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Resum 

Aquest article, després de fer 
constar la ja tradicional preocu 
pació i dubte en què alguns pro
fessionals de l'Educació Física es 
mouen respecte la cientificitat 
d'aquesta, recull una anàlisi de les 
tesis doctorals realitzades a Es
panya sobre Educació Física. Dins 
d'aquest, apareixen reflectits els 
diferents aspectes que ens poden 
permetre aproximar-nos a les da
des de major rellevància per a 
l'esmentada anàlisi, com ara les 
tesis llegides per curs acadèmic, 
universitats i facultats en les quals 
s'han definit les esmentades tesis 
i els principals descriptors de totes 
elles. 
Ens interessa fer especial menció 
a l'apartat relacionat amb els des

criptors, atès que aquest és el que 
de veritat permet analitzar les ten
dències de les tesis doctorals en 
Educació Física. A partir d'aques
tes categories, establim dues 
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grans línies temàtiques en les 

quals s'encamina la investigació: 

Ciències de la vida i Ciències de 

l'Educació . 
Sembla clar que a l'hora de plan
tejar-nos seriosament si l'Educa

ció Física pot separar-se de les 
altres ciències i erigir-se com a 

ciència pròpia, és necessari com
prendre i investigar si aquesta 

serà capaç de mantenir una per

sonalitat, una identitat pròpia 

que la faci caminar de forma in

dependent, basat tot el seu tre

ball en els seus propis continguts, 

en la seva pròpia metodologia, en 

els seus propis coneixements; 

això, és possible? Com es pot ima
ginar altres, abans que nosaltres, 
s'han plantejat el mateix i, de 

nou, com és natural, les conclu 

sions pel que fa a això, no són 
plenament coincidents. 
Cagigal (1968) opina que la for
mació de l'Educació Física no ha 

estat harmònica, sinó totalment 

Paraules clau: 

educació física , tesis doctorals, línies d'investigació. 

anàrquica, potser degut a l'''ado
lescència " d 'aquesta possible 
ciència i en això, ell justifica l'en

cara debilitat sistema conceptual 

en el qual l'Educació Física actua . 
Així mateix, opina que en el siste

ma i metodologies utilitzats avui 

en el camp científic de l'Educació 
Física i l'Esport, apareixen línies 

cada cop més definides: una, part 

del camp general de les ciències 
biològiques, una altre camina ins

pirada pels mètodes pedagògics. 
Tot això, unit a les cada cop més 
nombroses pretensions i investi 
gacions científiques pròpies de 

l'Educació Física a totes les publi 

cacions que s'han anat donant 

amb respecte al tema , ens fa pre
guntar si ja és hora o no de donar 

vida a la ciència de l'Educació Fí

sica. Per donar resposta a aquesta 
pregunta i recolzar l'asseveració 
que podria servir com a resposta, 

tenim el que s' ha considerat l'ob

jecte d 'estudi de l'Educació Física 
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i que tantes opinions i debats ha 
generat. Aquest objecte el po

dríem explicitar dient que és la 

persona que es mou i tota la re
percussió física, afectiva i social 
que pot extreure's d'aquesta pos
sibilitat de moviment, però, és 

obvi, que l'objecte de la ciència de 

l'Educació Física, l'home en movi

ment, no és de la seva exclusivitat, 

ja que alguns dels seus aspectes 
són estudiats per altres ciències 

(kinèsica, biomecànica, fisiologia , 

psicologia, sociologia, etc.); mal 

grat tot , són diferents els nivells 

d 'assolir l'objectiu i, per això, di 

ferents els objectius. 
Quins serien aleshores aquests 

objectes de l'Educació Física? La 
ciència de l'Educació Física té per 

objecte el tractament rigorós dels 

problemes i interrogants que 

planteja l'activitat motriu lúdica , 
la reflexió sistemàtica sobre la na

turalesa del moviment (des de 
l ' examen analític de la fibra 
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muscular en moviment fins a les 
relacions psicosocials i polítiques 
de l'home esportiu) i les causes i 
els efectes de l'adquisició perso
nal d'aptitud física, d'aptituds 
cap al moviment, d'habilitats mo
trius i de noves formes de com
portament a través del moviment. 
Per concloure, ens referirem a Ca
gigal (1979) quan diu que des de 
fa anys s'ha conformat una gran 
ciència del moviment que no pro
cedeix de la suma de les ciències 
de l'home en l'especial conjuntu
ra del moviment, sinó tot un am
pli sistema d'estudis amb objecte 
científic propi i específic, aquest 
és "l'home que es mou o és capaç 
de moure's" . 
Per tot això, sembla ser que l'Edu
cació Física s'acosta a una ciència 
educativa , en la qual podria tenir 
la seva màxima expressió científi
ca, però opinions com la de Ce
chin i (1993) manifesten que en 
l'actualitat es distingeixen dues 
grans postures diferenciades: una 
que tendeix a conformar una 
gran ciència del moviment humà 
i una altra que proposa integrar 
l'Educació Física en el contex1 de 
les Ciències de l'Educació. 
Som conscients que en els últims 
anys, diferents facultats i escoles 
universitàries han acollit en els 
seus programes de doctorat lli
cenciats per poder realitzar les se
ves tesis doctorals en Educació 
Física . 
Ara bé, encara que veiem un am
pli panorama que es dedica a rea
litzar investigacions en aquest ter
reny, també és veritat que a Es
panya el nivell d'investigació en 
Educació Física és encara molt 
poc elevat. 
La consolidació d 'un cos de co
neixement com a ciència, no no
més depèn del seu objecte d'es
tudi, sinó també del mètode pel 
qual s'accedeix a aquest co
neixement . Jean Le Boulch, al 
1982, ja acceptava la coopera
ció i la metodologia de diferents 
disciplines per aprofundir i acla
rir certes dimensions de la con
ducta motriu . 
En aquesta línia de pensament, el 
present estudi pretén comprovar 
si les diferents investigacions en 
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Educació Física giren al voltant de 
diferents disciplines. 
Si atenem els objectius del nostre 
treball, pretenem, d'una banda, 
conèixer les línies d'investigació 
seguides a les tesis realitzades a 
Espanya i que, d'una forma o una 
altra estan relacionades amb 
l'àmbit de l'Educació Física i, d'al
tra banda, en funció de diferents 
variables. 

Metodologia 

Per a aquest estudi , hem seguit 
una metodologia qualitativa a 
través de la tècnica de l'anàlisi de 
contingut, tècnica que ens per
met realitzar una descripció i ca 
talogació objectiva, sistemàtica i 
quantitativa de les dades de l'es
tudi . 

Aquest procediment ens ha per
mès categoritzar una sèrie de da
des escrites amb la finalitat de 
classificar i ordenar la informació 
entorn al nostre objectiu. 
Per arribar a aquesta classifica
ció, hem efectuat una recopila
ció de les tesis realitzades al 
nostre país amb el fi de conèixer 
cap on s'orienten les línies d'in
vestigació en el nostre camp i 
l'evolució en aquestes dues últi 
mes dècades. 
El nostre punt de partida va ser la 
consulta de la base de dades TE
SEO que recull les tesis existents a 
Espanya. 
La recerca es va fer introduint els 
descriptors següents: 

~ Educació Física 
~ Esport 

" Activitat Física 

~ Psicomotricitat 

~ Sociologia esportiva 

~ Formació del professorat 

" Medicina esportiva 

~ Motricitat 

~ Psicologia esportiva 
~ Exercici físic 
~ Gimnàstica 
~ Rendiment esportiu 

Posteriorment, un cop obtinguts 
tots els títols corresponents a 
cada descriptor, es van seleccio
nar aquells que guardaven relació 
amb el nostre tema d'estudi, so-

bre els quals es van demanar da
des completes pel que fa a: 

~ Títol 
~ Autor 
~ Director 
~ Resum 
~ Universitat 
~ Facultat 
~ Centre de realització 
~ Programa de doctorat 
~ Curs .. Descriptors 

Un cop revisada tota la informa
ció obtinguda, vam poder identi
ficar les categories que ens van 
permetre un ordre en el desenvo
lupament del nostre estudi; per a 
això, es van seleccionar només 
aquelles dades que vam conside
rar de major rellevància quantita
tiva : 

~ Tesis llegides per curs aca-
dèmic 

~ Universitat d'origen 

" Facultat 
~ Descriptors 

Anàlisis i resultats 

Pel que fa referènc ia a les tesis 
llegides per curs acadèmic, les da
des de què disposem correspo
nen als compresos entre 1980-
1981 i 1995-1996. 
Dins d'aquest ampli tram crono
lògic, podem establir dues etapes 
clarament diferenciades. La pri
mera, que recull tota la dècada 
dels vuitanta i que es caracteritza 
per l'escàs nombre de tesis llegi
des, ja que, malgrat que en l'últim 
curs de l'esmentada època se'n 
van realitzar 22, el cert és que ni 
tan sols es van llegir les tesis rela
cionades directament amb l'àm
bit de l'Educació Física durant 
aquests anys. 
Posats a analitzar les possibles 
raons que puguin explicar aquest 
fet detectat en aquesta primera 
etapa, hem arribat a la conclusió 
que probablement siguin les se
güents: 
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1. La formació inicial dels llicen
ciats en Educació Física. En el 
currículum de la seva forma
ció ni tan sols hi havia assig-

natures que tractessin tècni
ques, recursos, models, etc. 
d 'investigació en Educació Fí
sica . 

2. L'oferta existent de treball 
amb què es trobaven els estu
diants d'Educació Física tot i 

abans d'acabar els seus estu
dis. La docència, la gestió o la 
tecnificació esportiva eren 
camps molt més acceptats 
que la investigació, molt més 
sacrificat, menys reconegut i, 
sobretot, pitjor remunerat. 

3. La naturalesa dels treballs 
d'investigació, llargs, costo
sos, difícils, incerts, etc. feien 
que la investigació fos un par
ticular i selectiu àmbit d'acció 
professional , allunyat del mo
ment, de les característiques i 
condicions de la majoria dels 
professionals de l'Educació Fí
sica . 

La segona etapa comprèn els anys 
noranta en els quals, degut entre 
d'altres motius a la creació dels 
estudis de tercer cicle, han estat 
diverses les facultats que han aco
llit amb els seus programes de 

doctorat llicenciats que han co
mençat les seves investigacions 
per poder realitzar les seves tesis 
doctorals i assolir el títol de Doc
tor. 
Així també, cal citar un nombre 
considerable d'organismes nacio
nals i internacionals que, sense 
estar encarregats específicament 
d ' aquest tema , estan oferint 
nombrosos i variats cursos, així 
com ajuts per poder realitzar tas
ques investigadores. És el cas de: 
el Consell d 'Europa, UNESCO, Co
mitè Olímpic Internacional, Comi

tè Olímpic Espanyol, Federació In
ternacional d'Esports per a tots 
(FISPT), Fons d'Investigació Uni
versitària (FIU), Comunitats au
tònomes, etc. 
Tot això, ha portat com a conse
qüència que el nombre de treballs 
d'investigació dins l'àrea d 'Edu
cació Física ha patit un notable 
increment especialment en al
guns cursos com el 94-95, mal
grat que en el nostre país l'esmen
tat nombre és encara relativa -
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ment baix si el comparem amb el 
d'altres àrees de coneixement. 
En la gràfica 1 pot contemplar-se 

com en cap dels primers anys vui 
tanta s'assoleix el nombre de 10 

tesis per any, fet que únicament 
és superat en l'any 89-90. Per 

contra, a partir del 1990-1991, 
malgrat la inflexió inicial, l'esmen
tada xifra es quadruplica any rera 

any i arriba inclús els anys 94-95 
a les 41 tesis llegides. 
Ens interessa matisar que les da 
des amb què es compten referi
des al curs 95-96, no són com
plets, d 'aqu í que la xifra que 
aquest curs ofereix, sigui única

ment de cinc, malgrat que creiem 
que no seria imprudent pensar 
que aquesta s'ampliarà posterior
ment. 
Quan analitzem la distribució de 
les tesis referides a l'Educació Fí
sica que s'han realitzat a les dife
ren ts universitats espanyo/es, 

hem observat que aquelles que 
cal considerar com a universitats 
més " poderoses " com ara la 

Complutense de Madrid, la Cen
tral i l'Autònoma de Barcelona 

són les que n'ofereixen el major 
nombre. Immed iatament des
prés apareixen les universitats de 
València, Granada, Saragossa i 

Navarra . La resta de les universi

tats queden ja en un clar segon 
pla pel que aquest apartat es re
fereix. 
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En principi, cal associar el major 
nombre de tesis llegides a les uni
versitats inicialment esmentades 
al seu major "potencial humà" 
(tant dins com fora de la pròpia 
Universitat), de recursos i, en de
finitiva , econòmic. 
Es troba en falta que universitats 
de gran tradició com les de Sala
manca, Sevilla, etc. no apareguin 
en els primers llocs d'aquesta re
lació, el que probablement pot 
deure's al caràcter emimentment 
humanista d'aquestes. 
Igualment crida l'atenció el fet 
que universitats que no compten 
amb un tercer cicle propi 
d'aquests estudis com les de Na
varra aportin un nombre de tesis 
tan important. 
Amb l'ànim de mostrar clarament 
quina és la situació actual pel que 
a aquest assumpte es refereix, ad
juntem la gràfica 2 en la qual pot 
observar-se, a més del que hem 
comentat, quina és l'aportació de 
la resta de les nostres universitats. 
Posats a detectar en quines fa 
cu/tats o centres superiors d 'en
senyament del nostre pa ís s'han 
desenvolupat més tesis relacio
nades amb l' Educació Fís ica, 
hem comprovat que hi ha una 
estreta i lògica relació entre el 
nombre d'aquestes i aquells 
centres o institucions d 'ense
nyament i investigació universi
taris en els quals s'imparteixen i 
s'i nvestiguen els principals 
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Còrdova 
ExtremadW1l 

Ueó 
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Comp. Madrid 
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camps amb els quals tradicio
nalment s'ha associat la investi
gació en l'Educació Física, com 
són el de les Ciències de la vida 
i el de les Ciències de l'Educació. 
Efectivament, atès que el camp de 
les Ciències de la vida han estat en 
el qual s'han situat la major part 
de les tesis que giren al voltant de 
l 'Educació Física, sembla lògic 
pensar que siguin aquelles facul 
tats en les quals es desenvolupen 
aquests estudis les que comptin 
amb un major nombre d'elles, 
com passa amb les facultats de 
Medicina que són, amb 67 tesis 
llegides, les que acaparen la ma
jor quantitat i apareixen immedi
atament després les facultats de 
ciències de l'Educació i afins, que 
compten amb 39 tesis i les de 
Psicologia amb 1 7. 
En el cas contrari, es troben aque
lles facultats en les quals els estu
dis que desenvolupen gairebé no 
guarden relació amb l'Educació 
Física, com ara Ciències Políti 
ques, Belles Arts, Geografia i His
tòria , etc. , En aquestes, hem loca
litzat una o dues tesis per cada 
una d'elles. 
Curiosament es dóna el cas que el 
nombre de tesis llegides en els 
centres dedicats a impartir estudis 
d'Educació Física, INEFs i Facul 
tats de Ciències de l'Activitat Físi
ca i l'Esport, és notablement infe
rior als centres anteriorment es
mentats, probablement a causa 
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d'una major tradició investigado
ra dels primers i a la tardana im
plantació dels tercers cicles d'es

tudis en els segons. 
Dins de l'Educació Física , es dis

tingeixen dos camps que la de
fineixen . D'una banda, el camp 

educatiu, amb un cos teòric i 
metodologia propis i, d'altra, el 
de Ciències de la vida, els co
neixements i metodologia de les 
quals s'acosten més a les ano
menades ciències biològiques i 
físiques. 
Dels camps citats, ha estat el se
gon el que ha tingut un major 
tractament, a causa potser de la 
transcendència social de les seves 

investigacions i del fet de comptar 
amb professionals habituats a la 
pràctica investigadora : metges, 
químics, biòlegs, etc. 
Quan estud iem els descriptors 

que vam obtenir de l'esmentada 
base de dades, apreciem que 
cada tesi s'enquadrava en dife
rents descriptors i que aquests 

no eren excloents entre si . Per 
tant, es va procedir per a cada 
una de les tesis, de tal manera 

que les gràfiques apareguessin 
enquadrades en una categoria 
única . 
La selecció d'un únic descriptor 

ens va obligar a examinar el resum 

de cada tesi per extreure el tema 
central d'estudi i crear descriptors 

excloents, amb la qual cosa es va 
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8el1esArts 

C. PoHtiques i Sociologia 

Enginyeria Industri al 

OrcllC. Jurídiques 

Geografia i Història 

FannàciaIBiologja/Qu!miqucs 

C. Activ. Física i Espon.s 

Psicologia 

FilosJCC. EducacJPedagogia 

Medicina 

GràfK.1. F.cult.ts on s'han lI"il tu~ d·EF. 

concloure en els que es detallen a 
continuació. 

Ciències de la vida : 
,. Desenvolupament motor 
;.. Biomecànica 

~ Patologies 
,. Metabolisme. nutrició. antro

pometria 
,. Fisiologia de l'exercici 

Ciències de l'Educació : 
;.. Formació de professors 
;.. Àmbit escolar 
;.. Rendiment 

Altres descriptors : 
,. Geografia 
,. Gestió i planificació 
;.. Salut 
,. Sociologia 
,. Psicologia 
,. Història i Antropologia filosò

fica 

Recollim en la taula 1 els diferents 
temes d 'estudi que agrupa cada 
descriptor. 
En la categoria de Ciències de la 
Vida apareixen un total de 81 
tesis, les quals centren el seu 
tema d 'estudi sobre aspectes re
lacionats amb l 'adaptació de 
l'oranisme a l'esforç, les varia
cions del component morfo
lògic i nutricional , les patologies 
relacionades amb aspectes par
cials de l'activitat física, etc. (ve
geu taula 2) . 
D'aquesta manera, en la gràfica 
podem observa que les tesis cen
trades en la fisiologia de l'exercici 
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ocupen el primer IIco dins la cate
goria de les ciències de la vida . El 
cert és que totes elles han contri 
buït aportant nombroses dades 
que han permès avançar enorme
ment en el coneixement de les 
reaccions de l'organisme davant 
l'exercici . 

En la categoria de Ciències de 
l'educació, apareixen un total de 
42 tesis enquadrades en tres gran 
blocs: la formació de professors, 
l'aportació de l'Educació Física en 
l'àmbit del rendiment esportiu i, 
per últim, la contribució de l 'Edu
cació Física al camp escolar. 

Com pot observar-se en la gràfica 
següent, les categories incloses 
en Altres descriptors , responen a 
temàtiques molt diverses i no es 
supera en cap d'elles el total de 
14 tesis llegides. 

Si comparem aquestes tres últ i
mes gràfiques de descriptors, 
podem concloure d ient que, 
fins ara , predominen les investi 
gacions centrades en l'aspecte 
biològ ic i educat iu de l'ésser 
humà ; malgrat tot, queden 
nombrosos temes sobre els 
quals les investigacions en l'ac
tualitat són escasses. L explica
ció podria trobar-se en la recent 
incorporació d 'alguns d'ells (sa
lut, gestió i planificació) a l'àm
bit de l'Educació Física . Així ma
teix, cal ressaltar la manca de 
treballs centrats en l'àmbit de 
l'Educació Física adaptada . 

Fins al moment, la gràfica corro
bora que hi ha un major nombre 
de tesis centrades en les Cièn-
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CltHCIES 
DESCRIP-

TORS 

O.smnvolu-
I pam.nt molor 

Bíom.tànita 

CIÈNCIEI Patologi. 
DE LA VIDA 

Metabolism •• 
nutri<ió, 
antropomètrica 

fisiologiad. 
l',ureid 

formació d. 
prolmors 

CIÈNCIEI 
DE nou- Àmbit 
CAClÓ fscolar 

Rendiment 

Geograf~ 

Gestió i 
Planificatió 

lalut 

AlTREI Io<iologi. 

Psicologia 

Hislòria, 
antropologia 
filosòfica 

Taula I. 

CltHCIES 

CIÈNCIEI DE LA VIDA 

CIÈNCIEI DE rEDUCAClÓ 

T.ula2. 

TEMES D' ESTUDI 

· Evolució d.l.s taramriSliqU!s motrius 
· CarattoristiqU!s motrius fID.tífioUfs S'2ons 2rups d·.dal 

· In"S1igadons aplicades qUf pr",n.n tontribuir a la millora d. 
dmrminats as .. «u motrius 

· Indd'nda d. program.s d'entrenamfnt sobro dflerminadu 
patolog~s tardíorespiratòriu 

· Alterations orgàniquu produidfS per la pràtlic. d. determinades 
up.dalitau esponi", 

· Variacions d.1 tOmponenl morfològit on luntió d.I· ... rdti 
· Variacions d. tomponent m.tlIbòlic induiu .. r l''''rtid 
' Influ!ntia d'hàbils .límentaris 

· Adaptadons d. palrons fisiològics a l'mrtid 
· ResooSles fisio~2ioues davanll'mrtici 

· Efectivitat d.1s programu d. lorm"ió 
· Motivació. attituds d.ls IUlurs prolmors 
· Tòtniques d. treball 
· Formació wm.nenl 

· Disseny de programes 
· Currículum d'Educatió Física 
· Influ!nci. d.l'Educadó Física sobre . Itru asp.Clfs d.1 currículum 

· Efectivitat d. programes 
· Oisstny d. programes 
· Influ!nci. d. les tè"iquu d·en"nyam}apr ... n. sobr •• 1 rendiment 

· Emis d'o<i 

· Equipamonu uponius 
· R'gim jurldic uponiu 
· Geslió d'inslaHacions 

· Programes de prmndó 
· Hàbiu d. salut i pràttica d'mrdd on dilmnls poblacions 
· PrestrilKió d'mrtiti lisit .. r I. salut 

· P"msa uponi .. 
· Cultura uponi .. 
· Pro<fSSos d. so<i.línació 
· Roalil'l so<iod.ooniv. 

-As .. «u psitològics d. I. pràtrica osponiva 
-En",nament psicològic 
· Motivació dels pratticanu 
· Pmonalitat de l·uponiSl. 

· Epistemologia de l'Educadó Física 
· HiSlòri. de l'Attivitat Física 
· Els jo<s populars 
· HiSlòria d.I'Eduadó Física 

METODOLOGIA 

· Gran influ,ncia d. lu d,ndu m!diquu 
· Estudislransv",.ls 
· Estudis fXptrimentals 

.. Anàlisis ut.distiques 

.. Prtdomini d.situadons d.laboratori o estandarditlades 

· Metodologia no " .. rimental 
.. M!todes cor"lacionals 
.. Mitodes descriptius 
.. M'tode dínit 

· M.todologi. quasi " .. rimenlal 
· Melodologia " .. rimental 
· Utilill.dó d. mètodes qualitatius 
· In"stigatió ... Iuari .. 
· lnvtstiga<Íóop.rati .. 
· Invtstiga<Íó-."ió 
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Desenvolupament Motor - . t:::::ll"···· 
\. ;::~:::~~ ¡ 

Biomecànica 

Patologia 

Metabolisme. nutrició. antropometria 

Fisiologia de !"uercici 

GrifK' 4. Dm,iplo" d. I .. !fIi, '01.1, [¡I<go,ia d. [j¡ne~, d. I, Vid •. 

Formació de professors 

Rendiment 

Escolar 

GrifK' 5. Dm,iplo" d. I .. !fIi, ,01, 1. [¡l'gori. d. (i'nei .. d. l'Edu,,,ió. 

Geografia 

Gestió i Planificació U-----"""-1IIft 
Salut It~p,~"~--"'-" 

Sociologia 

Psicologia 

Ha. i Antropologia Filosòfica 

Grifi", 6. Ah", dm,iplo". 
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o Ci~ncies de la Vida 

Grifoa 7. holuci6 dt l, I.màlia dt It, IHi, 

cies de la vida amb un augment 
progressiu des del curs 1984-
1985. 
Malgrat tot, en Ciències de l'Edu
cació, podem observar que enca
ra que l'augment segueix sent 
progressiu , l'increment més nota
ble no es dóna fins al curs 1992-
1993. 

Conclusions 

Si ens remetem a la introducció 
d 'aquest art icle i un cop analitzats 
els diferents aspectes estudiats, 
podem destacar que efectiva
ment les tesis doctorals en Educa
ció Física s'enquadren dins de dos 
grans blocs: Ciències de la vida i 
Ciències de l'educació. 

Poss iblement, l'explicació a 
aquest fet haguem de buscar-la 
en la recent incorporació de la 
nostra disciplina al món de la in
vestigació científica, així com en 
l'obligació d'incorporar-nos a al 
tres facultats per a la realització 
d 'estudis de tercer cicle davant la 
inexistència d 'aquests en els cen
tres de formació propis de l'Edu
cació Física . 

Creiem que aquest fet tendirà a 
modificar-se en els propers anys i 
efectivament tenim constància 

que són bastants els companys 
que han començat a defendre les 
seves tesis sobre temes específics 
de l'Educació Física. De la mateixa 
manera, no donem per acabat 
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o Ci~ncies de l'Educació 

aquest treball, ja que som cons
cients que precisament és a partir 
de l'any 1995-1996 quan aques
ta situació, comentada anterior
ment, s'està produint. 
Per tant, quant a la temàtica, en
tenem que pot ser interessant se
guir investigant com evolucionen 
les tesis en anys futurs, ja que això 
podrà orientar sobre les noves 
tendències en Educació Física . 
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