
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultat d’Educació 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

EL PLAER D’APRENDRE EN MOVIMENT 
 
 

Laura Cano Cabrera 
 

Grau d’Educació Primària 
 

Any acadèmic 2014-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DNI de l’alumna: 43199139X 
 
Treball tutelat per Josep Vidal Conti 
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques 
 
L’autora autoritza l’accés públic a aquest Treball de Fi de Grau. 
 
Paraules clau del treball:  
Rendiment acadèmic, activitat física, atenció de l’alumnat, programació general anual, projecte de 
millora. 
School achievement, physical activity, attention span, school year programming, improvement project. 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

RESUM 

Amb aquest estudi i/o investigació el que es pretén és donar a conèixer una nova metodologia 

d’ensenyament-aprenentatge diferent a la d’avui en dia. El que volem és canviar el nostre 

sistema de treballar als centres educatius per així poder millorar alguns aspectes d’aquests. 

L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau és implementar l’activitat física de manera 

interescolar (no com una activitat extraescolar més) durant la jornada curricular i comprovar 

si hi ha hagut un increment del rendiment acadèmic, involucrant en tot moment a l’equip 

directiu, al tutor/a i als mestres que imparteixen alguna matèria a aquest curs corresponent. 

Per iniciar aquest nou procés d’ensenyança hem agafat un curs pilot, tercer d’Educació 

Primària, i a partir d’aquest observarem si amb la integració de l’activitat física entre classe i 

classe, hem fomentat que els nostres alumnes augmentin el seu nivell acadèmic. Si els 

resultats fossin satisfactoris i els esperats, ho duríem a terme a nivell de centre i no únicament 

a nivell d’aula. També, com es podrà observar, hi ha molts d’estudis relacionats amb una 

major atenció de l’alumnat a les primeres hores de la jornada escolar que no pas a les últimes 

hores, per això, s’està mirant de fer que a les primeres hores s’imparteixin aquelles 

assignatures que puguin ser més teòriques o complexes i a les darreres fer aquelles més 

pràctiques o “senzilles” per als alumnes. Tot aquest estudi anirà adjuntat a l’apartat de 

transversalitat de la Programació General Anual (PGA) del col·legi “CEIP Joan Mas i Verd” 

situat al municipi de Montuïri. 

PARAULES CLAU: Rendiment acadèmic, activitat física, atenció de l’alumnat, programació 

general anual, projecte de millora. 

ABSTRACT 

This research intends to show a new learning methodology which is different from what we 

are used to. What we want is to change the way we work in schools in order to improve some 

aspects. The aim of this End of Degree Project is to implement the physical education within 

the school system (not as an extra curricular activity) during the school timetable and check if 

there has been an increase in the school achievement. The head team, the tutor and the rest of 

subject teachers are all involved in the project. To start this new learning process we have 

selected a target group, third level of primary, and we are going to observe if the integration of 

physical activity between classes increase our students learning level. If the results were the 

ones we expect and they were satisfactory, we would integrate the physical activity to the rest 

of levels as a school project and not only in a single class. As we all know, there are some 

researches that prove that students have a longer attention span at the beginning of the day, 

and that is why we are trying to teach them the subjects which are more theoretical or more 

complex early in the morning and late in the afternoon those who are more practical or 

“easy”. This analysis will be attached to the crosscurricular section of the “CEIP Joan Mas i 

Verd” School Year Programming. This school is in Montuïri.   

KEY WORDS: School achievement, physical activity, attention span, school year 

programming, improvement project. 
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PROJECTE DE MILLORA 

1. Justificació del tema triat.  

El tema escollit per realitzar el Treball de Fi de Grau és un Projecte de Millora d’aula que 

forma part d’una Programació General Anual que es durà a terme en un centre educatiu en 

concret.  

La Programació General Anual anirà dirigida al segon cicle, concretament, al tercer curs de 

l’etapa d’Educació Primària. Aquesta es farà per poder emprar diferents mitjans o recursos 

didàctics i educatius en un centre escolar i que aquests quedin reflectits amb el treball 

d’aprofundiment que es desenvoluparà posteriorment.   

La proposta d’estudi que es farà serà la investigació d’algunes qüestions teòriques:  

 Podria haver relació entre practicar activitat física diària amb un major rendiment 

acadèmic dels alumnes?   

 És raonable pensar que a les primeres hores de la jornada escolar els alumnes presten 

més atenció que a les últimes?  

El tema del projecte de millora s’ha triat perquè és molt important que els nins/es de primària 

facin activitat física diària, ja que això els beneficiarà amb els seus respectius rendiments 

escolars, mitjançant el desenvolupament del treball, veurem reflectida aquesta teoria-pràctica. 

El que es treballarà és l’activitat física però no com una activitat més extraescolar (no 

obligatòria), sinó com una activitat interescolar on tots els nins hagin de fer activitat física 

com a una tasca més en el centre educatiu. La metodologia emprada serà analitzada al següent 

apartat. 

Amb aquest projecte el que es pretén aportar és que tots aquells alumnes que no facin alguna 

activitat física diària, tinguin l’oportunitat de fer-la ja que, com es veurà, és per un benefici 

personal en general. Amb això es vol dir que no només serà un benefici de caire acadèmic, 

relacionat amb els estudis, sinó també de caire social, amb la relació amb els altres companys 

i familiars que els envolten en el seu dia a dia.  

Aquesta proposta és un projecte de millora, però al mateix temps és un projecte innovador o 

d’emprenedoria. És innovador  ja que és una proposta que s’està començant a dur a terme a 

alguns centres escolars i si es fa menció d’aquest, és a dir, es dóna a conèixer per a tot el món 
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i/o els seus resultats són satisfactoris, la majoria d’escoles ho aplicaran al seu sistema educatiu 

i per tant, ho inclouran com a un deure més dins la jornada escolar establerta o determinada. 

Per tots aquests aspectes esmentats, queda justificada l’elecció de la PGA i del Projecte de 

Millora d’activitat física en el centre escolar.  

2. Descripció clara de l’objecte d’estudi: acotar el focus d’interès. 

Com ja hem mencionat anteriorment, queda clar que aquest treball serà un Projecte de Millora 

relacionat principalment amb el rendiment acadèmic i l’activitat física dels alumnes que 

formen part de l’etapa educativa d’Educació Primària, amb l’aportació d’una Programació 

General Anual d’Educació Física.   

El que ha de quedar reflectit és que aquest Projecte de Millora, evidentment, serà dut a terme 

al curs al qual va dirigida la PGA, concretament, tercer de primària. Però, si els resultats 

obtinguts són satisfactoris o beneficiosos per als alumnes i si el centre educatiu ho troba 

convenient, aquest projecte es podrà establir no únicament a nivell d’aula (com ho farem), 

sinó a nivell de centre.  

Un altre aspecte que ha de quedar explicat és que encara que sigui una PGA de la matèria 

d’Educació Física, farem que hi formin part l’equip directiu i altres mestres dels alumnes, per 

poder així establir el procediment de l’activitat física durant la jornada escolar. Per tant, 

durant el Projecte de Millora farem esment a altres mestres d’aquests per així, entre tots, 

poder dur a terme aquest increment de l’activitat física per promoure una escola 

vertaderament saludable.  

En línies generals la metodologia que s’emprarà serà la següent: 

 Reunió prèvia entre l’equip directiu i l’especialista d’Educació Física per informar i 

demanar accés per desenvolupar el projecte.  

 La cap d’estudis juntament amb el mestre especialista d’Educació Física faran una 

graella/horari planificant cada dia de la setmana quines activitats físiques es duran a 

terme.  

 Durant una jornada escolar, és a dir, un mateix dia, realitzaran diverses activitats 

físiques i el proper dia es faran unes altres activitats i així successivament durant la 

setmana.   
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  Quedarà tot concretat en una reunió amb els mestres  d’aquest curs, que els últims 10 

minuts de cada matèria educativa, el mestre específic d’aquella àrea desenvoluparà les 

activitats físiques senzilles planificades, les quals podran consultar a partir de la 

graella assignada a cada mestre (tots tindran la mateixa) que cursen el tercer curs 

d’Educació Primària.   

 Seguidament, es concertarà a principi de curs una reunió amb tots els pares i mares 

dels diferents alumnes que cursen el curs de tercer de primària, per poder explicar 

detalladament quin projecte es durà a terme durant aquest curs escolar. L’objectiu de 

la reunió és que els pares coneguin el motiu pel qual es vol dur a terme aquesta 

proposta educativa, que és: incrementar el rendiment acadèmic dels alumnes 

mitjançant l’activitat física i augmentar el màxim temps possible les hores d’atenció 

acadèmica per part de l’alumnat.  

 Una vegada tot hagi quedat aclarit, tant per part dels mestres dels alumnes de tercer 

com per part dels pares d’aquests, s’iniciarà el Projecte de Millora per tal d’assolir 

l’augment del rendiment acadèmic dels nostres alumnes per així crear una escola que 

sigui promotora de salut.  

Durant tot el procés d’aquest Projecte de Millora el que es farà en tot moment als alumnes és 

incentivar, motivar, desconnectar, activar físicament, relaxar... perquè després les sessions 

siguin més productives i d’un alt rendiment acadèmic. Aquí el que s’intenta no és perdre 

temps dels diversos continguts curriculars que s’han d’impartir, sinó emprar un temps 

específic perquè després les classes que s’hagin de dur a terme, puguin ser més productives en 

tots els sentits, tant per part del mestre com per part del grup d’alumnes.  

Per tant, el focus d’interès és realitzar activitat física per incrementar el rendiment acadèmic 

mitjançant la unió de tots els mestres d’aquest grup-classe. El que volem és eliminar aquesta 

metodologia tradicional d’estar tantes hores asseguts a una cadira escoltant el temari que 

imparteix el mestre, ja que gairebé és impossible mantenir la mateixa atenció durant tot el 

temps i per aquest motiu volem establir una metodologia diferent i innovadora per després 

captar millor l’atenció de l’alumnat. 

3. Formulació correcta dels objectius: viables i concrets.  

 Objectius generals a assolir segons el currículum LOE (Llei Orgànica d’Educació): 
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 Conèixer i valorar el propi cos i l’activitat física com a mitjà d’exploració i 

gaudir de les seves possibilitats motrius, de relació amb els altres i com a 

recurs per organitzar el temps lliure.  

 Apreciar l’activitat física per al benestar, manifestant una actitud 

responsable cap a un mateix i cap a les altres persones, reconeixent els 

efectes de l’exercici físic i dels hàbits de postura sobre la salut. 

 Objectius específics del treball: 

 Incrementar el rendiment acadèmic de tot l’alumnat mitjançant l’activitat 

física interescolar. 

 Augmentar l’atenció dels alumnes el màxim temps possible. 

 Crear i emprar un mitjà o recurs didàctic educatiu per fomentar la tasca 

com a docent. 

 Relacionar-se amb els altres companys de feina per crear un ambient 

favorable de treball per als alumnes.   

 Respectar i conèixer els companys d’aula així com les normes establertes 

durant aquest temps específic d’activitat física.  

4. Marc teòric.  

Durant el procés d’investigació considerem oportú començar parlant de l’activitat física en 

tots els seus àmbits, ja que aquesta és el nostre focus d’interès per poder desenvolupar 

satisfactòriament el Projecte de Millora que es podrà dur a la pràctica. Posteriorment, 

plantejarem el rendiment acadèmic a nivell nacional i internacional per conèixer les bases 

reals d’aquest i profunditzar amb les dades estudiades. Conclourem amb les investigacions 

extretes entre el rendiment acadèmic i l’activitat física, i si durant les primeres hores de la 

jornada escolar els nens/es de primària presten més atenció que a les últimes. 

ACTIVITAT FÍSICA 

L’activitat física en general és un dels principals condicionants de la salut humana (Estudi 

OPACA, 2011). L’activitat física és qualsevol moviment corporal produït pels músculs i 

l’esquelet amb una conseqüent  despesa d’energia. S’ha observat que la inactivitat física és el 

quart factor de risc respecte a la mortalitat (6%). A més, és la causa primordial 

d’aproximadament un 21%-25% dels càncers de mama i de còlon, el 27% dels casos de 

diabetis i més o menys el 30% de les persones que pateixen cardiopatia (OMS, 2015). 
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Un nivell òptim d’activitat física freqüent en els adults: millora la salut dels ossos i del 

moviment; redueix el risc d’hipertensió, problemes coronaris, diabetis, càncer de mama i de 

còlon, depressió i caigudes; a més és molt important per la despesa energètica que es produeix 

al nostre cos i en conseqüència, per l’equilibri calòric i el control del pes (OMS, 2015). 

Diferència entre activitat física i exercici físic. L’exercici és una vessant de l’activitat física 

planificada, repetitiva, estructurada i realitzada amb un objectiu relacionat amb la millora o el 

manteniment d’un o més components de l’aptitud física. Dins l’activitat física hi trobem 

l’exercici, a la vegada que altres activitats que suposen moviments corporals i es realitzen en 

situacions de joc, de feina, de mitjà de transport, tasques domèstiques i d’activitats d’oci. Per 

tant, incrementar el nivell d’activitat física és una necessitat social i no únicament individual 

(OMS, 2015).   

Diferència entre el sexe femení i el sexe masculí. Els nens practiquen més activitat física que 

les nenes i en general, aquesta, augmenta durant la temporada d’estiu. L’activitat física entre 

la població és acceptable, però amb diferències de sexe i tendeix a disminuir durant el període 

de l’adolescència (Estudi OPACA, 2011).   

Una gran quantitat dels adolescents en els països occidentals avui sofreixen problemes 

emocionals i de comportament i tenen sobrepès o obesitat més prest. A més, la gran majoria 

dels adolescents no compleixen amb els nivells mínims recomanats d’activitat física, tenen 

conductes sedentàries durant més temps del que pertany, i els seus horaris de descans són 

insuficients. Tots dos són comportaments relacionats amb la salut i amb problemes 

psicològics que tenen influència en el present i negativament a la salut posterior i tendeixen a 

continuar des de l’adolescència a l’edat adulta (BMC Public Health, 2014).  

Mitjançant estudis realitzats, Espanya presenta un dels percentatges més elevats d’Europa en 

sobrepès i obesitat durant la infància (International Obesity TaskForce, 2007). Els resultats de 

l’estudi enKid (enquesta nutricional en nins i adolescents) (Serra-Majem, Aranceta, & Objec, 

2001) afirmaren que el 13,9% de la població espanyola entre els 2 i els 24 anys era obesa i el 

12,4% tenia sobrepès.  

Definició de sobrepès i obesitat: acumulació anormal o excessiva de grassa que pot ser 

perjudicial per a la salut (OMS, 2015). Diferència entre obesitat i sobrepès: una persona obesa 

té sobrepès, però una persona amb sobrepès no ha de ser necessàriament obesa, encara que no 
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s’ha d’oblidar que el sobrepès és el primer escaló cap a l’obesitat. Per saber si una persona té 

sobrepès/obesitat es pot emprar la següent fórmula de l’IMC (Índex de Massa Corporal): 

IMC →  pes (kilograms) / altura (metres al quadrat) 

El pes ideal ha de ser entre 18,50-24,99 d’IMC, amb sobrepès entre 25,00-29,99 i 30 o més 

obesitat (DE, 2015). 

L’activitat física regular està associada a una vida més saludable i més llarga (Lee, 

Paffenbarger, & Hennekens, 1994; Paffenbarger, Hyde, Wing, & Hsieh, 1986). La inactivitat 

física durant els primers anys de vida està reconeguda actualment com un important factor en 

l’increment dels nivells d’obesitat i d’altres trastorns mèdics greus que s’observen en nins, 

nines i adolescents d’Europa i d’altres llocs (Livingstone, 2001; Speiser et al., 2005). 

Les recomanacions d’activitat física per a la salut (Biddle, Sallis, & Cavill, 1998) exposen que 

tots els nins/es i adolescents haurien de participar en AF d’intensitat de moderada a vigorosa 

(AFMV) durant almenys una hora al dia o com a mínim dues vegades a la setmana, aquestes 

activitats haurien d’ajudar a millorar i/o mantenir la força muscular, la flexibilitat i la salut 

dels ossos. Per AFMV s’entén aquella activitat física que incrementa el nostre ritme 

respiratori i cardíac fins el punt en què aquest es pot sentir fàcilment al canell, coll o pit i es 

produeix una sensació d’augment de la temperatura. És a dir, que com s’ha demostrat, la 

baixa participació dels infants en activitats físiques, es calcula que aproximadament el 20% 

d’infants espanyols tindran un risc augmentat de patir malalties cardiovasculars en el futur 

(Ortega et al., 2005).  

D’altra banda, les recomanacions d’AF des de els centres escolars, publicades per la 

“American Heart Association” (Pate et al., 2006; Pate, & O’Neill, 2008), suggereix que 

almenys la meitat del temps diari (30 minuts d’AFMV) s’hauria de fer dins el currículum 

escolar. Aquest aspecte no s’ha impartit de forma objectiva en nins i adolescents. D’aquí la 

necessitat de mesurar de manera objectiva i precisa la quantitat d’AFMV que realitzen els 

infants amb sobrepès/obesitat i analitzar si compleixen les recomanacions mínimes d’AF 

saludable. La mesura del temps emprat en AFMV en els dies (laborals i festius) és important 

per millorar el nostre coneixement de la variació en AF entre infants amb pes normal i 

sobrepès/obesitat, amb la finalitat de proporcionar programes d’intervenció més eficients. 
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L’Índex de Massa Corporal, IMC, es calcula mitjançant la divisió del pes entre l’altura (en 

metres al quadrat)  i organitzat segons l’edat i el sexe per a després ajustar-lo segons els punts 

establerts per la “International Obesity TaskForce” (Cole, Bellizzi, Flegal, & Dietz, 2000). 

Segons un estudi espanyol, els nostres nins i nines treballen menys minuts d’AFMV que en 

altres països dels nord d’Europa (Nilsson et al., 2009; Ortega, Ruiz, & Sjöström, 2007; 

Riddoch et al., 2004). En canvi, un estudi dut a terme a Portugal (Aires et al., 2007), va 

demostrar el contrari, és a dir, major AFMV en els nens espanyols que a altres països del sud 

d’Europa. Aquesta diferència en AFMV entre Europa del nord versus Europa del sud serà 

d’especial interès per analitzar en un futur, i que estigui relacionat amb la diferència trobada 

en els índexs d’obesitat entre Europa del nord i Europa del sud (Lobstein, James, & Cole, 

2003). 

Mitjançant la mostra de l’estudi (Laguna, Lara, & Aznar, 2011), s’han obtingut diferències 

significatives en els nins a les 9:00 i a les 14:00 hores (hora d’entrada i de sortida de l’escola), 

on els nins amb un pes normal van ser els que més AFMV realitzaren. Durant la jornada 

escolar, és a dir, de 9:00h a les 14:00h no hi va haver diferències significatives, encara que es 

manté aquesta tendència. En horari de tarda, de 17:00h a 19:00h, apareix un patró on els 

minuts d’AFMV s’igualen entre ambdós grups. Dintre del grup dels nins, els nins que tenen 

un pes normal fan una quantitat major d’AFMV al llarg de tot el dia, tot i que tampoc 

apareixen diferències significatives. 

Tant en nins com en nines amb pes normal o sobrepès/obesitat es mostren tres punts 

destacables d’AFMV que coincideixen amb l’entrada a l’escola (8:00-9:00 hores), la sortida 

d’aquesta (aproximadament a les 14:00 hores) (punt que no apareix a les nines), i les activitats 

extraescolars (de 17:00 a 19:00 hores). Segons aquest estudi, el sexe femení, treballa 

significativament més AFMV dins l’horari escolar, respecte el període que va des de les 

16:00h fins a les 19:00h, on normalment es realitzen la gran majoria d’activitats físiques 

organitzades (Laguna, Lara, & Aznar, 2011). 

Per tant, a aquest estudi es va demostrar que les nines realitzen molt poca quantitat d’AFMV, 

ja amb sobrepès/obesitat o amb un pes normal. No obstant, en els nins sí hi havia diferències 

entre ambdós grups (sobrepès/obesitat i pes normal), observant que els nins amb pes normal 

fan major quantitat d’AFMV que els nins amb sobrepès/obesitat tant en dies laborables com 

en dies de cap de setmana, encara que va ser en els dies festius on més s’accentuaren aquestes 

diferències (Laguna, Lara, & Aznar, 2011). 
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Millorar i ampliar l’oferta d’AF fora de l’escola és un objectiu adequat amb el fi d’augmentar 

la proporció de nens i nenes que compleixin les actuals recomanacions d’AF per millorar i/o 

mantenir la salut (Biddle et al., 1998). 

Mitjançant un estudi realitzat a Canadà l’any 2007-2008, afirma que els alts nivells de 

comportament sedentari de “temps de pantalla” són associats amb dos, les característiques de 

l’alumnat i les característiques de l’escola que un estudiant assisteix. El desenvolupament 

d’una millor comprensió de les característiques de les escoles associades amb el 

comportament sedentari, serà valuosa per orientar el desenvolupament de les intervencions 

per poder reduir el comportament sedentari entre la població jove (Leatherdale, Faulkner, & 

Arbour-Nicitopoulos, 2010). Per poder resoldre el comportament sedentari existeixen 

diversos mètodes, com per exemple, treball cooperatiu, ambients, classes participatives i 

dinàmiques, etc. Segons el tipus de grup/classe emprarem un mètode o un altre. 

Per als nins i joves d’edat entre 5 a 17 anys, l’activitat física ha de consistir en jocs, 

desplaçaments, esports, activitats recreatives, educació física o exercicis programats, en el 

context de la família, l’escola o les activitats comunitàries. Amb l’objectiu de millorar les 

funcions cardiorespiratòries, musculars, la salut dels ossos i reduir el risc d’ENT (malalties no 

transmissibles) es recomana que (OMS, 2010):  

 Els nins i els joves de 5 a 17 anys facin com a mínim 60 minuts diaris en activitats 

físiques d’intensitat moderada a vigorosa (AFMV). 

 L’activitat física per un temps superior a 60 minuts diaris tindrà un benefici encara 

major per a la salut.  

 L’activitat física diària hauria de ser, la major part, aeròbica (exercici físic que 

necessita oxigen). Seria convenient incorporar, com a mínim tres vegades per setmana, 

activitats rigoroses que reforcin, concretament, els músculs i els ossos.  

Diferència entre exercici aeròbic i exercici anaeròbic. L’exercici aeròbic: són exercicis de 

baixa o mitja intensitat i de llarga durada, on l’organisme necessita cremar hidrats i greixos 

per poder obtenir energia i per això necessita oxigen. Exemples: córrer, nedar, anar amb 

bicicleta, caminar, etc. L’exercici anaeròbic:  són exercicis d’alta intensitat i de poca durada. 

Aquí no es necessita oxigen ja que l’energia prové d’altres fonts immediates, com l’ATP 

muscular (adenosine triphosphate), PC o fosfocreatina i la glucosa. Exemples: fer peses, 

curses de velocitat, etc (Revista Vitónica, alimentación, deporte, salut, 2007).  
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Existeixen moltes dades i investigacions que demostren els beneficis que obtens realitzant 

activitat física de forma regular per a la salut tant a nivell físic, mental i social, per això s’ha 

aconsellat la pràctica d’aquesta. No obstant això, en els últims anys s’està produint un descens 

molt alarmant de l’activitat, sobretot en nens i adolescents. Hi ha autors que consideren que la 

implicació esportiva durant la infantesa i l’adolescència pot establir models actius en l’estil de 

vida futur, ja que ajuda a crear un hàbit i motiva a l’individu (Pantoja, & Montijano, 2012). 

RENDIMENT ACADÈMIC 

El rendiment acadèmic és una mesura de les capacitats de l’alumne que mostra el que ha après 

durant tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. També, contempla la capacitat de l’alumne 

per a respondre als estímuls educatius. En aquest sentit també està vinculat a l’aptitud. El 

rendiment acadèmic inclou l’avaluació del coneixement adquirit durant un període escolar de 

llarga durada (Definición.de, 2008-2015). 

Per obtenir un bon rendiment acadèmic, els especialistes recomanen assolir hàbits d’estudi 

saludables, com per exemple, minvar les hores d’estudi durant la nit anterior a les proves 

acadèmiques. Però s’ha de tenir molt present que baix rendiment acadèmic no és sinònim de 

poca capacitat, ja que s’ha comprovat que la ment humana és molt complexa i que les nostres 

reaccions i conductes no han de ser analitzades de manera superficial (per exemple, en 

Shigeru Miyamoto que és considerat el pare dels videojocs, no tenia interès per als estudis) 

(Definición.de, 2008-2015). 

Molts de països proclamen la seva insatisfacció davant el fet d’emprar un vocabulari més 

pobre del propi idioma per part de la joventut, per manca d’interès i per una sensació 

d’infelicitat una vegada arribada a l’etapa de l’edat adulta. El sistema educatiu està format de 

tal manera que una persona que aprova l’assignatura de Llengua, pot cometre una immensa 

quantitat de faltes ortogràfiques, i que un altre que aprovi l’assignatura de Matemàtiques, 

sigui incapaç de resoldre qualsevol operació matemàtica bàsica sense fer ús d’un instrument 

científic o tecnològic, la calculadora (Definición.de, 2008-2015). 

Per tant, és una equivocació basar-se en que el rendiment acadèmic és simplement avaluar les 

capacitats intel·lectuals d’una persona. Si l’educació s’adaptés a les necessitats de cada 

individu, no s’exigís únicament el coneixement, sinó que es potenciés aprendre a aprendre, a 

investigar, hi hauria moltes més probabilitats per incentivar i motivar als alumnes cap a 

l’estudi, i així evitar el fracàs i l’abandonament escolar (Definición.de, 2008-2015).  
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Una dimensió que és de les més importants en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels 

alumnes és el rendiment acadèmic. Quan s’ha d’avaluar aquest i millorar-lo, s’analitzen 

alguns factors que poden influir en ell, com podrien ser, factors socioeconòmics, les 

metodologies d’ensenyament emprades, la dificultat d’utilitzar un ensenyament personalitzat, 

l’amplitud dels programes d’estudi, els coneixements previs que tenen els alumnes, etc 

(Benitez, Gimenez, & Osicka, 2000). 

Segons Jiménez (2000) defineix el rendiment acadèmic com un nivell de coneixements que ha 

quedat demostrat en una matèria o àrea sempre tenint present l’edat i el nivell acadèmic de 

l’alumne.  

Hi ha tres tipus d’alumnes segons Covington (1984):  

 Els orientats al domini: són aquells alumnes que tenen èxit escolar, presenten alta 

motivació, es consideren capaços i mostren molta confiança en si mateixos.  

 Els que accepten el fracàs: són aquells alumnes derrotistes que presenten una imatge 

pròpia deteriorada i amb un sentiment de desesperança, és a dir, han après que no 

poden controlar l’ambient i per tant, renuncien a l’esforç. 

 Els que eviten el fracàs: són aquells estudiants que no tenen aptitud ni autoestima i 

posen poc esforç per tenir-ne; per protegir la seva imatge davant un possible fracàs, 

recorren a estratègies com la participació mínima a l’aula, entregar amb retard una 

tasca, copiar en els exàmens, etc.   

En l’etapa de l’adolescència ja comencen i/o augmenten conductes i aprenentatges interns 

(ansietat social, timidesa) i externs (agressivitat, antisocial, violència, maltractament) (Ingles 

et al., 2009), amb una relació completament directa amb baix rendiment acadèmic. 

Segons un article que planteja el rendiment acadèmic des de un punt de vista pedagògic, es 

demana si el sistema educatiu presta atenció preferent als aspectes intel·lectuals o també es 

preocupa d’altres dimensions del desenvolupament de la personalitat de l’alumne (Pérez, 

1986). 

La problemàtica sobre el criteri de definició del rendiment amb referència als predictors 

adquireix una importància singular, atès que quan ens referim al rendiment acadèmic podem 

preguntar-nos: són les qualificacions escolars el criteri adequat d’avaluació del procés 
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educatiu? O, per contra, no hauria de ser la trajectòria vital i professional de l’alumne la que 

mostrés l’eficàcia d’aquest procés? (Pérez, 1986). 

Per poder aprendre és necessari (Núñez, & González-Pumariega, 1996): 

a) Que l’alumne sigui cognitivament capaç d’enfrontar-se a les tasques d’aprenentatge. 

b) Que es trobi motivacionalment orientat cap a l’aprenentatge o, almenys, cap a la 

resolució efectiva d’aquestes tasques.  

L’Informe del Programa Internacional per a l’Avaluació d’Estudiants o Informe PISA (per les 

seves sigles en anglès: Programme for International Student Assessment) es basa en l’anàlisi 

del rendiment d’estudiants a partir d’uns exàmens que es realitzen cada tres anys en diversos 

països amb la finalitat de determinar la valoració internacional dels alumnes. Aquest informe 

és dut a terme per l’OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 

que s’encarrega de la realització de proves estandarditzades a estudiants de 15 anys. Encara 

que és considerat com un sistema “objectiu” de comparació, la seva formulació està subjecta a 

moltes crítiques, ja que és un anàlisi merament quantitatiu (les qualificacions dels alumnes) i 

no un anàlisi qualitatiu (Informació Informe PISA, 1999). 

PISA proporciona oportunitats per dissenyar una estratègia política, perquè mostra altres 

opcions, perspectives, en comparar-se amb altres països. I permet als polítics, administracions 

i organitzacions col·laborar fora de les seves fronteres (director de PISA, Schleicher, 2012). 

Hi ha, naturalment, diferents èmfasis entre els crítics de PISA. Però un dels grans problemes 

és la precipitada interpretació en punts febles que fan els polítics (Meyer, 2001), la 

problemàtica és més profunda i afecta a: l’estret abast del que s’ha mesurat i el fet de que 

l’OCDE -com organització dedicada al desenvolupament econòmic- té un biaix en favor al 

paper econòmic de l’educació, oblidant que, en democràcia, hi ha molts altres aspectes 

importants de l’educació pública: la salut, el desenvolupament moral, artístic i creatiu; la 

participació cívica i la felicitat.  

La qüestió no és si PISA ha d’existir o no. Sinó la seva rellevància, la seva transparència i els 

seus objectius (Kempf, 2001). A l’Estat de Ontario, per exemple, en sis mesos va canviar la 

formació dels professors de Matemàtiques després dels resultats de PISA. 

PISA avalua tres competències bàsiques -matemàtiques, comprensió lectora i ciències-, però 

no altres difícilment quantificables i que, segons experts, són fonamentals per enfrontar-se als 
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reptes del segle XXI: els objectius psicològics, morals, cívics i de desenvolupament artístic. 

En els nous plans d’estudi de primària i secundària espanyols, la música, la plàstica o la 

filosofia perden terreny a favor del càlcul o la lectura, mesurats en PISA. Els nins espanyols 

van massa hores a classe -més que la mitjana-, però menys de les necessàries de 

Matemàtiques (Cabrales, 2013), per tant, hauria d’existir més flexibilitat d’hores en els 

centres. A Estats Units, Regne Unit o Holanda, depenent de l’itinerari, un rep més o menys 

classes. 

El rendiment mitjà dels alumnes espanyols en “resolució de problemes” en PISA-2012 és de 

477 punts, 23 punts per sota de la mitjana de l’OCDE (500 punts). Espanya ocupa el lloc 29 

entre els 44 països que han realitzat aquesta prova i el 23 entre els 28 dels que pertanyen a 

l’OCDE (Trillo, 2014). 

El percentatge d’alumnes endarrerits en la competència de “resolució de problemes” a 

Espanya se situa en el 28,5%, mentre que només el 7,8% aconsegueix estar entre els alumnes 

excel·lents (Trillo, 2014).  

En les dificultats dels alumnes espanyols no hi ha diferències socials, regionals o per centres, 

sinó que “molts estudiants en moltes regions tenen aquests problemes”, el que ha atribuït al 

fet de que l’ensenyament a Espanya “es centra massa en la reproducció” dels coneixements 

que s’adquireixen i no en extrapolar per resoldre situacions pràctiques. En aquest sentit, s’ha 

advertit de que “l’ocupabilitat no depèn només de recordar el que s’ha après, sinó d’aplicar les 

destreses en la resolució de problemes” (director de PISA, Schleicher, 2013). 

Els països amb millor rendiment acadèmic són aquells que atorguen als seus centres més 

autonomia, així com els que compten amb sistemes en els quals es comparen de manera 

pública els resultats de les avaluacions, pel que s’ha suggerit que és necessària “una 

combinació d’autonomia i alt nivell de transparència” (director de PISA, Schleicher, 2013). 

La número dos del Ministeri (2012) ha afegit que, a més, no hi ha una alta correlació entre les 

proves de coneixement i les de resolució de problemes, és a dir, que una bona nota en 

Matemàtiques no vol dir necessàriament que també s’obtingui bon resultat en resoldre 

problemes, el que es deu a “la metodologia” que s’aplica a les aules, que es considera 

“antiquada”, més centrada en l’adquisició de coneixements que en la resolució de problemes 

complexos, desenvolupar un pensament crític i/o treballar en equip. 
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Com a solució, Gomendio (2014) afirma que la LOMCE suposa un “canvi radical”, en què els 

currículums no es limiten a un llistat de continguts, sinó que es basa en estàndards 

d’aprenentatge i criteris d’avaluació, i s’introdueixen proves homogènies per avaluar als 

alumnes.  

ACTIVITAT FÍSICA (EDUCACIÓ FÍSICA) I RENDIMENT ACADÈMIC 

(CONEIXEMENT)  

El fet del descens dels nivells de la pràctica física-esportiva, davant l’augment del consum de 

substàncies perjudicials, afecten d’una manera molt negativa en els joves, a més d’influir en 

factors tant importants com són el rendiment i la motivació dins l’àmbit acadèmic (escolar). 

Està firmament demostrat mitjançant enquestes i estudis, que els adolescents actius (és a dir, 

que realitzen alguna activitat física) tenen valors molt més baixos en el consum de: tabac, 

alcohol i cànnabis. A la vegada que obtenen nivells molt més alts de motivació i rendiment 

acadèmic a les tres matèries estudiades: llengua, matemàtiques i educació física (Facultad de 

Psicología, Universidad de Murcia, España) (González, & Portolés, 2014).  

L’etapa de l’adolescència està molt marcada per una sèrie de canvis físics, psicològics, 

socials, morals i emocionals, que representen per al jove diferents variacions i modificacions 

referent als seus hàbits diaris, al seu estil de vida i a la seva manera d’ocupar el temps d’oci 

(augment de conductes sedentàries, com per exemple, mirar la televisió, navegar per 

l’ordinador, jugar a videojocs o emprar excessivament el mòbil, arribant a existir nombroses 

patologies relacionades amb l’addicció a les noves tecnologies) (Arias, Gallego, Rodríguez, & 

Del Pozo, 2012; Carbonell, Fúster, Chamarro, & Oberst, 2012; Rodríguez et al., 2012). 

Existeix una inevitable evidència entre millors processos cognitius i de personalitat en infants 

que practiquen una activitat física de manera sistemàtica en front dels infants que són 

sedentaris (Linder, 1999; Ramírez, Vinaccia, & Suárez, 2004), o en el “benestar psicològic” 

(Sibley, & Etnier, 2002). Durant nou anys d’investigació, comparant una escola on es 

realitzaven 2 hores d’activitat física al dia (grup experimental), amb una altra escola on no es 

practicaven exercicis d’activitat física (grup control), varen comprovar que els alumnes que 

realitzaven educació física tenien millors nivells de salut, actitud, disciplina, motivació i 

funcionament acadèmic que els altres alumnes (Ramírez, Vinaccia, & Suarez, 2004). 

L’activitat física no només es relaciona beneficiosament amb el rendiment acadèmic, sinó que 

també negativament amb conductes relacionades amb la salut i que estan associades a 
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problemes acadèmics, com són el tabac, l’alcohol i el consum de drogues (Kovacs et al., 

2008; Paz-Navarro, Roldán, & González, 2009). 

La pràctica d’activitat física és determinant per a la motivació dels alumnes per a realitzar 

qualsevol tasca o activitat. Els alumnes actius mostren una motivació intrínseca molt major 

que els sedentaris (Capdevila, Niñerola, & Pintanel, 2004). 

Així doncs, amb tota la informació que s'ha recollit es vol aconseguir la descripció i 

l’establiment de relacions entre la pràctica d’activitats físiques amb el rendiment i motivació 

acadèmica. Relacionat també a la vegada amb el consum de substàncies no saludables i 

nocives (aquest punt dirigit sobretot cap als joves dins l’etapa de l’adolescència) (Capdevila, 

Niñerola, & Pintanel, 2004). 

Per tant, podem dir mitjançant les investigacions realitzades, que els alumnes amb un major 

rendiment acadèmic, presenten una motivació acadèmica molt més alta, afirmant a la vegada 

l’existència d’un major rendiment acadèmic en joves que practiquen activitat física (Linder, 

2002; Ramírez, Vinaccia, & Suarez, 2004; Scheuer, & Mitchell, 2003). 

La denominació Educació Física pot confondre la ciutadania respecte dels veritables objectius 

psicopedagògics, orgànics i socioculturals del comportament motor humà en l’educació 

integral de la persona. La manca de valoració social de la matèria converteix la recerca del 

prestigi en una lluita contínua contra la resta de disciplines científiques acceptades 

culturalment, i es tradueix en múltiples situacions: l’utilitarisme dels seus coneixements, el 

reconeixement social o el volum de dedicació horària a la matèria. Davant aquesta idea, des 

d’un enfocament de camp de la psique humana, es defensa que l’educació física és també 

educació intel·lectual. D’aquesta manera es comprèn que l’Educació Física no és una activitat 

que realitza un subjecte com a manifestació d’alguna facultat interna o cognoscitiva que li ho 

permet. Educar-se en la motricitat quotidiana i esportiva significa, per a l’ésser humà, 

construir-se psicològicament com a tal persona diferenciada. Aquest plantejament naturalista 

de la intel·ligència permet identificar el caràcter multi-dimensional d’aquesta, que, en primer 

lloc i en un sentit ampli del concepte, convida a plantejar la conveniència del cognom de 

l’Educació: “Física”. I, en segon lloc, des d’un sentit restringit, ajuda a comprendre que el 

comportament motor humà és educació intel·lectual que enllaça la sensorialitat propioceptiva 

i esquelètica amb la temporalitat com a criteri d’èxit: l’alumne, l’atleta o el jugador 

intel·ligent que realitza els moviments en el moment oportú, independentment del nivell 

funcional rígid o canviant del comportament motor o esportiu a ensenyar (Solà Santesmases). 
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Aquest plantejament teòric pretén superar la incertesa de l’edifici acadèmic de l’Educació 

Física per convertir-lo en una futura comprensió antropològica i humanista de la intel·ligència 

i del moviment: 

.... “La carrera del hombre no es la carrera de un animal con una inteligencia humana 

sobreañadida, sino que es una nueva forma de correr, la del hombre, no sólo diferenciada 

por su específica contextura corporal y su particular locomoción, sino en cuanto que es un 

ser inteligente que corre: la propia carrera es inteligencia.” (Cagigal, 1986). 

La implantació curricular de l’Activitat Física en l’àmbit docent no ha estat, històricament, un 

procés fàcil. El fet de reconèixer els valors intel·lectuals i pedagògics d’aquesta matèria en la 

formació d’infants i joves va topar, sovint, amb les reticències d’una societat que no 

contemplava els valors acadèmics de l’Activitat Física (Educació Física), en l’edifici docent, 

estrictament defensat per les matèries clàssiques com la matemàtica, la ciència o el llenguatge. 

Es recorda, sobre això, la dificultat per admetre que la matèria havia de ser impartida per 

professionals especialitzats en l’àmbit educatiu i motor, després d’haver-se format 

universitàriament com qualsevol altre docent. Afortunadament, el currículum dels darrers vint 

anys ha estat prou permeable per acollir les noves demandes de la societat contemporània, 

contemplant la consolidació de matèries incipients en els anteriors plans docents. L’aire de 

renovació pedagògica que suposà la reforma, avortada en la seva implantació per la manca de 

recursos econòmics i materials, va permetre la incorporació de continguts que responien a 

necessitats formatives d’un món més globalitzat, tecnològic i benestant. Així, la informàtica, 

la tecnologia o l’economia prenien el seu espai lectiu, juntament amb la consolidació cultural 

de la música, la plàstica i l’Educació Física en una societat altament competitiva en diversos 

fronts formatius, però al mateix temps, oberta a noves sensibilitats pedagògiques (esport, salut 

i expressió) (Solà Santesmases). 

L’aspecte que genera desconcert entre els ciutadans allunyats de l’àmbit pedagògic neix de la 

mateixa denominació de la matèria, tema gens banal, ja que la denominació d’una àrea 

curricular es presenta davant del món acadèmic i científic. La denominació composta de 

l’assignatura “Educació Física” no és un terme gens innocu; presenta clares limitacions quant 

a determinar i emfatitzar públicament l’abast del seu objecte d’estudi, sobretot, contemplant la 

seva evolució històrica en els darrers temps en allunyar-se de l’enfocament merament 

mecanicista i eficientista (educació per al moviment), per abocar-se a la construcció dels 
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valors personals i les relacions socials mitjançant el comportament motor humà (educació pel 

moviment) (Solà Santesmases). 

Fa més o manco dues dècades que els primers documents de reforma educativa van establir 

els que fins ara havien estat els blocs de continguts essencials de l’àrea; aquells blocs de 

continguts inicials van ser vàlids per a les primeres construccions curriculars serioses a 

l’entorn de l’Educació Física. Però és ben evident que, reconeixent l’ajut inicial que suposà 

aquesta primera ordenació dels continguts, actualment s’imposa un debat teòric que suggereix 

el dinamisme funcional de l’assignatura i llur correspondència amb la demanda social real. 

Partint d’aquest fet, doncs, la comparació dels principals blocs de continguts de cada etapa 

educativa explicita clarament la poca evolució dels continguts en el desenvolupament dels 

alumnes: els blocs de continguts de l’àrea són pràcticament simètrics en ambdós etapes 

educatives i, des de aquest punt de vista, es comprendria l’estaticitat de la denominació de 

l’àrea respecte de la resta de matèries curriculars; és a dir, continguts molt similars per a 

nivells educatius molt diferenciats (Solà Santesmases). 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

(6-12 anys) 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

(12-18 anys) 

1. Control i Consciència 

2. Habilitats Bàsiques i Específiques 

3. Capacitats Condicionals 

4. Expressió Corporal 

5. Jocs Populars i Tradicionals 

1. Habilitats Motrius 

2. Exercitació de Qualitats Físiques 

3. Tècniques d’Expressió Corporal 

4. Pràctica d’Activitats Fisicoesportives 

 

Un posicionament teòric derivat de la denominació Educació Física que ha topat frontalment 

amb la realitat pràctica evidenciada, ha estat amb l’alumne movent-se en activitats 

multipropòsit. El comportament motor humà ja és construcció psicològica mitjançant els 

elements sensorials propioceptius i amb la temporalitat com a criteri d’èxit de l’acció. On es 

divideix allò après d’allò físic en un esportista o en un alumne gaudint d’una sessió 

d’Educació Física? Com es parteix una realitat de construcció psicopedagògica i onogenètica 
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d’una eficàcia motora que no deixa de ser una percepció o un enteniment que implica al 

sistema esquelètic? (Solà Santesmases). 

El nomenament Educació Física retalla un àmbit d’adaptació fonamental de la disciplina: 

l’univers social. L’activitat motriu ofereix àmbits d’orientació social en què s’exigeix a 

l’alumne entendre's en la interacció amb els altres i entendre normes vigents, tant de tipus 

merament esportiu com relacional. Des d’aquest punt de vista, l’actual denominació no 

consideraria tot el treball tàctic i estratègic, de cohesió d’equips, de dinàmiques de grup, 

d’aprenentatges interactius que tenen en aquesta disciplina unes possibilitats destacades 

d’intervenció respecte de les altres assignatures de caire exclusivament cognitiu. De fet, és 

d’una gran injustícia acadèmica l’oblit que significa l’inexistent referència del comportament 

motor humà construït sobre les convencionalitats culturals i les relacions interpersonals. 

Perquè, inexorablement, a part de no pensar en totes les activitats motores de caràcter social, 

s’arracona la idea que l’Educació Física està integrada funcionalment en l’educació motora 

d’adaptació social, però no a la inversa, enriquint la seva transmissió pedagògica amb la 

relació de grup i la construcció de l’autoimatge. Des d’aquest punt de vista, no es podrien 

oblidar les transcendentals habilitats perceptivomotrius per ajustar-se convencionalment a la 

cultura i que faciliten la humanització: escriure, gesticular o interpretar un instrument, no són 

moviments esquelètics deslligats de significació, no s’entenen com a simples habilitats 

tècniques per al domini físic. Formen part del comportament motor humà que permet la 

comunicació i que només han estat recollits, a nivell de currículum, en els continguts 

d’expressió corporal (Solà Santesmases). 

El plantejament educatiu desitjat, en la línia que marcava la reforma, s’ha inscrit en l’opinió 

de la transmissió paral·lela d’actituds, valors, afectes i dimensions intel·lectuals, on els 

continguts no són solament la finalitat última, sinó també un medi ple de virtuts positives 

necessàries. Aquest és l’únic futur possible de l’educació i de l’Educació Física en general i 

que, lògicament, no ha de permetre en la seva consideració, l’anomenada “baixada de nivell 

cognoscitiu” dels estudiants. Perquè “saber fer” i “saber ser”, no s’oposen amb el “saber 

que”, sinó que l’enriqueixen i l’engrandeixen enfront d’un limitat posicionament utilitarista de 

l’ensenyament (Solà Santesmases). 

La ciutadania encara no sap que l’Educació Física és també educació intel·lectual. En moltes  

ocasions, es planteja innecessàriament la relació existent entre la intel·ligència humana i el 

seu comportament motor. Al mateix temps, s’ha planteja la defensa de les aportacions 
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intel·lectuals de l’activitat física en la formació de la persona, en comparació a les altres 

matèries curriculars acadèmiques. Amb bona intenció, es parteix de plantejaments erronis, ja 

que el comportament motor humà és ja intel·ligència. I, malgrat que el cognom “Física” no ha 

ajudat precisament a aquesta concepció, es supera la finalitat adaptativa merament perceptiva 

i física en construir seqüències de moviment en la interacció social amb altres individus, o 

sigui, en l’enteniment entre persones. De tota manera, apareix una idea cabdal en aquest 

plantejament: respondre a la relació entre la intel·ligència i el comportament motor significa 

abordar un model teòric concret que expliqui la individualitat humana, no tan sols per a 

l’Educació Física, sinó també per a tot el psiquisme de la persona, que inclou, evidentment, la 

construcció ontogenètica d’habilitats motrius i sabers interactius (Solà Santesmases). 

El procediment inicial de la qüestió comporta la trampa del dualisme explicatiu que tendeix a 

manejar un concepte disposicional i organísmic d’intel·ligència, situada aquesta en l’interior 

de l’individu i de la qual el comportament motor (igual que el comportament cognoscitiu) és 

una de les seves manifestacions. Aquest és el concepte d’intel·ligència propi del model 

cognitiu i cibernètic, de forta acceptació científica segons es dedueix de la revisió d’articles i 

el volum de la bibliografia sobre aquest tema en els darrers anys. Intel·ligència que respon del 

comportament motor humà, en els processos mentals que configuren entitats internes que 

expliquen l’execució de la persona, o bé, en la linealitat biologista de la Percepció (sentits) – 

Decisió (cervell) – Execució (aparell locomotor). La influència de la reactivitat biològica en 

l’explicació psicològica no és gens menyspreable i s’enllacen en equiparar teòricament 

funcionalismes que són diferents (Solà Santesmases). 

El dualisme completa la pregunta sobre la relació entre la intel·ligència i el comportament 

motor, ja que aquest plantejament inicial, així redactat, ja duplica el fenomen a estudiar. 

Discretament, es suposa que existeix una entitat intel·lectual interna (facultat, capacitat...), 

normalment entesa com a innata, que es manifesta en els diversos comportaments humans; 

entre ells, el seu comportament motor. Es produeix un cercle tancat d’explicacions que, 

sintèticament i en forma de bucle, expressen que allò que un individu fa (motricitat) es deu a 

l’existència d’una entitat interna que li ho permet (intel·ligència). Per això, s’afirma que, en el 

cognitivisme, la intel·ligència és disposicional, en forma d’entitats internes necessàries per a 

la seva explicació sòlida i, en segon lloc, que segueix un criteri d’extensió que sobrepassa el 

cos, ja que necessita identificar la intel·ligència amb un espai concret, amb una localització 

específica; és a dir, en el cervell humà (Solà Santesmases). 
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Però la influència de l’explicació biologista s’estén en la linealitat del model que reprodueix 

l’esquema reactiu vital, partint d’uns estímuls aferents (modalitats sensorials) que, en un 

determinat moment del seu recorregut orgànic i sense saber exactament com, muten de 

fenomen vital a fenomen psicològic (percepció, enteniment), per continuar el seu camí amb la 

informació necessària per a l’execució motora. Com escriuen Caparrós (1985), Redondo 

(1992) o Roca (1999), la influència de la cibernètica en l’establiment de models circulars 

d’explicació (feedback o retroalimentació) provocà també haver d’assumir el mecanisme 

d’aquells processos mentals interns. Davant d’aquest concepte d’intel·ligència, s’hauria de 

respondre, en primer lloc, com és possible que un funcionalisme biològic pugui provocar un 

comportament psicològic i, en segon lloc, per què es fan sinònims la intel·ligència i el cervell, 

assumint la influència cibernètica. 

Tanmateix, el model de camp psicològic (Roca, 1999) aprofundeix en un desenvolupament 

teòric antidualista, des dels seus antecedents en la Psicologia Interconductual (Kantor, 1980) i 

en la Psicologia de la Relació (Ribes, 1990), totalment oposat a qualsevol causalitat 

explicativa de tipus ambiental o de tipus intern o organísmic. La dimensió qualitativa del 

model de camp psicològic diferencia clarament els dinamismes de la naturalesa en base als 

seus diversos comportaments: la funcionalitat física o commutació energètica, la funcionalitat 

biològica o reactiva vital, la funcionalitat psicològica o associativa i la funcionalitat social o 

convencional. Al mateix temps, cada funcionalisme diferenciat exigeix del precedent com a 

materialitat per a la seva existència i realització. Així, són necessaris els canvis energètics 

físics per provocar un estímul o una resposta vital; però, simultàniament, s’afirma que no 

existiria la psicologia sense la biologia, ja que el comportament associatiu psíquic significa 

relació de dependència i ocurrència ontogenèticament construïda entre reaccions vitals. A 

més, cal saber que la funcionalitat psicològica s’esdevé per adaptar-se als mateixos 

comportaments, físic, biològic i social. 

Una concepció nítidament de camp sobre l’activitat física planteja que el comportament motor 

humà és ja intel·ligència. Com afirma Roca (1999), tenir intel·ligència significa que una 

persona actua de manera psíquicament ajustada respecte dels comportaments que li exigeixen 

adaptació. En conseqüència, intel·ligència és pràcticament sinònim d’adaptació psicològica, 

presentant una formulació d’aquesta en base a l’acció i al dinamisme i no en funció de 

disposicions internes; la persona es construeix intel·ligent en la mesura que percep i entén. 
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El sentit ample de la intel·ligència natural que proposa el model de camp, explica i justifica 

tres dimensions nítidament diferenciades (Solà Santesmases): 

- Intel·ligència 1 o Percebre habilitats en el dinamisme físic. 

- Intel·ligència 2 o Condicionar hàbits en el dinamisme biològic. 

- Intel·ligència 3 o Entendre sabers culturals en el dinamisme social. 

Són intel·ligències múltiples coherentment expressades, totes elles concentrades en les 

activitats pròpies de l’activitat física. 

En sentit restringit de la intel·ligència acotada en el comportament motor humà, esportiu o 

recreatiu, el caracteritza un compost d’habilitats motores i de sabers interactius, ja que 

existeix aprenentatge motor que requereix de les relacions interpersonals en la seva 

construcció grupal. A més, el comportament motor es dóna en diferents nivells funcionals 

psicològics (Roca, 2004; Castelló, 2001; Meinel, & Schnabel, 1988) que expliquen l’original 

concepte d’inestabilitat del medi físic de Poulton (1967), citat per Famose (1990), i revisat 

posteriorment per Parlebás (1988). 

El temps com a criteri d’èxit intel·lectual de l’activitat motora. L’activitat física no respon 

solament a la durada absoluta del temps que engloba el “saber què fer” (tècniques, 

tàctiques...), sinó que és absolutament impossible d’entendre-la sense la referència al “saber 

en quin moment fer” (Roca, 1998). 

L’activitat física no és educació intel·lectual traduïda a un augment dels treballs teòrics que 

els professors han d’exigir o sacrificant les escasses hores de pràctica motora per la major 

presència de temps dedicat a la teoria, els exàmens escrits, als alumnes asseguts seguint una 

classe magistral. L’activitat física és educació intel·lectual en la pròpia pràctica motora, en la 

riquesa de l’activitat i del comportament motor, que singularitzen aquesta experiència 

pedagògica i la honra per si mateixa en el disseny curricular docent (Solà Santesmases). 

Ser intel·ligent no significa només tenir domini lingüístic o raonament matemàtic, que és la 

manera tradicional en què es valorà acadèmicament; l’activitat física i l’esport ofereixen un 

marc inigualable per a l’educació intel·lectual (Solà Santesmases). 
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MAJOR CONCENTRACIÓ ACADÈMICA A LES PRIMERES HORES I 

ESTRATÈGIES PER A MILLORAR L’ATENCIÓ A L’AULA 

Segons Jarque (2012) sense atenció no hi ha ensenyança ni aprenentatge. Seguidament, 

parlarem d’algunes estratègies per a millorar l’atenció dins la classe: 

- Plantejar-se un objectiu realista. L’atenció és un recurs cognitiu limitat i no s’ha d’abusar 

d’aquest. 

- Gestionar el temps. L’atenció varia al llarg d’una sessió, de tota la jornada escolar i inclús de 

la setmana, anomenada “corba de l’atenció”. A les primeres hores aquest període de temps és 

major, en canvi, a les últimes el temps d’atenció es redueix notablement. Per tant, les 

activitats que requereixen més atenció s’han de realitzar, sempre que sigui possible, a les 

primeres hores del dia, i deixar les activitats que requereixen menys atenció per a les darreres 

sessions. També, és important anar fent pauses (anècdotes personals, coneixements previs...) 

ja que és impossible mantenir l’atenció durant tot el temps. 

- Reduir els estímuls que distreuen. L’atenció és un filtre cognitiu, que selecciona entre els 

estímuls rellevants i els qui no ho són. Com més reduirem el que distreu, obtindrem millor 

rendiment acadèmic. 

- Recolzament visual. 

- Tenir cura en els canvis de sessió o després de l’esplai. Realitzar activitats tranquil·litzants i 

de concentració, com per exemple, practicar habilitats motrius bàsiques, fer una lectura, etc. 

- Feedback positiu entre els alumnes i el professor. 

- Afavorir la seva participació activa. Donar als alumnes més protagonisme. 

- Reforçar als alumnes que presten atenció i no fer cas a aquells que no escolten.  

Com a conclusió i per finalitzar aquest apartat, s’ha de fer menció de que l’objectiu general 

d’aquest projecte de millora és crear una guia o un decàleg per tal de canviar la metodologia 

de l’organització escolar en un nivell educatiu d’un centre en concret, és a dir, reorganitzar 

l’horari lectiu dins la jornada educativa. El que farem és augmentar/millorar el rendiment 

acadèmic escolar, mitjançant l’activitat física entre les diferents matèries que formen part del 

currículum educatiu. Per tant, es necessitarà la col·laboració dels docents, dels propis alumnes 
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i de les famílies per a què aquest projecte es desenvolupi satisfactòriament i que evolucioni de 

la millor manera possible.   

5. Metodologia.  

Aquest Projecte de Millora el durem a terme al centre “CEIP Joan Mas i Verd” situat al 

municipi de Montuïri; concretament al tercer curs d’Educació Primària.   

És important remarcar, una altra vegada, que aquest és un projecte de centre interescolar, és a 

dir, que es portarà a terme durant la jornada lectiva i no com una activitat extraescolar.  

Per poder treballar aquest projecte satisfactòriament, és imprescindible que hi hagi una 

coordinació constant trimestral (o si cal, sempre que sigui necessari) entre el tutor/a del curs, 

els respectius especialistes i l’especialista d’Educació Física qui és el que fomenta aquesta 

nova metodologia d’ensenyament-aprenentatge. A partir d’aquesta coordinació, es poden 

aclarir tots els dubtes i preguntes que poden sorgir al dia a dia, implicar-se tots més o menys 

d’una manera més específica i potenciar sense adonar-nos el tant interessant que és el treball 

cooperatiu, per dur-lo a terme primer des de l’àmbit del mateix professorat, per després 

desenvolupar-lo d’una manera molt més activa entre els propis alumnes.   

Per poder iniciar aquest nou procediment d’aprenentatge, l’especialista d’Educació Física es 

reunirà amb l’equip directiu (director/a, cap d’estudis i secretari/a) per establir quines 

habilitats motrius bàsiques es duran a terme durant aquest curs escolar i quines són les més 

adients per aquest nivell educatiu, sempre tenint en compte el grup-classe al qual ens referim i 

l’espai del que disposem.  

Seguidament, es realitzarà una reunió entre la cap d’estudis i l’especialista d’Educació 

Física per poder establir i crear conjuntament l’horari que hauran de seguir tots els mestres 

que formen part i/o imparteixen alguna matèria a aquest tercer curs de primària. En aquest 

horari, no només quedarà reflectit el temps que s’ha de dedicar a l’activitat física, sinó també 

quines habilitats motrius bàsiques s’han de desenvolupar a cada instant.   

Aquest horari està dissenyat per practicar activitat física entre cada matèria, amb un durada 

aproximada de 10 minuts, els darrers de cada àrea, menys abans i després de l’esplai i de 

l’assignatura d’Educació Física on ja faran activitat física.     
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HORARI   3r 

TUTOR: PERE GARCIAS 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

09’00-10’00 CATALÀ 

(lectura) 

ED. FÍSICA 

(anglès) 

CATALÀ MATEMÀT. PLÀSTICA// 

REL/VALOR 

(castellà) 

10’00-10’45 ANGLÈS CATALÀ C.NATURAL PLÀSTICA 

(castellà) 

CASTELLÀ 

10’00-11’30 CASTELLÀ MÚSICA 

(castellà) 

ANGLÈS CATALÀ C.NATURAL 

11’30-12’00 ESPLAI ESPLAI ESPLAI ESPLAI ESPLAI 

12’00-13’00 RELIGIÓ/ 

ED.VALORS 

(castellà) 

CASTELLÀ MATEMÀT. CASTELLÀ 

(lectura) 

MATEMÀT. 

13’00-14’00 ED. FÍSICA 

(anglès) 

MATEMÀT. C.SOCIALS ANGLÈS C.SOCIALS 

 

Torn de pati del Tutor: 

Dimarts i Dimecres 

HORARI “L’AULA ES MOU”   3r 

TUTOR: PERE GARCIAS 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9’50-10’00 ESTIRAMENT 

(braços, cames, 

genolls...) 

 DESPLAÇAMENT 

(marxa, carrera, 

reptacions, 

quadrúpedes...)  

GIR 

(esquerra, dreta, 

davant, enrere...)  

LLANÇAMENT 

I 

RECEPCIÓ 

(a un company, 

mà dreta o 

esquerra, peu dret 

o esquerre...) 

10’35-10’45 CÓRRER 

(al voltant de 

l’aula...) 

CAMINAR 

RITME 

MODERAT 

(puja escales...) 

CÓRRER 

(al voltant de 

l’aula...) 

CAMINAR 

RITME 

MODERAT 

(puja escales...) 

SALT  

(endavant, enrere, 

laterals, amb un 

peu...) 



28 
 

11’30-12’00 ESPLAI ESPLAI ESPLAI ESPLAI ESPLAI 

12’50-13’00  ESTIRAMENT 

(braços, cames, 

genolls...) 

RELAXACIÓ  

(amb o sense música, 

individual, parelles...) 

ESTIRAMENT 

(braços, cames, 

genolls...) 

RELAXACIÓ 

(amb o sense 

música, 

individual, 

parelles...) 

 

Una vegada s’ha creat la graella de “L’AULA ES MOU”, es concretarà una reunió amb tots 

els mestres implicats del tercer curs de primària, a la Prefectura d’Estudis. La cap d’estudis 

juntament amb el mestre especialista d’Educació Física, entregaran una graella per a cada 

mestre. Després s’explicarà com es durà a terme, sempre recalcant que aquest projecte està 

dissenyat amb l’objectiu d’augmentar les hores d’atenció de l’alumnat al llarg de tota la 

jornada per així obtenir un millor rendiment acadèmic escolar, i no pensar que aquest és una 

pèrdua de temps, sinó tot el contrari, és a dir, serà una inversió en la qualitat de l’aprenentatge 

tant per part de l’alumnat com per part de tots els mestres implicats a aquest nou projecte 

innovador, motivador i alhora promotor de la salut per als nostres nens.  

Per tant, demanem als nostres mestres que hi hagi una coordinació entre ells per poder dur a 

terme aquest projecte satisfactòriament. Tot això, indiscutiblement, dins l’horari lectiu per 

evitar que tinguin una sensació de sobreesforç i de càrrega extra afegida de feina. El que es 

vol promoure no és un estrès per part d’aquest professorat, sinó poder obtenir una plena 

satisfacció dels resultats obtinguts: acadèmics, socials, personals i saludables.  

Pensem que en el benestar hi ha la clau de l’obertura a les relacions i al coneixement, un 

benestar entès en tots els sentits, embolcallat amb ambients i espais acollidors, transparents, 

lluminosos, oberts, funcionals i serens, amb capacitat per ser transformats per les accions dels 

infants i la cura dels grans que en tot moment faran d’acompanyants en el procés 

d’aprenentatge dels alumnes. D’aquesta manera donam total llibertat als mestres per a què 

puguin organitzar les activitats físiques proposades dins un marc contextual/espacial que els 

hi sigui més còmode per a la seva realització, dins o fora de l’aula, depenent de la seva 

elecció.  

Els mestres assumiran la responsabilitat d’acompanyar els itineraris personals, vetllar pels 

espais i els materials i crear escenaris d’aprenentatge que facilitin la comunicació entre les 

persones dins d’un marc respectuós, amorós i sensible a les necessitats i realitats diverses.  
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La vida a l’escola es mou dins de les coordenades d’un determinat concepte d’espai i també 

d’un temps. Un temps que es projecta en diverses dimensions i es concreta també en cada 

persona.  

Es tracta d’unes propostes i unes accions que poden expressar-se tant a espais interiors com 

exteriors i que entenen que l’aprenentatge té un contínuum (progressiu i continu).   

Dins aquesta dinàmica hi ha un ordre que marca unes rutines temporals (horari) i que és 

suficientment flexible per modificar-lo quan hi ha alguna novetat o fet puntual. Aquestes 

novetats desperten un interès especial en el infants.  

L’escola, en general, convida a diverses accions possibles que se situen en un àmbit quotidià 

estable i ordenat, en un context en què l’experiència dels infants volem que sigui relaxada, 

viva, saludable i interessant.  

Amb l’horari de “L’AULA ES MOU” pretenem motivar i mantenir una atenció constant dels 

infants el màxim temps possible dins la jornada escolar i així potenciar el rendiment acadèmic 

d’aquests, sempre des de un punt de vista saludable, és a dir, a partir d’una vida activa.  

Els mestres han de tenir en compte que sempre tindran a la seva disposició l’ajut i el 

recolzament del mestre especialista d’Educació Física per a resoldre qualsevol dubte i/o 

inconvenient durant aquest procés nou i innovador.   

Per concloure la reunió, la cap d’estudis demanarà si els mestres podran informar dels 

resultats acadèmics obtinguts per saber si aquest projecte realment ha estat una millora per als 

nostres alumnes, tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit saludable. Una vegada s’hauran 

estudiat aquests resultats, es decidirà si aquest projecte ja ha aportat el que esperàvem o bé, es 

necessitarà més temps per poder-ho implantar com una línia de centre.  

Finalment, abans de portar a la pràctica aquest Projecte de Millora, durem a terme una reunió 

amb les famílies dels nostres nens per poder explicar el què, el com i el quan d’aquest nou 

projecte.  

Aquesta reunió serà dirigida per la cap d’estudis, el tutor i també pel mestre especialista 

d’Educació Física, els quals han establert aquest nou projecte i com a tals han de ser els qui 

expliquin aquesta nova metodologia de fer dins o fora de l’aula als pares dels alumnes.  

Durant aquesta reunió es parlaran dels següents aspectes/temes: 
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 Explicarem als pares i mares que aquest és un projecte nou, innovador, i que el que 

volem aconseguir és incrementar el màxim temps d’atenció durant tota la jornada 

escolar i també augmentar el rendiment acadèmic mitjançant l’activitat física que 

treballarem durant tot el curs escolar.  

 Projectarem a la PD (Pissarra Digital) la graella/horari de “L’AULA ES MOU” del 

curs de tercer d’Educació Primària. També, l’entregarem impresa a cada família per a 

què ho tinguin al seu abast.   

 Demanarem si és possible una col·laboració per la seva part ja que pensem que és 

imprescindible un treball en equip entre la família i l’escola per a què aquest projecte 

es desenvolupi de la millor manera possible i així poder obtenir els resultats esperats al 

final d’aquest.  

 Especificarem que aquest projecte de millora d’aula es durà a terme durant tot el curs 

escolar. 

 Mencionarem quins mestres formaran part d’aquest nou projecte i com aquests, ja 

estan assabentats de tota l’organització i del seguiment que han de realitzar per poder 

treballar amb aquest projecte. 

 Recomanarem, sempre que sigui possible, un seguiment de l’activitat física fora del 

centre escolar, ja que és convenient per així complementar la tasca que ja durem a 

terme durant la jornada escolar, és a dir, el nostre treball és interdisciplinar i 

interescolar, no és una activitat extraescolar més.  

 També, direm que segons els resultats d’aquest projecte (que no podrien ser negatius, 

sinó positius) els propers anys acadèmics podria ser possible que s’implementés a 

nivell de centre i no únicament a nivell d’aula. Aquest aspecte ja s’estudiaria més 

endavant i en tot cas ja es convocaria una altra reunió. 

 Explicarem que aquest projecte no és una pèrdua de temps, sinó una inversió en el 

temps. És a dir, el temps que emprarem practicant activitat física, serà temps que 

guanyarem per a què les sessions/classes siguin més productives.   

 Al final de la reunió resoldrem tots els dubtes que hagin sorgit durant aquesta.  

Són moments pensats per a què tots els nins i nines tinguin un temps que els faciliti 

possibilitats d’aprendre, a partir d’un anàlisi constant de les formes d’intervenció dels mestres 

i de les famílies, en l’acompanyament dels seus fills.  
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Aprendre a ser i actuar de manera autònoma, aprendre a pensar i comunicar, aprendre a 

descobrir i tenir iniciativa i aprendre a conviure i habitar al món són els eixos que proposa el 

sistema actual per a organitzar els processos d’ensenyança i aprenentatge.  

L’escola es defineix com un ésser viu, contemporani, que es renova, aferrat a un gran desig 

per oferir un entorn d’aprenentatge respectuós amb les lleis de la vida i a la vegada exigent; 

un ser que forma part d’un sistema molt ampli que ens planteja moltes preguntes, però també 

ens ofereix algunes respostes. A l’escola hi ha d’haver alegria! 

Hem de fer veure als pares, que entenem l’ésser humà com un ser relacional per naturalesa, 

biològicament predisposat a comunicar-se i a relacionar-se.  

Pensar en petits grups d’infants interactuant junts és pensar en el benestar, aquí està la clau 

per a què hi hagi obertura a les relacions i al coneixement, i de com l’escola entén els 

processos d’aprenentatge. 

Tots podran oferir la seva experiència i coneixement sobre un tema, o de les seves habilitats 

motrius i sentir-se reconeguts per això. D’aquesta manera, es potenciarà moltíssim 

l’autoestima i l’autovaloració. Aquestes experiències són les que permetran que el concepte 

de coneixement es visqui com un procés en contínua construcció, no com un fet estancat, una 

simple informació que se traspassa del què es sap al què no.  

Els pares han de saber que el contacte amb els altres comporta també conflictes, desacords, 

discussions que poden donar pas a negociacions beneficioses per a cada un d’ells i per al 

grup. Són moments que els hi aportaran el coneixement dels propis límits i d’aquests en 

relació amb els altres. Sovint són les mateixes ganes de compartir el que afavoreix el caminar 

cap a la resolució dels conflictes. 

Per això, és tant important treballar en equip les habilitats motrius per a què aquells alumnes 

d’atenció a la diversitat es sentiran més recolzats pels seus propis companys d’aula. Primer es 

donarà un marge de confiança als companys per saber fins a quin punt poden donar suport; i 

si cal, el mestre corresponent d’aquella sessió en concret, pararà més atenció a aquests 

alumnes per si tenen alguna dificultat alhora de realitzar les activitats físiques programades. 

En tot moment, es buscarà la convivència i la inclusió de tots els alumnes i evitar les possibles 

exclusions que puguin sorgir a aquest grup-classe.    
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I parlant de confiança, volem recalcar que des de el primer moment crearem ponts de 

comunicació entre el centre educatiu i vosaltres, les famílies; que sou imprescindibles per 

aconseguir l’èxit dels vostres fills/es.  

Aquest projecte d’aula posarà en marxa una escola on volem que les famílies formeu part 

d’aquesta comunitat educativa per desenvolupar-lo de la millor manera possible i així crear 

noves metodologies que ens portin a augmentar el nivell d’aprenentatge dels alumnes. 

Encara que continua havent a aquesta edat escolar molta presència de joc simbòlic, cada cop 

més diferit en l’espai, també és l’etapa en què apareix el joc de regles com a interès comú. És 

el moment de posar en pràctica les grans habilitats motrius bàsiques.  

Per acabar aquesta reunió, dir-vos que tenim la gran sort de treballar en un projecte molt 

proper a les nostres conviccions, i quan això succeeix podem donar el millor de tots nosaltres, 

això sí, sempre i quan anem tots junts agafats de la mà. 

6. Resultats esperats. 

Evidentment, amb aquest projecte, els resultats esperats volem que siguin positius. Si pensem 

en positiu ja hi tenim molt guanyat, perquè creure amb el que un fa, té moltes probabilitats 

d’èxit. Per aquest motiu és importantíssima la col·laboració amb les famílies, perquè si les 

famílies confien amb el que es fa, els infants també; en canvi, quan les famílies no tenen una 

expectativa favorable en relació amb l’escola que va el seu fill/a, les probabilitats d’èxit són 

molt limitades. 

Per aquest motiu, s’han posat en marxa moltes escoles desenvolupades per equips docents que 

tenen un projecte educatiu molt significatiu i on hi ha un desig generalitzat de que les famílies 

entrin a formar part d’aquesta comunitat, on el principal objectiu és l’aprenentatge en tots els 

sentits dels infants, és a dir, dels nostres alumnes, dels seus fills/es i dels futurs ciutadans de la 

societat. 

Així doncs, amb tots aquests factors, afegint que el millor que pot aportar un/a mestre/a dins o 

fora de l’aula, és l’alegria per viure, perquè tant sols un cor agraït pot aprendre i que tot el que 

passa a l’escola ha d’estar vinculat amb la vida, els resultats esperats han de ser satisfactoris. 

Hem de pensar sempre que l’escola ha de ser un espai d’inspiració que generi somnis. Sense 

somnis, l’escola, el coneixement i les persones no tenen futur. 
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Per tant, els resultats que esperem són: augmentar el màxim temps possible l’atenció dels 

alumnes i incrementar el rendiment acadèmic d’aquests mitjançant l’activitat física diària que 

pugui aportar el centre educatiu.  

En conclusió, el que volem és que el projecte educatiu d’aula transcorri correctament i que els 

resultats siguin els esperats per així poder transformar aquest projecte en una nova 

metodologia de centre. Esperem la participació activa per part dels docents, l’equip directiu, 

les famílies i els mateixos alumnes, és a dir, de tots aquells que formen part de la comunitat 

educativa. 

7. Discussió. 

A partir de tot l’estudi realitzat, marc teòric, hem discrepat en els següents aspectes: distinció 

massa remarcada entre el sexe masculí i el sexe femení en relació amb l’activitat física; els 

resultats de l’informe PISA amb una atenció excessiva cap a la quantitat envers la qualitat; 

resultats molt exagerats d’AFMV entre Europa del nord i Europa del sud; generalització de la 

fórmula matemàtica de l’Índex de Massa Corporal (IMC) ja que aquest resultat no és 

totalment viable perquè depèn de l’edat de la persona, el sexe, el to muscular... 

Així i tot, de manera general, ens quedem amb la part positiva, que és la gran quantitat 

d’estudis realitzats per molts d’autors sobre aquest tema, tocant o bé uns aspectes, o bé uns 

altres, però sempre tenint en compte l’aspecte saludable i l’obtenció d’un millor rendiment 

acadèmic amb aquest.  

8. Conclusions personals. 

Com a opinió diré que simplement el fet de construir aquest projecte m’ha omplert d’una 

satisfacció personal i professional incalculable. Dic professional perquè el simple fet de 

pensar com i quan es pot dur a terme m’aporta una satisfacció i una motivació immensa, amb 

unes ganes de dur-ho a la pràctica que crec que es farà llarga l’espera. 

És veritat que no em manquen ganes de dur-ho a la pràctica, però també penso que no ha de 

ser una sensació únicament meva, sinó que ho ha de ser de totes les persones implicades, 

(tasca una mica difícil), companys de feina, pares/mares i com no, dels propis alumnes.  

Mantenir la mateixa motivació durant tot un curs escolar, serà complicat, perquè ens trobarem 

amb alts i baixos; i més quan els resultats obtinguts no són immediats, sinó que poden ser de 

llarg termini. Pot passar que no s’obtinguin resultats quantitatius o qualitatius en el mateix 
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curs escolar, sinó que “a lo millor” han de passar dos o tres cursos per poder mesurar i 

comparar resultats.  

Sóc plenament conscient que tots aquests aspectes, afegint que és un sistema nou de fer feina, 

pot crear una certa inquietud, tant als mateixos companys de feina com a les famílies. Hem de 

tenir ben present que normalment posar en pràctica coses noves, “fa por”. Per això, és molt 

necessària la integració i coordinació de totes les parts implicades. De fet, en el meu cas, he 

anat agafant força i motivació, així com m’he informat d’aquests estudis. He quedat molt 

sorpresa, quan he pogut comprovar la quantitat d’articles, investigacions i opinions que es van 

fent sobre aquest tema: “Relació entre l’Activitat Física i el Rendiment Acadèmic”, aquí 

també caldria afegir la motivació dels propis alumnes. Un dia inclús vaig quedar bocabadada 

quan escoltant la ràdio es posaren a parlar d’aquest tema. Es parlava de que podia ser 

beneficiosa aquesta relació, inclús comparant amb resultats obtinguts de diferents països. 

Aquest fet encara em donà més força, perquè vaig veure com aquest “somni” s’apropava més 

a la realitat. A partir d’aquest moment vaig agafar una força que em donà més il·lusió i més 

ganes. Així en la mesura que he anat treballant i donant forma en aquest projecte, la 

satisfacció adquirida no té preu, igual que desig que arribi el moment per poder-ho dur a la 

pràctica. 

Però aquesta il·lusió no em posa una bena als ulls, sinó al contrari, degut a la meva presa en 

contacte amb les escoles, com a practicant, he pogut observar que hi ha una manca de 

motivació generalitzada (possiblement degut a la situació actual per la que està passant el món 

educatiu i social). Per això, aquest projecte es converteix amb més raó en un repte, és a dir, 

engrescar, il·lusionar i motivar a grans professionals del món educatiu, que no poden mostrar 

les seves qualitats perquè ni a ells mateixos els interessa. Aquest fet real, em fa molta pena i 

m’entristeix moltíssim, perquè moltes vegades es respira un aire de negativitat col·lectiva que 

no és gens saludable, ni per als mestres, ni pels mateixos alumnes. 

Aquesta és una raó fonamental, que em fa pensar que necessitem fer canvis, tornar engrescar 

als grans professionals que treballen el dia a dia a les escoles, és a dir, aportar el meu petit 

granet d’arena per ajudar a que l’escola torni agafar VIDA, IL·LUSIÓ, MOTIVACIÓ... per 

això, he comentat abans que és un gran repte, perquè no serà una feina fàcil, més bé difícil.   

Les parts implicades (mestres, famílies i per què no, els mateixos alumnes) poden tenir molts 

de dubtes i preguntes que a vegades, pot ser difícil donar resposta. Les solucions les podem 

trobar en els mateixos moments d’aplicar la nova metodologia. Com que és un nou sistema 
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d’ensenyança-aprenentatge, amb una funció nova de l’educador, que és acompanyar als 

alumnes en el seu camí mentre van construint i ampliant el seu aprenentatge, sempre amb la 

col·laboració dels seus companys (aprenentatge cooperatiu) i com no, dels educadors, els 

dubtes i les respostes, per què no, poden sorgir en el mateix moment de posar-ho en pràctica. 

També d’aquesta manera TOTS els alumnes es senten realment com IGUALS uns dels altres. 

Aquest, sens dubte, serà un projecte dinàmic, creatiu, on treballarem no només l’àmbit 

acadèmic i saludable, sinó també tots els aspectes de l’educació i de la vida.  

A continuació, podreu observar la Programació General Anual (PGA), del segon cicle 

d’Educació Primària, concretament del tercer curs. Aquest projecte, quedarà reflectit a 

l’apartat de transversalitat ja que és un treball interdisciplinar i interescolar.  

 

 

 

 

Font: lainformacion.com (investigación) 
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PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL PER A 

SEGON CICLE DE PRIMÀRIA 

1. INTRODUCCIÓ. 

Un mestre no pot supeditar la programació d’Educació Física a la intuïció, ni a la imitació 

dels continguts d’un llibre de text. Establir la programació del currículum és un projecte 

cultural i didàctic que té un passat, un anàlisi del present i un projecte de futur. Mitjançant una 

bona programació aconseguim una major seguretat i ens ajuda a eliminar els programes 

incomplets perquè instaura una reflexió sobre la seqüenciació i temporització, sistematitza, i 

ordena l’esforç conjunt realitzat en el projecte amb els altres professors del centre i permet 

adaptar el treball pedagògic a les característiques culturals i ambientals del context. 

Tot seguit es pot observar i examinar una programació senzilla, clara i precisa de 12 unitats 

didàctiques tal i com marca la convocatòria preparada per un curs de segon cicle, tercer curs 

més concretament. A més, consta d’un projecte d’aula que es durà a terme durant tot el curs 

escolar.  

2. ELEMENTS CONDICIONANTS DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. 

2.1. Principis metodològics. 

Per elaborar aquesta programació hem tingut en compte els principis metodològics d’en César 

Coll com: 

 Partir dels coneixements previs de l’alumne. 

 Aprenentatge significatiu. 

 Partir del nivell de desenvolupament del nin. 

 L’activitat com a font d’aprenentatge. 

 El joc com a principi educatiu. 

 Exercicis motivants. 

 Cuidar les interrelacions mestre-alumne i alumnes entre ells. 

 La connexió amb la família. 

 La globalització. 

 Treball cooperatiu. 
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2.2. Ubicació programació dins l’etapa. 

Aquesta programació va dirigida a un primer curs de segon cicle, és a dir, al tercer curs. 

Els nostres alumnes tenen entre 8 i 9 anys, aquest és un moment cabdal i també molt delicat, 

ja què suposa el començament de l’etapa puberal, encara que s’han de tenir en compte les 

diferències pel que fa al sexe dels nostres alumnes, ja què el desenvolupament és més ràpid en 

les nines que en els nins. Molts d’autors qualifiquen aquesta edat com a “l’edat de 

l’aprenentatge”,  això suposa una exigència superior per al mestre però també un gran repte. 

2.3. Descripció del centre. 

El centre “CEIP Joan Mas i Verd” és un col·legi públic situat al municipi de Montuïri. Ens 

adonem d’una dada significativa i és que més o menys un 25% d’alumnes no són originaris 

del poble. 

El centre compta amb 250 alumnes dels quals 91 són alumnes d’Infantil i 159 són alumnes de 

Primària. 

La infraestructura de serveis socials és molt rica i variada, disposem de: dos edificis que 

pertanyen al mateix centre, un destinat als alumnes d’educació infantil i l’altre als alumnes 

d’educació primària. 

Hem de remarcar que les famílies mostren molt d’interès en l’educació dels seus fills, 

reconeixen la importància d’una bona formació acadèmica com a eina per afrontar la realitat 

social i la culturització com a mitjà per gaudir d’un bon nivell de vida. Aquesta realitat 

familiar ens porta a tenir un alumnat predisposat a afrontar tasques educatives, amb uns bons 

hàbits de treball i immersos dins un ambient motivador. 

L’equip docent de l’escola està compost per sis tutors d’educació infantil, sis tutors 

d’educació primària (dos per cada cicle), cinc especialistes (anglès, educació física, educació 

musical, suport i religió), quatre equips de suport (pedagogia terapèutica, atenció a la 

diversitat, audició i llenguatge i psicopedagog EOEP), vuit comissions (comissió coordinació 

pedagògica, comissió ambiental, coordinació biblioteca, comissió convivència, comissió 

activitats extraescolars i menjador, Tecnologies de la Informació i Comunicació, gestió de 

qualitat i representant al CEP Manacor) i l’equip directiu (director, cap d’estudis i secretària). 

El personal no docent està format per una ATE i una fisioterapeuta. 
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○ Instal·lacions: Disposem d’una petita sala d’esports, un gimnàs i de dos grans patis, hi ha 

una part dels patis que tenen un petit porxo que serà el que emprarem, juntament amb el 

gimnàs, en les sessions d’educació física en aquells dies que ens afectin les condicions 

meteorològiques. 

○ Serveis: El centre disposa d’escola matinera, d’una guarderia i d’un menjador escolar. 

○ Accessos: Cal destacar que l’escola no té accessos per a minusvàlids per arribar a les aules. 

Tot accés és mitjançant escales. 

○ Etapes: El centre disposa d’educació primària i infantil, encara que es localitzen a edificis 

diferents però molt propers. 

○ Horari: L’horari que segueix el centre és de jornada continuada fins al migdia.  

○ Projectes: El centre disposa d’un projecte medioambiental, més concretament: “Pla de 

Millora del Projecte d’Ambientalització del Centre” amb els objectius de reduir, reutilitzar, 

reciclar i recuperar tot el possible en l’àmbit escolar i conscienciar als nins i nines sobre el que 

nosaltres podem fer per ajudar al nostre medi ambient mitjançant el reciclatge. Durant aquest 

curs escolar està previst dur a la pràctica un projecte de millora relacionat amb l’activitat 

física que trobareu com a eix transversal a aquesta programació.  

2.4. Descripció del grup-classe. 

○ Descripció del grup classe: Dirigida a un tercer curs de primària. Tenim disset alumnes, 

nou nins i vuit nines; tots els nins de la classe saben expressar-se correctament en català, 

exceptuant una nina subsahariana acabada d’arribar a l’illa que no parla ni entén el català ni 

tampoc el castellà. Destaca un nin amb un trastorn d’atenció amb hiperactivitat (TDAH). 

Aquest grup destaca molt per la seva solidaritat, tota la classe està integrada adequadament 

dins el grup i s’ajuden molt entre ells, formen un gran equip. Això ho podem observar amb el 

cas d’aquest alumne diagnosticat amb un trastorn amb dèficit d’atenció amb hiperactivitat 

(TDAH) i està integrat dins el grup. 

Cal destacar que amb el cas de l’alumne amb un trastorn amb dèficit d’atenció amb 

hiperactivitat (TDAH), com ja he mencionat anteriorment, necessita suport perquè presenta 

dificultats amb l’aprenentatge. Aquest alumne té una ACI no significativa, això vol dir que no 
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hem hagut de rebaixar i/o llevar continguts però sí que s’han hagut de dur a terme una sèrie 

d’adaptacions, sobretot de caire organitzatiu. 

Dins la classe d’educació física tots s’esforcen per entendre les activitats i realitzar-les 

correctament, a més és un grup molt competitiu. En quant al nivell maduratiu i psicomotriu és 

bastant bo. No hi ha líders clars ni subgrups. 

○ Característiques dels infants: En quant a les característiques evolutives del nin de segon 

cicle cal dir que té una consciència dels diferents sectors corporals. És possible la relaxació 

global i segmentària, produint una independència funcional dels distints segments corporals. 

Comença a existir una major independència dels costats del cos. Apareix en força un 

desenvolupament afectiu i social durant aquest període.  

3. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. 

3.1. Justificació anual. 

L’Educació Física, al igual que altres àrees, és obligatòria. Aquesta permet que els nins 

fomentin l’adquisició d’habilitats motores, cognitives i afectives en el procés d’ensenyament-

aprenentatge. L’assoliment d’aquestes destreses és essencial per poder conviure en la societat. 

En l’etapa de primària l’ensenyament i l’aprenentatge de l’Educació Física, àrea obligatòria 

en el currículum, ha de desenvolupar l’assoliment de tots aquells coneixements, competències 

i habilitats relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que afavoreix el 

desenvolupament integral i una millor qualitat de vida. L’adquisició d’hàbits saludables i la 

realització d’activitats motrius regulars, ajuda a sentir-se bé amb el propi cos i amb un mateix, 

és a dir, contribueix a millorar l’autoestima. 

A l’àrea d’Educació Física es desenvolupen competències bàsiques que l’alumnat ha de 

superar i que estan reflexes en el currículum d’Educació Física de Primària de les Illes 

Balears. Aquestes competències bàsiques que es treballen en l’àrea d’Educació Física són les 

següents: 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

- Competència social i ciutadana. 

- Competència cultural i artística. 
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- Competència autonomia i iniciativa personal. 

- Competència aprendre a aprendre. 

- Competència comunicació lingüística. 

Els cinc blocs de continguts de cada cicle de Primària són els següents: 

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ. 

HABILITATS MOTRIUS. 

ACTIVITATS FÍSIQUES, ARTÍSTIQUES I EXPRESSIVES. 

ACTIVITAT FÍSICA I SALUT. 

JOCS I ACTIVITATS ESPORTIVES. 

Aquesta programació està composta per dotze unitats didàctiques amb una durada total de tot 

el curs (primer, segon i tercer trimestre). 

PRIMER TRIMESTRE: 

La UNITAT DIDÀCTICA 1 es titula “CONEIXEM EL NOSTRE COS”. En aquesta unitat 

didàctica tractarem aspectes com l’esquema corporal i ho farem a través de l’experimentació. 

Serà molt important aprofundir en el coneixement del nostre propi cos perquè es constitueixi 

com a eix de propers aprenentatges, per tant treballarem bàsicament el bloc I de continguts 

“El cos: imatge i percepció” com a punt de partida dels demés continguts d’altres unitats 

didàctiques. Nombre de sessions: 6. 

Objectius específics (d’unitat didàctica): 

1. Interioritzar la imatge motriu del cos. 

2. Distingir la dreta i l’esquerra d’un mateix, dels demés i dels objectes. 

3. Mantenir-se en equilibri sense moviment, amb moviment i amb objectes. 

4. Experimentar a través de la respiració i la relaxació. 

5. Respectar els companys, el material, les instal·lacions... així com les normes 

establertes en les sessions d’Educació Física. 

La UNITAT DIDÀCTICA 2 es titula “SOM NETS I CUIDADOSOS”. En aquesta unitat 

didàctica inculcarem hàbits higiènics, posturals, d’exercici físic i de salut. Aquesta unitat 
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didàctica es treballarà transversalment amb la resta durant tot el curs amb la finalitat 

d’aconseguir nous hàbits perdurables que serviran al llarg de la seva vida. Nombre de 

sessions: 4.  

Objectius específics (d’unitat didàctica): 

1. Desenvolupar actituds crítiques respecte a hàbits poc saludables. 

2. Adoptar postures correctes en moments estàtics. 

3. Consolidar hàbits de neteja personal a les sessions d’Educació Física de forma 

autònoma. 

4. Respectar companys, material, instal·lacions... així com les normes establertes en les 

classes d’Educació Física. 

La UNITAT DIDÀCTICA 3 es titula “EM MOC PER L’ESPAI”. Pretenem treballar 

aspectes tals com desplaçaments bàsics (habituals i no habituals), els salts (tipus i fases), i girs 

(diferents eixos) mitjançant aquesta unitat didàctica. Recordem que aquest és el millor 

moment per treballar les habilitats i destreses bàsiques per posteriorment al següent cicle 

passar a les específiques. Nombre de sessions: 6.  

Objectius específics (d’unitat didàctica): 

1. Executar habilitats conegudes, seleccionant els moviments que més s’adeqüen a les 

seves possibilitats (raonament motriu).  

2. Saltar coordinadament amb una o ambdues cames en funció de les circumstàncies 

de l’activitat. 

3. Adaptar els moviments a les circumstàncies i condicions de l’activitat, utilitzant 

formes de desplaçament no habituals. 

4. Elaborar nous esquemes motors: rodar, girar, utilitzant distintes estratègies per a 

resoldre un mateix problema. 

5. Respectar companys, material, instal·lacions... així com les normes establertes en 

les sessions d’Educació Física i adoptar postures correctes en moments estàtics. 

La UNITAT DIDÀCTICA 4 es titula “ELS JOCS DE SEMPRE”. En aquesta unitat 

didàctica treballarem jocs populars i tradicionals. Podem observar que és la darrera del primer 

trimestre i intentarem que tot el treballat anteriorment i el treball d’habilitats i destreses 

bàsiques, es posi de manifest dins els jocs. Els jocs estaran agrupats de forma multicultural. 

Nombre de sessions: 6. 
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Objectius específics (d’unitat didàctica): 

1. Conèixer jocs i cançons pròpies de la nostra regió, d’altres i la seva pràctica. 

2. Interactuar sense tenir prejudicis de sexe, raça i caràcter vers els seus propis 

companys. 

3. Resoldre problemes que exigeixin el domini de patrons motrius bàsics. 

4. Participar en jocs i altres activitats, establint relacions constructives i equilibrades amb 

els demés. 

5. Respectar companys, material, instal·lacions... així com les normes generals 

d’Educació Física i adoptar postures correctes en moments estàtics. 

SEGON TRIMESTRE: 

La UNITAT DIDÀCTICA 5 es titula “L’AVENTURA PIRATA”. En aquesta unitat 

didàctica treballarem aspectes relacionats amb la percepció espacial. Volem que els alumnes 

experimentin al màxim les seves capacitats perceptives, tant espacials, com les temporals. A 

més, adaptarem el moviment a estructures rítmiques: lent, ràpid i duració. Nombre de 

sessions: 6. 

Objectius específics (d’unitat didàctica): 

1. Experimentar situacions d’orientació, estructuració. 

2. Realitzar activitats que impliquin ritme. 

3. Treballar activitats de velocitat, interpretació i trajectòries. 

4. Ser capaç de treballar en parella i en equip. 

5. Mostrar interès per l’autonomia personal, seguretat i confiança en un mateix. 

6. Respectar companys, material, instal·lacions... així com les normes generals 

d’Educació Física i adoptar postures correctes en moments estàtics. 

La UNITAT DIDÀCTICA 6 es titula “A BALLAR S’HA DIT!”. En aquesta unitat didàctica 

treballarem qüestions relacionades amb la percepció i el ritme. Aquesta ve donada després 

d’haver treballat anteriorment la percepció, l’organització i la representació temporal en la 

unitat didàctica 5. Els nins/es aprendran nous balls d’altres cultures. Nombre de sessions: 7. 

Objectius específics (d’unitat didàctica): 

1. Conèixer, identificar i executar danses i balls populars amb ritmes senzills. 

2. Saber reproduir moviments amb diferents estructures rítmiques. 
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3. Millorar el sentit del ritme, la qualitat del moviment i la coordinació dinàmica general. 

4. Experimentar i reconèixer la riquesa expressiva de la variada gamma de patrons 

motors bàsics de la dansa i el ball. 

5. Respectar companys, material, instal·lacions... així com les normes generals 

d’Educació Física. 

6. Adoptar postures correctes en moments estàtics.  

La UNITAT DIDÀCTICA 7 es titula “ENS DIVERTIM AMB ELS OBJECTES”. 

Mitjançant aquesta unitat didàctica pretenem treballar aspectes com el maneig d’objectes: 

llançaments, recepcions, desplaçaments amb pilota i bots. Recordem que aquest és el millor 

moment per treballar les habilitats i destreses bàsiques per posteriorment al següent cicle 

passar a les específiques. Nombre de sessions: 6. 

Objectius específics (d’unitat didàctica): 

1. Executar habilitats conegudes, seleccionant els moviments que més s’adeqüen a les 

seves possibilitats (raonament motriu).  

2. Llançar amb una o dues mans un objecte, component un gest coordinat. 

3. Executar habilitats bàsiques enllaçades, com desplaçaments i bots de pilota o salts i 

llançaments. 

4. Anticipar-se a la trajectòria d’un objecte realitzant els moviments adequats per atrapar-

lo. 

5. Respectar companys, material, instal·lacions... així com les normes general 

d’Educació Física. 

6. Adoptar postures correctes en moments estàtics. 

La UNITAT DIDÀCTICA 8 es titula “JUGUEM EN EQUIP”. En aquesta unitat didàctica es 

treballarà jocs preesportius. Cal dir que el segon cicle és un bon moment per introduir-los. Per 

dur-ho a terme ens basarem en els principis de Xesco Espar on intentarem treballar els jocs 

esportius en equip a través de característiques comunes dels jocs en equip. Per això 

treballarem damunt quatre fases comunes a aquests esports que són: pilota centre d’atenció 

(familiarització amb les pilotes), guanyar terreny (ocupar l’espai), joc orientat (es juga cap a 

un sentit) i joc intencionat (tenim un objectiu). Nombre de sessions: 6.   

Objectius específics (d’unitat didàctica): 

1. Conèixer les habilitats i destreses bàsiques per dur-les a terme davant un problema. 
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2. Valorar situacions de jocs com a recurs i mitjà per establir un objectiu comú. 

3. Augmentar la capacitat en els diferents programes d’acció que et dóna el joc. 

4. Respectar companys, material, instal·lacions... així com les normes generals 

d’Educació Física. 

5. Adoptar postures correctes en moments estàtics. 

TERCER TRIMESTRE: 

La UNITAT DIDÀCTICA 9 es titula “A RITME DE MÚSICA”. Mitjançant aquesta unitat 

didàctica treballarem aspectes com l’equilibri corporal millorant la coordinació d’accions i 

moviments. Intentarem desenvolupar un equilibri postural i un estàtic i dinàmic. Nombre de 

sessions: 6.  

Objectius específics (d’unitat didàctica): 

1. Conèixer i identificar moviments amb diferents estructures rítmiques. 

2. Saber reproduir moviments amb diferents estructures rítmiques. 

3. Treballar la mobilitat corporal respecte a les persones i objectes del voltant. 

4. Adequar les formes i possibilitats que ens ofereix la mobilitat corporal a diferents 

situacions d’aprenentatge.  

5. Treballar activitats de velocitat, interpretació i trajectòries. 

6. Realitzar activitats que impliquin ritme. 

7. Experimentar situacions d’orientació i estructuració. 

8. Respectar companys, material, instal·lacions... així com les normes establertes en les 

sessions d’Educació Física. 

La UNITAT DIDÀCTICA 10 es titula “S’AIXECA EL TELÓ”. En aquesta unitat didàctica 

posarem en relleu tot el treballat en relació amb les habilitats i destreses bàsiques, a partir 

d’aquí ho posarem a disposició de l’expressió corporal. Només a partir del coneixement i 

l’aprofundiment en aquest es pot accedir a l’expressivitat. Pretenem que els nostres alumnes 

aprenguin noves formes de fer teatre: com el mim, el teatre negre... Nombre de sessions: 6. 

Objectius específics (d’unitat didàctica): 

1. Conèixer les possibilitats que et dóna el cos com a mitjà d’expressió. 

2. Desenvolupar la creativitat utilitzant el cos com a vehicle d’expressió, mitjançant 

respostes imaginades i/o creatives. 
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3. Utilitzar el moviment expressiu espontani, la imitació i la simulació de forma 

comparada amb altres llenguatges. 

4. Respectar companys, material, instal·lacions... així com les normes generals 

d’Educació Física. 

5. Adoptar postures correctes en moments estàtics. 

La UNITAT DIDÀCTICA 11 es titula “CHOOFFF!!!”. En aquesta unitat didàctica durem a 

terme l’adquisició de nous tipus de moviments i de conductes motrius en el medi aquàtic. És 

adequat treballar aquesta unitat didàctica a final de curs ja què el temps ens acompanya. 

Nombre de sessions: 5. 

Objectius específics (d’unitat didàctica): 

1. Conèixer les possibilitats de moviment que et dóna els medis no habituals. 

2. Aprendre les normes de seguretat d’una piscina. 

3. Desenvolupar habilitats genèriques a medis no habituals. 

4. Adaptar el moviment a les circumstàncies i condicions de l’activitat, utilitzant formes 

de desplaçament no habituals. 

5. Respectar companys, material... així com les normes d’Educació Física. 

6. Desenvolupar hàbits higiènics. 

La UNITAT DIDÀCTICA 12 es titula “JUGUEM PER TOT ARREU”. En aquesta unitat 

didàctica, així com a totes les relacionades amb el bloc V, intentarem posar de manifest el 

treball dels agents educatius i el treball d’habilitats i destreses bàsiques realitzat amb 

anterioritat. Treballarem l’orientació a la natura, materials diferents i alternatius, jocs lúdics a 

la platja i a altres ambients naturals. És ideal realitzar aquesta unitat didàctica la darrera del 

curs perquè trobem un clima adequat per a aquestes pràctiques. Nombre de sessions: 5. 

Objectius específics (d’unitat didàctica): 

1. Conèixer les possibilitats de moviment que et donen els medis no habituals. 

2. Aprendre i valorar les normes de seguretat. 

3. Desenvolupar habilitats genèriques a medis no habituals. 

4. Desenvolupar noves formes de jocs a diferents àmbits. 

5. Aprendre a orientar-se dins medis no habituals. 

6. Respectar companys, material... així com les normes establertes en les classes 

d’Educació Física i desenvolupar hàbits posturals. 
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3.2. Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències bàsiques. 

La matèria d’Educació Física treballa, com ja he explicat anteriorment, algunes competències 

bàsiques i a aquest cas en parlarem de set. L’elecció d’aquestes competències és perquè cada 

una treballa habilitats motrius, cognitives i actitudinals que durem a terme a les unitats 

didàctiques programades. 

1. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: 

L’àrea d’Educació Física contribueix primordialment al desenvolupament d’aquesta 

competència ja que és necessari interactuar amb el medi físic. Interactuem amb el món físic 

tant per aspectes que són naturals com aquells que presenten una actuació de l’ésser humà 

relacionat amb el seu entorn. 

2. Competència aprendre a aprendre: 

Aquesta competència, com ja diu el seu nom, comença amb el procés d’ensenyament-

aprenentatge i la possibilitat de continuar-lo de manera autònoma, ser conscient de les pròpies 

capacitats motrius, cognitives, socials, cercar estratègies per dur-les a terme i del propi procés 

d’aprenentatge durant l’activitat física. 

3. Competència en comunicació lingüística: 

Es refereix a la utilització del llenguatge com instrument de comunicació oral i escrita, 

d’interpretació, representació i comprensió de la realitat, de construcció i comunicació de 

diferents coneixements i organització del pensament, conductes i emocions. 

4. Competència en autonomia i iniciativa personal: 

Es pretén que els alumnes prenguin decisions amb criteri i que les duguin a terme assumint les 

conseqüències, assoleixin habilitats personals per adoptar solucions distintes davant noves 

situacions o contextos. És imprescindible que desenvolupin la facultat d’aprendre dels errors 

que han comès.  

5. Competència social i ciutadana: 

Aquesta competència fa possible comprendre la realitat social del món i la de formar a les 

persones per a la pràctica de la ciutadania democràtica mitjançant el diàleg, el respecte, la 

participació social i responsabilitzant-se de les eleccions i decisions adoptades. 
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6. Competència cultural i artística: 

Aquesta competència es basa amb conèixer, apreciar, comprendre i valorar de forma crítica 

les diferents manifestacions culturals. Utilitzar recursos propis de l’expressió artística i 

mostrar interès per la participació amb la vida cultural i contribuir a la conservació del 

patrimoni cultural i artístic de la nostra comunitat i de les altres. 

7. Tractament de la informació i competència digital:  

Aquesta darrera competència que explicarem, introdueix diferents habilitats com l’accés a la 

informació i la seva transmissió, emprant les tecnologies de la informació i la comunicació 

com a element imprescindible per informar-se, comunicar-se i aprendre. 

3.3. Concreció de continguts tercer d’Educació Primària. 

Bloc 1. El cos: imatge i percepció 

1.Descobriment dels elements orgànicofuncionals relacionats amb el moviment. 2.Realització 

de tasques que impliquen coordinació dinàmica general i segmentària. 3.Adequació de la 

postura a les necessitats expressives i motrius. 4.Exploració de les capacitats perceptives i la 

seva relació amb el moviment. 5.Consolidació de la lateralitat i la seva projecció a l’espai. 

6.Representació del propi cos i la dels altres. 7.Valoració i acceptació de la pròpia realitat 

corporal i dels altres, augmentant la confiança en les seves possibilitats, l’autonomia i 

l’autoestima. 

Bloc 2. Habilitats motrius 

1.Formes i possibilitats del moviment. Ajustament i consolidació dels elements fonamentals 

en l’execució de les habilitats motrius bàsiques. 2.Destresa en el maneig d’objectes i en la 

manipulació d’instruments habituals a la vida quotidiana i dels propis de l’àrea. 3.Interès per 

millorar la competència motriu. 4.Disposició favorable a participar en activitats diverses, 

acceptant les diferències individuals del nivell d’habilitat i valorant l’esforç personal. 

5.Millora de les qualitats físiques bàsiques de manera genèrica i orientada a l’execució 

motriu. 

Bloc 3. Activitats físiques, artístiques i expressives 

1.Utilització del cos i el moviment com a instruments d’expressió i comunicació. 

2.Exploració i experimentació de les possibilitats i els recursos expressius del propi cos, tenint 
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en compte les seves parts, els sentits, el ritme i l’espai. 3.Experimentació de tasques 

lúdicomotrius amb base musical. 4.Gaudir mitjançant l’expressió i la comunicació a través del 

propi cos. 5.Valoració dels recursos expressius i comunicatius del cos, propis i dels 

companys. 6.Participació i respecte davant situacions que suposin comunicació corporal, 

valorant les diferències en la manera d’expressar-se. 

Bloc 4. Activitat física i salut 

1.Adquisició d’hàbits de postura i alimentaris saludables relacionats amb l’activitat física i el 

treball intel·lectual que es realitza diàriament a l’aula, al costat de la consolidació d’hàbits 

d’higiene corporal. 2.Actitud favorable cap a l’activitat física en relació amb la salut. 

3.Adopció de mesures de seguretat en la pròpia pràctica de l’activitat física, com 

l’escalfament, la dosificació de l’esforç i la relaxació. 4.Reconeixement i valoració de les 

mesures bàsiques de seguretat i de prevenció d’accidents en la pràctica de l’activitat física en 

relació amb l’entorn. 5.Ús correcte i respectuós d’instal·lacions, espais i materials. 

Bloc 5. Jocs i activitats esportives 

1.Reconeixement del joc i de l’esport com a elements de la realitat social. 2.Comprensió 

d’informació sobre jocs, tradicionals o actuals, instruccions, esports, etc., en textos escrits o a 

través dels mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

3.Participació en jocs i iniciació a la pràctica d’activitats esportives. 4.Respecte, tolerància i 

col·laboració amb les persones que participen en el joc i rebuig envers els comportaments 

antisocials.  5.Comprensió, acceptació i compliment de les normes de joc i actitud responsable 

en relació a les estratègies establertes. 6.Acceptació, dins de l’equip, del paper que li 

correspon com a jugador i de la necessitat d’intercanvi de papers perquè tots experimentin 

diferents responsabilitats. 7.Valoració del joc com a mitjà de plaer i de relació, valoració de 

l’ús del temps de lleure i de l’esforç als jocs i a les activitats esportives. 

4. ESTRUCTURA I ELEMENTS DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. 

4.1. Temporització.  
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Setembre 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

Octubre 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

Novembre 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

                                    

            
Desembre 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
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Gener 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

 
Febrer 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29   

 

 
Març 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

Abril 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
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Maig 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

  Juny 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 

Dies festius o escollits pel centre 

Inici i final classes 

UD 1: Coneixem el nostre cos 

UD 2: Som nets i cuidadosos 

UD 3: Em moc per l’espai 

UD 4: Els jocs de sempre 

UD 5: L’aventura pirata 

UD 6: A ballar s’ha dit 

UD 7: Ens divertim amb els objectes! 

UD 8: Juguem en equip  

UD 9: A ritme de música! 

UD 10: S’aixeca el teló! 

UD 11: Chooff!!! 

UD 12: Juguem per tot arreu!  

Excursió o diada lúdica 

 

Les classes seran els dilluns de 13:00h a 14:00h i els dimarts de 9:00h a 10:00h. Trobem unes 

69 sessions durant tot el curs repartides en 28 en el primer trimestre, 19 en el segon i 22 en el 

tercer. Cada unitat didàctica disposa de 6 sessions, menys la segona que és de 4, la sisena que 

és de 7 sessions i les dues darreres que són de 5. 
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4.2. Continguts transversals i interdisciplinarietat. 

A aquest apartat inclouríem el Projecte de Millora d’aula, desenvolupat anteriorment, ja que 

treballarem a partir de totes les àrees que formen part del currículum d’Educació Primària a 

l’etapa de segon cicle, més concretament, al tercer curs.  

És un projecte innovador i atractiu, el qual ens pot ajudar moltíssim a incrementar el procés 

d’aprenentatge dels alumnes mitjançant l’activitat física a les aules o fora d’elles (depenent 

del mestre corresponent). Totes les activitats que es treballaran seran interdisciplinars i 

interescolars, és a dir, no són activitats extraescolars.   

4.3. Metodologia. 

La metodologia va variant dins les unitats didàctiques ja que va evolucionant cap a un 

augment d’autonomia perquè els alumnes assoleixin responsabilitats. Això sí, en tota activitat 

coincideix que el protagonista sempre és el nin/a, serà motivant i es farà a través d’un 

aprenentatge significatiu.  

Per tant, en resum, diem que els estils d’ensenyament més emprats per mi són: 

Comandament directe, assignació de tasques, inclusió, descobriment guiat i autoavaluació.  

Començarem dient les rutines diaris. Primer anem a recollir els nins, es disposen en fila i per 

parelles i tot seguit anem a cercar el material. Tindrem encarregats diaris de material, així 

evitarem possibles problemes derivats del mal repartiment de tasques. Després, en arribar al 

pati, els encarregats de material deixen tot el material al “racó de material” i després ens 

asseiem tots dins el cercle interior de la pista, els nins es disposen en semicercle. Cal dir que 

cada vegada que haguem de reconduir la sessió els alumnes i nosaltres tornarem a reunir-nos 

al mateix lloc i en la mateixa disposició. 

Tot seguit exposarem els trets generals de la sessió, cada sessió disposarà de tres parts: una 

part d’activació, aquest serà el moment de la informació inicial i de la posta a punt; una fase 

de desenvolupament (part principal) i una fase de tornada a la calma (teorització).  

Finalment, els alumnes encarregats de material agafaran el material per adesar-lo, tots plegats 

tornem cap a l’aula i els alumnes van a dins la seva classe per dur a terme l’hàbit de neteja 

personal. 
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4.4. Avaluació. 

En primer lloc m’agradaria establir els criteris de qualificació que he decidit utilitzar en la 

meva tasca d’avaluació, en el meu cas donaré 30% als conceptuals, un 40% als 

procedimentals i finalment un 30% als actitudinals. Com podem veure es prioritza la part 

procedimental ja que l’àrea d’Educació Física és eminentment pràctica. 

Avaluació de l’alumne: El criteri que seguim per realitzar la nostra avaluació és el temporal, 

aquesta s’explica en tres moments avaluatius → avaluació inicial, avaluació formativa i 

avaluació sumativa.  

No podem oblidar mencionar el sistema de recuperacions establert per a cada UD. Està 

previst realitzar, en properes unitats didàctiques activitats que ens serviran per avaluar els 

nostres alumnes en cas que hagin suspès.  

Avaluació del mestre: Després de cada UD omplirem uns fulls d’avaluació docent. Gràcies a 

aquests fulls coneixerem si la nostra tasca es realitza correctament. Després, compararem si ha 

hagut una millora o no per part del mestre a través d’un full gràfic. 

Avaluació del procés: Avaluarem el context i condicions en les que es desenvolupa el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, és a dir, una avaluació de la programació didàctica, el sistema 

d’avaluació, dels resultats i metavaluació. 

4.5. Atenció a la diversitat.  

Descripció: Trobem una alumna d’integració tardana dins el programa de l’EOEP 

nouvinguda a la nostra comunitat i desconeix totalment tant la llengua catalana com la 

castellana. Per tant, existeix un problema de comunicació entre aquesta alumna, els docents i 

els companys de classe. 

Per altra part trobem un alumne diagnosticat amb un trastorn amb dèficit d’atenció amb 

hiperactivitat (TDAH), aquest alumne té una ACI no significativa, hem hagut de dur a terme 

una sèrie d’adaptacions, sobretot de caire organitzatiu. Les característiques del nostre alumne 

són dèficit d’atenció, hiperactivitat i impulsivitat. Té grans dificultats alhora de parar atenció i 

concentrar-se, presenta un nivell superior d’activitat i és molt impulsiu.  

Actuacions: Referent a la nina d’integració tardana, utilitzarem una petita pissarra i una 

representació per part de dos companys per explicar-li les activitats que farem. Pel que fa a 
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l’alumne amb hiperactivitat es duran a terme una sèrie d’orientacions i actuacions pertinents, 

com per exemple, explicacions clares i concises o que sigui el focus d’interès, el protagonista, 

etc.   

4.6. Recursos didàctics i materials. 

Utilitzarem diferents tipus de recursos didàctics: 

Material convencional: Propis de l’Educació Física escolar (material tradicional com pilotes, 

cons...), materials de psicomotricitat, material de modalitats esportives reglades: com pilotes 

oficials i materials facilitadors d’activitats convencionals. 

Material no convencional: En trobem de: reciclable, de construcció pròpia (a la unitat 

didàctica “tinc un bon equilibri”), agafat de la vida quotidiana i de l’entorn (com escales, 

rampes...). 

Les instal·lacions: Tenim dos patis, un petit gimnàs per fer psicomotricitat i uns petits porxos 

que podem utilitzar en cas de ploure. Cal remarcar que tenim l’ambient natural molt proper i 

disposem d’un poliesportiu, relativament a prop, que serà aprofitat durant el curs per fer 

alguna sortida sobretot en les darreres dues unitats didàctiques. 

També s’utilitzarà material didàctic, ja que s’emprarà material imprès per tal de dur a terme la 

interdisciplinarietat en la unitat didàctica dos. La funció del material serà motivadora, 

estructuradora, facilitadora d’aprenentatges i suport. 

4.7. Ús adequat de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC). 

Una utilitat de les TIC és la recerca d’informació, a través d’un ordinador portàtil que té 

l’escola, sobre la unitat didàctica que estem fent i al finalitzar la sessió hauran d’explicar als 

seus companys quina és la informació nova que han trobat. Per exemple: en la unitat didàctica 

de jocs preesportius, si a aquella sessió estem treballant bàsquet, hauran de cercar informació 

sobre aquest esport. 

Un altre ús que donarem serà, mitjançant una càmera de vídeo, realitzar fotografies i vídeos 

als nins/es durant les sessions per tal de després realitzar un muntatge i donar un feedback.  

Mentre que per part meva em facilita la realització de tasques de control de l’alumnat, com 

per exemple, llistes d’assistència, d’avaluació, de comportament...  
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Normes específiques de l’àrea 

Per tal de que hi hagi un ordre i un control a les classes d’Educació Física i aquestes es puguin 

desenvolupar de manera satisfactòria, els alumnes hauran de complir una sèrie de normes: 

 Ser puntuals, sobretot, si tenim la classe a primera hora. 

 No sortir de la classe fins que el mestre d’Educació Física arribi. 

 Dur roba i calçat esportiu. 

 Dur una camiseta per canviar-se al final de la classe i una tovallola per rentar-se mans 

i cara. 

 Respectar els torns de paraula, tant del mestre com dels propis companys. 

 Respectar als companys. 

 No tocar el material fins que el mestre ho indiqui. 

 Tenir cura del material. 

 Deixar el material que s’estigui utilitzant en el moment a terra cada vegada que el 

mestre hagi d’explicar alguna cosa, per tal d’atendre a l’explicació i no ferir a cap 

company. 

 Participar activament en totes les activitats agradin o no, excepte si es té alguna lesió o 

hagi algun impediment, sempre que sigui justificat. Tot i així, el mestre encomanarà 

alguna activitat a aquest alumne. 

 Respectar les normes de les activitats. 

 Realitzar la classe d’Educació Física sense rellotge o qualsevol objecte personal 

(polseres, anells...) que pugui causar algun mal als altres companys o a ells mateixos, 

durant la sessió. 

 No menjar xiclet ni qualsevol altre aliment durant la sessió. 

 Ajudar a treure i recollir tot el material sempre que el mestre ho demani. 

Conclusions finals 

Amb aquest Treball de Fi de Grau el que pretenem és millorar i potenciar l’aprenentatge i la 

capacitat cognitiva d’una manera molt més significativa i atractiva per a l’alumnat, mitjançant 

l’activitat física que fomenta l’aprenentatge cooperatiu. Seria convenient i satisfactori per a 

tots, que aquest projecte de millora es dugués a terme en un futur no llunyà, per així poder 

canviar la metodologia tradicional dels centres educatius per una nova línia metodològica 

innovadora i motivant que ens portés cap a una mirada diferent de l’educació a través de 

noves experiències i sensacions conjuntes.   
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