guts de l'Edu ca ció Fí si ca a
l'es co la.

n Pen so que l'Edu ca ció Fí si ca
no té l'im portà ncia que es
me reix din tre de les es co les i 
ins ti tuts.

n Pen so que, a l’es co la, el cur- 
rí cu lum res pon a la ideo lo gia 
i la cul tu ra de la so cie tat i la
representa

n En ge ne ral, els cen tres edu -
ca tius no dis po sen d'ins -
tal·la cions su fi cients per de -
sen vo lu par co rrec ta ment
l'Edu ca ció Fí si ca.

n En ge ne ral, els cen tres edu -
ca tius no dis po sen del ma te -
rial ne ces sa ri ni su fi cient per
de sen vo lu par co rrec ta ment
l'Edu ca ció Fí si ca.

n Pen so que, ateses les con di -
cions ge ne rals en què es tro -
ben els cen tres, no és po s -
sible asso lir els ob jec tius
 generals de l'àrea.

n Crec que les pro gra ma cions
d'Edu ca ció Fí si ca han de
con tem plar els me dis neces -
saris per po der asso lir els
ob jec tius pro po sats.

n Crec que l'Edu ca ció Fí si ca
que es fa a les es co les i ins ti -
tuts no és su fi cient per co brir
les ne ce ssi tats de l'alum nat.

n Crec que l’en torn so cial no
fa ci li ta la tas ca del pro fes sor
d'Edu ca ció Fí si ca.

Tau la 1.
Les teo ries im plí ci tes i els seus sub do mi nis.
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Resultats i discussió

Les di ver ses va lo ra cions so bre les teo ries im -

plí ci tes ens apor ten di fe rents pers pec ti ves

d’anà li si de les da des, en ca mi na des, to tes

elles, a con èi xer per fils de pro fes so rat, con cep -

cions que aquest té so bre l’en sen ya ment i, al

cap da vall, l’es tu di de la in cidè ncia que de ter -

mi nats as pec tes d’a que lles te nen en la pro gra -

ma ció i, evi dent ment, en el pro cés i el re sul tat

de l’en sen ya ment. (Tau la 1 i Gràfic 1)
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MITJANA S

1 Crec que en la pro gra ma ció pri mer s'han de for mu lar els ob jec tius i des prés se lec cio nar els con tin guts, les ac ti vi tats i l'a va lua ció. 3,8 1,1

2 La pro gra ma ció em per met coor di nar-me amb els meus  col·le gues. 3,4 1,1

3 Em sem bla que l'ava lua ció ob jec ti va és l'ú nic in di ca dor fia ble de la quali tat d'en sen ya ment. 2,6 1,0

4 Pen so que, ateses les con di cions ge ne rals en què es tro ben els cen tres, no és po ssi ble asso lir els ob jec tius ge ne rals de l'àrea. 2,9 1,0

5 La meva opi nió és que l'a lum ne aprèn mi llor pel mèto de d'assaig-error. 2,6 0,8

6 En ge ne ral, els cen tres edu ca tius no dis po sen d'ins tal·la cions su fi cients per de sen vo lu par co rrec ta ment l'Edu ca ció Fí si ca. 3,6 1,2

7 Crec que si el pro fes sor sap man te nir les distàncies, els alum nes el res pe cta ran més i tindrà menys pro ble mes de dis ci pli na. 2,4 1,0

8 Pen so que l'es port no hau ria de for mar part dels con tin guts de l'Edu ca ció Fí si ca a l'es co la. 1,4 0,7

9 En ge ne ral, els cen tres edu ca tius no dis po sen del ma te rial ne ce ssa ri ni su fi cient per de sen vo lu par co rrec ta ment l'Edu ca ció Fí si ca. 3,3 1,2

10 Acos tu mo a com pro var més el procès d'a pre nen tat ge dels meus alum nes que els re sul tats fi nals. 3,8 0,8

11 Pen so que la me to do lo gia de l'Edu ca ció Fí si ca ha de gi rar al vol tant de l'a lum ne i no dels con tin guts. 3,5 0,8

12 Estic con ven çut que la for ma ció dels mes tres i pro fes sors con di cio na l'e lec ció dels con tin guts que for men part de la seva pro gra ma ció d'Edu -

ca ció Fí si ca.

4,0 0,9

13 Pen so que cal una re no va ció dels con tin guts i de les me to do lo gies de l'Edu ca ció Fí si ca es co lar. 2,8 1,0

14 Inten to que les me ves clas ses tin guin un cli ma de com petitivitat en tre els alum nes, per què els mo ti va a mi llo rar. 1,9 0,9

15 Estic con ven çut que allò que l'a lum ne aprèn mit jan çant l'ex pe ri men ta ció no l'o bli darà mai. 3,9 0,9

16 Crec que el mi llor mèto de en Edu ca ció Fí si ca és aquell que acon se gueix as so lir més ob jec tius en menys temps. 2,0 0,9

17 Crec que les pro gra ma cions d'Edu ca ció Fí si ca han de con tem plar els mit jans ne ces sa ris per po der asso lir els ob jec tius pro po sats. 4,0 0,9

18 Opi no que la imat ge del pro fes sor és bàsi ca en el procès d'en sen yan ça i apre nen tat ge de l'Edu ca ció Fí si ca. 3,7 0,9

19 En ge ne ral, or ga nit zo la meva en sen yan ça de for ma que els alum nes si guin els pro ta go nis tes del seu pro pi apre nen tat ge. 3,7 0,9

20 Crec que els tests fí sics es tan da rit zats són la mi llor ma ne ra d'a va luar en Edu ca ció Fí si ca. 1,7 0,8

21 So vint pen so que el pro fes sor d'Edu ca ció Fí si ca no té la ma tei xa con si de ra ció que la res ta del pro fes so rat. 3,4 1,1

22 De fen so que l'Edu ca ció Fí si ca hauria de con tri buir a la sa lut i mi llor quali tat de vida dels alum nes. 4,5 0,6

23 Estic con ven çut que les ex pe rièn cies del pro fes sor i el seu ba gat ge cul tu ral so bre les ac ti vi tats fí si ques in ci dei xen en la pro gra ma ció i en la

seva tas ca do cent.

4,5 0,7

24 Inten to que a la meva clas se els alum nes es ti guin con ti nua ment ocu pats en al gu na ac ti vi tat fí si ca. 4,1 0,8

25 Crec que el pro fes sor de Edu ca ció Fí si ca ha de ser un bon exe cu tor de les ac ti vi tats i tas ques. 2,9 1,0

26 Pen so que, a l'es co la, el cu rrí cu lum res pon la ideo lo gia i la cul tu ra de la so cie tat i la representa. 3,2 1,0

27 Crec que l'Educa ció  Fí si ca a l'es co la hauria de con tri buir a no dis cri mi nar les per so nes i a dis mi nuir les di ferè ncies so cials i cul tu rals de l'a -

lum nat.

4,5 0,7

28 En ava luar, opi no que és fo na men tal va lo rar no solament el re sul tat sinó el con junt de ac ti vi tats rea lit za des per l'a lum ne i la seva evo lu ció. 4,7 0,4

29 Pen so que l'Edu ca ció Fí si ca no té la im portància que es me reix din tre de les es co les i ins ti tuts. 4,1 0,9

30 Crec que l'Edu ca ció Fí si ca que es fa a les es co les i ins ti tuts no és su fi cient per co brir les ne ce ssi tats de l'a lum nat. 3,8 1,1

31 Pen so que es més im por tant que el pro fes sor d'Edu ca ció Fí si ca do mi ni més els re cur sos didà ctics que l'e xe cu ció pràcti ca. 3,9 0,9

32 Crec que el en torn so cial no fa ci li ta la tas ca del pro fes sor d'Edu ca ció Fí si ca. 3,4 1,0

Taula 2.

Va lo ra ció so bre les teories im plí cites.



En una pri me ra ob ser va ció, en els re sul tats

ob tin guts es des ta quen els as pec tes im por -

tants següents:

n El pri mer fa re ferè ncia a la idea i al lloc

que ocu pa l’Edu ca ció Fí si ca a l’es co -

la. En aquest sen tit, es ma ni fes ta

que aques ta ha de con tri buir a la sa lut i

mi llor qua li tat de vida dels alum nes

i que a la ve ga da hau ria de con tri buir

a no dis cri mi nar les per so nes i a dis -

minuir les di ferè ncies so cials. En

aquest ma teix con text s’ac cep ta que

l’es co la o la ins ti tu ció es co lar no ator ga

a l’Edu ca ció Fí si ca la im portància que

es me reix.

n El se gon as pec te des ta ca ble es re fe reix a

la in cidè ncia que te nen, en el pro cés

d’en sen ya ment, les ca rac te rís ti ques per -

so nals dels professors.

n El ter cer es re fe reix a la ma ne ra d’en -

ten dre l’a va lua ció i, en ge ne ral, la me -

to do lo gia de l’Edu ca ció Fí si ca. En el

pri mer cas, aques ta s’o rien ta cap al

pro cés i no cap al pro duc te, tot re but -

jant els tests fí sics es tan dar dit zats com

a ins tru ment prio ri ta ri per a l’a va lua ció. 

Pel que fa a la me to do lo gia, s’op ta per

una que in cen ti vi la par ti ci pa ció de l’a -

lum ne, cen tra da en la seva pròpia ac ti -

vi tat mo triu, allun ya da de la competèn -

cia en tre els alum nes i cen tra da en el

ma teix alum ne i en els con tin guts, no

prio rit zant els ob jec tius com a eix del

pro cés.

n S’ac cep ta ple na ment l’es port com a con -

tin gut cu rri cu lar. 

D’u na ban da, l’es tu di de ta llat de les cinc

teo ries im plí ci tes (de pen dent, pro duc ti va,

ex pres si va, in ter pre ta ti va i eman ci patò ria),

i d’u na al tra, els seus res pec tius sub do mi -

nis, ens ofe rei xen la pos si bi li tat d’a na lit zar

amb més de tall un am pli re per to ri de qües -

tions que in ci dei xen de ma ne ra di rec ta so -

bre l’ensenyament. Vegem els resultats

globals obtinguts.

a) Teo ria de pen dent (Gràfic 2).

b) Teo ria pro duc ti va (Gràfic 3).

c) Teo ria ex pres si va (Gràfic 4).

d) Teo ria in ter pre ta ti va (Gràfic 5).

e) Teo ria eman ci patò ria (Gràfic 6).

Amb to tes les teo ries al ho ra, po dem ob -

ser var pun tua cions al tes en to tes elles,

amb un clar pre do mi ni de la teo ria in ter -

pre ta ti va se gui da de l’e man ci pa ti va. Con -

si de rem que aquests re sul tats po den ofe -

rir di ferè ncies si es rea lit za una anà li si

com pa ra ti va d’al tres fac tors, com ara el

ni vell d’en sen ya ment (pri ma ri i se cun da -

ri), per so nals, pro fes sio nals i con tex -

tuals... (Gràfic 7)

La com pa ra ció en tre tots els sub do mi nis

ens aju da a veu re la in cidè ncia que les teo -

ries te nen so bre els di fe rents fac tors bàsics

del pro cés d’en sen ya ment i apre nen tat ge.

Això es re flec teix al gràfic 8.

L’anà li si dels res pec tius sub do mi nis ens

apor ta in for ma ció so bre la in cidè ncia de les

teo ries im plí ci tes en ca das cun d’a quells.

(Gràfic 9)

Fi nal ment, si in te rre la cio nem les di fe rents

teo ries i els seus res pec tius sub do mi nis po -

dem ob te nir més in for ma ció so bre el fe no -

men. Aques ta in te rac ció la cons truïm a par -

tir del con junt de sub do mi nis amb ca das cu -

na de les teo ries im plí ci tes. La tau la 3

mostra aquesta interacció. 

Una anà li si més de ta lla da, sen se obli dar

que els re sul tats po den te nir al gu na va ria -

ció si els sot me tem a anà li sis pos te riors en -

tre di fe rents fac tors, ens per met de fer

aquestes consideracions:

n Les teo ries im plí ci tes dels do cents con -

ce ben els alum nes des d’u na pers pec ti -

va pro duc ti va se gui da de l’emancipa -

tòria.
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Va lo ra ció de la teo ria im plí ci ta pro duc ti va.
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Va lo ra ció so bre les teo ries im plí ci tes.



n Els do cents són con ce buts, ells ma tei xos, 

amb pre do mi nan ça de la teo ria pro duc ti -

va se gui da de l’expressiva.

n La me to do lo gia con si de ra da pre do mi -

nant es fo na men ta de for ma igual en les

teo ries ex pres si va i interpretativa.

n Els con tin guts són vis tos i con ce buts amb 

pre do mi ni de la teo ria de pen dent se gui da 

de la in ter pre ta ti va.

n Fi nal ment, el con text i el re curs s’o rien -

ten en la teo ria ex pres si va se gui da de la

in ter pre ta ti va.

En ge ne ral, po dem con clou re aques ta anà -

li si dient que la teo ria in ter pre ta ti va és la

que do mi na en tre els do cents de l’Edu ca ció

Fí si ca, atès que és la que més ve ga des apa -

reix en pri mer lloc en cada un dels sub do -

mi nis i té la mit ja na de puntuació més alta

de totes.

La se go na teo ria do mi nant con si de rem que

és l’ex pres si va ja que tam bé és la que més

apa reix en pri mer lloc en tre els sub do mi nis, 

tot i que té una mit ja na de pun tua ció una

dèci ma in fe rior a l’e man ci patò ria, la qual,

se gons la nos tra opi nió, ocuparia el tercer

lloc.

Conclusions

Una cer ta do minà ncia

de la teo ria im plí ci ta

in ter pre ta ti va

Enca ra que són po ques les di ferè ncies en

re la ció amb la presè ncia de les di fe rents

teo ries im plí ci tes en tre els pro fes sors s’a -

pre cia una ma jor re llevà ncia de la in -

terpretativa. 

És cert que el pen sa ment del pro fes sor és

in fluït i, al ho ra, con di cio nat, pel con junt

de les di fe rents teo ries im plí ci tes es tu dia -

des i, tot i que la teo ria in ter pre ta ti va és la 

que apa reix en pri mer lloc, hem com pro -

vat que les al tres tam bé ocu pen un lloc

des ta cat en el pen sa ment i en les con se -

güents de ci sions que els do cents pre nen

en el trans curs del de sen vo lu pa ment del

seu tre ball. Enca ra que la teo ria in ter pre -

ta ti va apa re gui com la do mi nant en tre els

do cents, els es tu dis mos tren al guns re sul -

tats con tra dic to ris, ja que no s’en te nen al -

gu nes ac ti tuds i mo ti va cions i de ter mi na -

des ma ne res de pro ce dir en la pro gra ma -

ció i en la docè ncia. Algu nes d’a ques tes

ac ti tuds i con duc tes co rres po nen més a

plan te ja ments tí pics de les al tres teo ries.

Això ex pli ca àmplia ment que el pen sa -

ment del pro fes sor es tro ba in fluït, en més 

o menys me su ra, per una teo ria de ter mi -

na da, se gons quin si gui el mo tiu o l’ob jec -

te que ocu pa el seu pen sa ment en aquell

mo ment. 

En un al tre sen tit, po dem en ten dre aquests 

re sul tats en fun ció de la dis pa ri tat que pot 

exis tir en tre allò que pen sa el pro fes sor

pel que fa a la ma ne ra en què ha d’ac tuar i 

la for ma en què, fi nal ment, ac tua de

debò.

No exis tei xen

con cep cions di fe rents

dels sub do mi nis 

Per po der-nos acos tar més al pen sa ment

del pro fes sor, hem ana lit zat la in cidè ncia

de les di fe rents teo ries so bre un con junt

de sub do mi nis per tal de po der de ter mi -

nar així, en pri mer lloc, l’e xistència de di -

fe rents teo ries so bre aquests sub do mi nis

i, en se gon lloc, l’e xistència de di ferè ncies 

en tre els di ver sos grups de pro fes sors es -

tu diats.

En aques ta anà li si hem tro bat una gran di -

ferè ncia amb allò que ha sor git de l’an te -

rior, que te nia un carà cter més ge ne ral. El

re sul tat ens ha sorprès quan hem com pro -

vat que la teo ria in ter pre ta ti va (la do mi nant

a es ca la ge ne ral en ca das cu na de les di fe -

rents anà li sis glo bals rea lit za des), no apa -

reix en cap cas com la dominant en els

diferents subdominis.

En el pri mer cas hem com pro vat que els

sub do mi nis es tro ben in fluïts per una de ter -

mi na da teo ria. Així te nim que, en ge ne ral,

la con cep ció de l’a lum ne i del pro fes sor

està con di cio na da per la teo ria pro duc ti va;

la me to do lo gia, el con text i els re cur sos, per 

l’ex pres si va; i els continguts, per la de -

pendent.

En el se gon cas, no exis tei xen di ferè ncies

en tre els di ver sos grups de pro fes sors ana -

lit zats i tots ells coin ci dei xen amb allò ex -

pres sat al parà graf anterior.

Incidè ncia

de les teo ries im plí ci tes

en les pro gra ma cions

Els re sul tats so bre les teo ries im plí ci tes que

aca bem d’ex po sar ens do nen pro ves su fi -

cients per pen sar que aques tes exer cei xen
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Va lo ra ció de la teo ria im plí ci ta ex pre ssi va.
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Va lo ra ció de la teo ria im plí ci ta in ter pre ta ti va.
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Va lo ra ció de la teo ría im plí ci ta eman ci pa tòria.
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Va lo ra ció con jun ta de les cin c teo ries im plí ci tes.



una im por tant in fluèn cia en les de ci sions

que els pro fes sors pre nen so bre el dis seny i

el de sen vo lu pa ment de les se ves pro gra ma -

cions.

Si par tim de la im por tant di ferè ncia que

es pro dueix en tre la teo ria do mi nant ge -

neral (in ter pre ta ti va) i les que es tan pre -

sents en cada un dels sub do mi nis (en

cap cas la in ter pre ta ti va), hem de pen sar

que els pro fes sors ac tuen d’u na ma ne ra

per so nal se gons l’e le ment que en aquest

mo ment els man tin gui ocu pats, en ca ra

que exis tei xin coin cidè ncies en els re sul -

tats.

En aquest sen tit, po dem afir mar que cada

pro fes sor ha cons truït un cú mul de teo ries

im plí ci tes pròpies, les quals in ci dei xen so -

bre les se ves de ci sions i so bre la pro gra ma -

ció i la docè ncia. Tam bé po dem go sar dir

que aques ta cons truc ció de teo ries im plí ci -

tes en els pro fes sors, mal grat ser per so nal,

té unes ca rac te rís ti ques co mu nes en el

conjunt dels professors d’Educació Física.

Les creen ces edu ca ti ves

dels pro fes sors són di ver ses

i va ria des

Aquest es tu di i la re vi sió so bre al tres rea lit -

zats res pec te a les teo ries im plí ci tes ens

apor ta in for ma ció su fi cient per de mos trar

que aques tes exis tei xen i que els re sul tats

són va riats en fun ció de l’orientació de

l’estudi.

Les creen ces edu ca ti ves i el

com por ta ment de clas se s’in fluei xen

S’ha com pro vat que en els pri mers anys d’e -

xer ci ci exis teix un con flic te en tre les creen ces

edu ca ti ves i el com por ta ment a clas se dels

pro fes sors. Tan ma teix, sem bla que un cop

que els pro fes sors con so li den les se ves creen -

ces, són aques tes les que de fi ni ti va ment en

di ri gei xen i en con tro len el com por ta ment.

El co nei xe ment pràctic dels pro fes sors 

n’o rien ta el com por ta ment

Aquest co nei xe ment apa reix com a con se -

qüèn cia del de sen vo lu pa ment pro fes sio nal

de cada pro fes sor fent de guia i orien tant la

seva con duc ta.
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Gràfic 9.

Incidè ncia de les teo ries im plí ci tes so bre els subdominis.
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Gràfi c 8.

Va lo ra ció con jun ta de to ts els subdominis.

TEORIA IMPLÍCITA

SUBDOMINI DEPENENT PRODUCTIVA EXPRESSIVA INTERPRETATIVA EMANCIPATIVA

Alum ne 14 1,9 22 4,5 15, 24 4,0 19 3,7 27 4,5

Pro fe ssor 7, 18, 25 3,0 12 4,0 31 3,9 2 3,4 21 3,4

Me to do lo gia 3 2,6 16, 20 1,8 5, 28 3,6 10, 11 3,6 13 2,8

Con ti nguts 23 4,5 1 3,8 8 1,4 29 4,1 26 3,2

Con tex t i re cur sos 6, 9 3,4 4 2,9 17 4 30 3,8 32 3,4

Ta ula 3.

Inte rac ció en tre les teo ries im plí ci tes i els seus sub do mi nis.
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