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Resum o sumari del treball:
El següent treball consisteix en una guia teòric pràctica o un manual orientatiu,
per facilitar l’aplicació del currículum vigent a professors d’educació secundària,
de l’assignatura d’educació física de les Illes Balears.
En el primer apartat apareix la justificació de la temàtica seleccionada per
elaborar el treball de fi de màster, i seguidament les bases teòriques que
justifiquen els fonaments del manual, juntament a una llegenda on es
reflecteixen les terminologies i nomenclatures emprades, per referir-se als
diferents nivells de concreció dins de la mateixa guia.
En segon lloc, el treball parteix de l’anàlisi del currículum d’educació física de
secundària de les Illes Balears, paral·lelament es tenen presents continguts del
currículum espanyol de secundària. Aquest anàlisi parteix de quatre preguntes,
i s’estructura segons les respostes a les mateixes, les quals pretenen explicar
de forma clara els elements que conformen l’estructura curricular.
En tercer lloc, s’ha desenvolupat un apartat de recursos pràctics per docents.
Aquest conté una rúbrica per avaluar les estratègies didàctiques a nivell
metodològic, disposa en el segon punt, d’orientacions per interpretar la
informació que emeten els documents de centre, útils per aplicar amb més
precisió el currículum. És en aquest apartat, on apareixen explicacions sobre
els termes i qüestions que s’han de desenvolupar en cada nivell de concreció, i
quin és el seu responsable o agent interventor. Concloent el tercer apartat, es
comparteixen les bases metodològiques que s’han tingut en compte per
dissenyar i executar l’instrument d’avaluació del treball de camp: el qüestionari.
En quart i darrer lloc, en l’annex podeu consultar un exemple d’unitat didàctica
seguint les premisses d’utilització i adaptació dels elements curriculars, i una
gràfica amb els resultats del qüestionari en forma de mitjana de les respostes.

Paraules clau: educació física, educació secundària, currículum educatiu,
estàndards d’aprenentatge i perfil competencial.
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1. Justificació del Treball
He decidit realitzar el següent treball en les darreres setmanes del període de
pràctiques; van sorgir imprevists que em van obligar a modificar el guió de TFM
previst. Justament la temàtica que he escollit, va seguint la línia d’una gran part
dels treballs que hem anat exercitant, en la fase teòrica i pràctica del màster.
Aquesta proposta consisteix en una Guia orientativa per professors de
secundària que tinguin intenció d’aplicar el currículum actual en Educació
secundària o Educació Física. Aquesta, disposa en primer lloc d’una
contextualització teòrica vers la funcionalitat del currículum, tant de cara a l’ús
per part del professorat, com dins l’àrea de didàctica, enfocat a optimitzar els
processos d’ensenyament aprenentatge dels alumnes.
Per altra banda, també es cita la normativa estatal i autonòmica vers el
Currículum i vers la relació entre els elements que el conformen. Tot seguit,
s’esmenta l’instrument didàctic i de desenvolupament del currículum, el qual
seran les unitats didàctiques, i els elements que les formen. En darrer lloc, es
descriuen els aspectes fonamentals de les adaptacions curriculars d’àrea.
Pel que fa a la Guia pròpiament dita, disposa d’un Bloc inicial en format teòric, i
d’un segon Bloc en format pràctic com recurs per orientar l’acció docent. El
Bloc inicial conté el protocol de relació i aplicació dels elements curriculars
bàsics: objectius, continguts, programació i metodologia. Dins els processos
d’ensenyament, apareixen els Estàndards d’Aprenentatge, que representen el
nivell o model bàsic per desenvolupar una competència. En l’apartat de
metodologia s’explica com es vincula el Criteri d’avaluació Curricular amb
l’Estàndard d’Aprenentatge i la resta d’elements curriculars.
El Bloc en format pràctic disposa d’una rúbrica per avaluar les estratègies
didàctiques a nivell metodològic del professorat, les utilitats i implicacions dels
documents de centre en relació a cada nivell de concreció. Un model de
concreció de cada un dels nivells per seqüenciar els elements del currículum.
En darrer lloc apareix l’entrevista realitzada a professors de secundària i els
seus resultats, amb aquest instrument es pretenia realitzar una tasca de camp
per obtenir evidències del nivell del professorat vers l’aplicació del currículum.
5
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A). MARC TEÒRIC
2. Contextualització
2.1. Teoria curricular educativa
Inicialment és necessari introduir els sediments teòrics que sustenten la finalitat
pedagògica i didàctica del currículum dins l’educació actual. La primera base
teòrica consisteix segons Ratto (2010) en què el professorat ha d’entendre el
currículum com una guia pràctica pel docent per determinar allò que ocorre dins
l’aula. La segona base parteix de Pansza, M. (2005) el qual esmenta que la
Teoria curricular es pot entendre com una àrea de la didàctica.
Per altra banda, també proposa el currículum com una seqüència estructurada
d’experiències d’aprenentatge, on les peces clau són el disseny i l’acció. La
tercera base és la que proposa Stenhouse (1997), al definir el currículum com
un instrument potent i immediat per la transformació de l’aprenentatge, actuant
com una guia pel professorat. D’aquesta forma, es considera la Guia com una
eina de seguiment del que succeeix dins l’aula abans, durant i desprès de
l’acció docent.


Abans: es refereix al moment de programació i disseny.



Durant: es basa en el temps de pràctica i acció.



Després: consisteix en les valoracions posteriors al procés.

Una vegada visualitzada la finalitat d’ús aplicat que pot generar el professorat
del currículum, cal analitzar el marc legislatiu a nivell estatal i autonòmic.


Llei estatal del Currículum:

-Reial Decret 1105/2014, pel que s’estableix el Currículum d’educació
secundària obligatòria i de Batxillerat. (BOE nº3, secció 1, pàg. 169).
D’aquest es destaca l’aparició en l’article 6 de nous elements curriculars.


Llei autonòmica del Currículum:

-Reial Decret 34/2015, estableix el Currículum d’educació secundària
obligatòria a les Illes Balears (BOIB, nº 73).

6
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D’aquest altre Decret es destaca l’article 5 on s’especifiquen els elements nous
i ja presents que conformen el currículum de forma clara i concisa.


Disposició estatal sobre l’aplicació del currículum:

-Ordre ECD/65/2015, on es descriuen les relacions entre les competències, els
continguts i els criteris d’avaluació de l’educació primària, l’educació secundària
obligatòria i el batxillerat.
2.2. Teoria de l’adaptació curricular i nivells de concreció
-La segona fonamentació teòrica recau sobre l’acció del docent, i es centra en
l’ajustament del currículum a una realitat concreta, i als nivells de concreció del
mateix per passar de la normativa a l’aula.
En primer lloc, segons Rodríguez, J. (2015) la unitat didàctica serà la seqüència
d’ensenyament aprenentatge, o bé l’instrument de feina que permeti al docent
organitzar la seva tasca educativa, orientant-la cap a un aprenentatge de
qualitat i ajustat al grup i a l’alumne amb la seva diversitat.
En segon lloc a partir del mateix autor, s’han agrupat els elements que
conformen la unitat didàctica, extrets i adaptats de Rodríguez, J. (2015):
-Títol de Unitat
-Definició: acotar aspectes didàctics i pedagògics


Model disciplinar, interdisciplinari o globalitzat



Matèries incloses



Blocs de continguts de l’àrea



Nivells temporització

-Contextualització teòrica: justificar empíricament la unitat.
-Aprenentatges esperats:


Objectius didàctics de la unitat didàctica



Continguts (actitudinals, procedimentals i conceptuals)



Estàndards d’aprenentatge i competències associades
7
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Criteris d’avaluació i eines (rúbrica: formativa, sumativa o final)

-Metodologia: principis i estratègies didàctiques per la unitat didàctica
-Programació d’aula de les activitats:


Fase inicial: presentació dels continguts de la Unitat Didàctica



Fase de desenvolupament: interactivitat i participació dels alumnes



Fase de síntesi: avaluació dels aprenentatges

-Avaluació:

han

d’aparèixer

els

criteris

d’avaluació

i

els

estàndards

d’aprenentatge avaluables, així com les activitats i els instruments d’avaluació.
En tercer lloc, segons Estévez, A. (2007) i com veníem introduint anteriorment,
per l’aplicació del currículum establert seran necessàries una sèrie de presses
de decisions escalonades en nivells educatius de concreció. Aquest fet, dóna
lloc a diversos nivells d’aprofundiment en el currículum, on cada un de nou
implica l’anterior:
-Nivell de concreció 1: parteix del marc legal bàsic i que correspon al
currículum, establert en els Reials Decrets estatals i normatives autonòmiques
per les etapes educatives.
-Nivell de concreció 2: correspon al centre educatiu, s’articula amb els
documents de centre, segons els Departaments i òrgans consultius del centre.
-Nivell de concreció 3: elaboració i disseny per part del professorat, en aquest
s’estableix la programació d’aula per dur a terme les unitats didàctiques.
-Nivell de concreció 4: desenvolupament per part del professorat durant l’acció
o pràctica del disseny programat, aquest nivell seria el respectiu a les
adaptacions curriculars dels elements bàsics del currículum.
En relació als nivells de concreció, segons altres autors com Bautista, A. (1988)
els nivells de concreció eren dos:
-Nivell 1: marc curricular de referència del sistema educatiu o comunitat
-Nivell 2: projecte curricular o proposta del professorat per seleccionar,
organitzar i seqüenciar els elements del currículum.
8
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En el cas del treball, el nivell 1, seria exactament el mateix, mentre que el nivell
2, englobaria els nivells 2, 3 i 4.
Tancant el marc teòric, s’ha de fer incidència en aspectes relacionats amb el
nivell de concreció 4, ja que pel que fa al Bloc en format teòric del disseny i
programació i avaluació dels Estàndards d’Aprenentatge amb els Criteris
d’avaluació, va més referit a tasques dels nivells de concreció 1, 2 i 3. Per altra
banda, el Bloc enfocat a la pràctica, es centra en aspectes relatius als nivells de
concreció 2, 3 i 4 (més propers a la pràctica que a la teoria).
Segons Gómez, Mª C. i Carro, L. (1993) reconeixen dins les adaptacions tres
fases de pràctica necessàries (dialèctica, reflexiva i crítica), per a dur a terme
autèntics processos d’individualització de l’ensenyament. A continuació es
presenten les fases extretes i adaptades dels mateixos autors:
 Fase 1 - coneixement de l’acció:


Presentació i coneixement de la realitat



Anàlisi funcional interactiu: estil d’aprenentatge, ambient, currículum



Tractament globalitzador de l’ensenyament: programar unitats



Desenvolupament d’unitats didàctiques: partir d’objectius funcionals

 Fase 2 – reflexió en l’acció: recollida de dades
 Fase 3 – reflexió sobre l’acció i la reflexió en l’acció: valoracions en grup.
Segons Paniagua, C. les adaptacions del currículum es poden classificar en
tres tipus principals, s’han extret i adaptat d’aquests autors:
-D’accés: faciliten a través de materials específics o modificacions de les
condicions d’interacció.
-Curriculars pròpiament dites: modifiquen o més aspectes dels elements
curriculars: programació, avaluació i gestió d’altres modalitats curriculars.


Significatives: modificacions efectuades que impliquen eliminar elements
curriculars bàsics: objectius, continguts o criteris d’avaluació.



No significatives: modificacions puntuals de la programació.

-De context: actuen sobre l’estructura soci afectiva i el clima emocional de
l’aula, del Centre.
9
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2.3. Llegenda terminològica
Un dels objectius d’actuació del treball, consisteix en desglossar el material del
currículum segons les línies d’actuació dels cursos de secundària. A partir dels
documents orientatius, que proposa l’administració per a professors i Centres
educatius, s’ha estructurat la informació en tres línies o dos cicles:


Línia 1: engloba 1r, 2n i 3r d’ESO.



Línia 1.2: correspon al 4t curs d’ESO.



Línia 2: correspon al curs de 1r de Batxillerat.

1r Cicle (ESO)
2n Cicle (Batxillerat)

Els organismes implicats en l’elaboració i posta en pràctica del currículum,
determinen els nivells de concreció dels elements curriculars del mateix:
1. –Administració

-

Nivell de concreció 1 dels elements curriculars

2. –Centre
3. –Departament

Nivell de concreció 2 dels elements curriculars

4. –Equip docent
5. –Professor

Nivell de concreció 3: elaboració del professor

El Nivell de concreció 4 fa referència a les adaptacions curriculars.
 Nomenclatura emprada pel Nivell de concreció 1


Objectius Generals – OBJGEC

Objectius Específics – OBJESPC



Continguts Generals – CGC



Estàndards d’Aprenentatge – EA Est. Essencial aprenentatge – EEA



Criteris d’avaluació CAV

Continguts Específics – CEC

 Nomenclatura emprada pel Nivell de concreció 2 i 3:


Perfil competencial: PC



Competències: CMCT – CDIG – CL – CAA – CSC – CEC – CSIEE



Objectius Generals i Específics didàctics: OGD - OED



Indicadors d’assoliment: IAS

-El 1r nivell de concreció va regit pels documents legislatius de l’administració.
-El 2n i 3r nivell l’elabora el professorat en el Departament i pel seu compte.
-Els noms de les competències s’especifiquen en l’apartat 3.1. en la pàgina 11.
10

10703 - Treball Final de Màster (TFM) – Màster de Formació del Professorat (MFP). 2018-19

3. Desglossament del Currículum de les Illes Balears
La estructura del treball pretén donar resposta a sobre com engranar o
seqüenciar els elements curriculars d’aquest Mapa Conceptual del Currículum:





QUÈ? La resposta són els Objectius
PER QUÈ? La resposta és la Estructuració dels Blocs de Continguts
QUANT? La resposta és la Programació o temporalitat d’EA
COM? La resposta és la Metodologia o l’avaluació dels CAV i EA

La idea clau per comprendre l’enfocament de la Guia, consisteix en visualitzar
un puzle, en el que les peces (elements del currículum) van encaixant una dins
les altres per ordre de prioritat en el desenvolupament d’una unitat didàctica.

-Figura 1: Mapa Conceptual del Currículum i eix introductori de la Guia.

11
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3.1. Objectius generals i específics del Currículum

Integració i
transferència:
coneixements i
habilitats
transversals
contextos variats.

Esperit crític:
enfortiment d’aspectes
personals, culturals i
lingüístics, d’hàbits
d’estudi i d’acció social

Valors personals:
actituds, valors
personals, sentit crític i
reflexiu, auto concepte,
auto imatge positiva.

Optimització situacions
motrius: creativitat i
expressivitat , ús oci i
lleure, soci cultural,
possibilitats entorn.

Generals i Específics

Coneixements
saludables: mesures de
risc i ús social –prevenció
postural i ergonomia –
estils i hàbits de vida
actius, nutrició.

Capacitats físiques:
autonomia – habilitats
motrius, superació reptes,
rendiment, cooperació,
avaluar companys.

OBJECTIUS
Expressiva: lingüística i
comunicativa (CL)

Matemàtica i científica
Tecnològica (CMCT)
Iniciativa i sentit de
l’emprenedoria (CSIEE)

Social i cívica: actituds i
valors socials (CSC)

Competències
clau curriculars
Consciència i expressions
culturals (CEC)

Competència
digital (CD)

Auto aprenentatge: consolidació i
sistematització processos (CAA)

-Figura 2: objectius i competències comunes a totes les matèries i cicles.
-Comentari:
Els Objectius Generals del currículum són comuns a totes les matèries. Mentre
que els Objectius Específics segons propis de cada matèria i segons el cicle al
qual s’adrecen (1r o 2n Cicle). Els processos d’ensenyament aprenentatge que
vagin enfocats a potenciar competències pròpies d’una matèria seran de
caràcter mono- disciplinari. Mentre que els processos d’ensenyament
aprenentatge que es centrin en vàries competències de vàries matèries seran
de caràcter Interdisciplinaris. Les competències apareixen relacionades amb
els EA, els CAV i els IAS.
12
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Els EA són la base o suport per poder dominar una competència o vàries.
Els acrònims de les competències entre d’altres sigles i abreviatures seran
emprats baix aquesta regla nomo tècnica al llarg de la Guia, el conjunt de
termes abreviats es precisa en l’apartat anterior de Llegenda.
En el Currículum s’especifiquen els Objectius Generals, els quals van enfocats
a les 3 Línies d’actuació i/o a ambdós Cicles de formació de secundària, i per
altra banda, són comuns a totes les matèries. A continuació es presenten:
3.1.1. Objectius Generals Curriculars (OBJGEC):

1) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets
amb respecte cap als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat
entre les persones i els grups, exercitar-se en el diàleg garantint els drets
humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors
comuns d’una societat plural, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania
democràtica.
2) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i feina individual i en
equip com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de
l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.
3) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre aquests. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per
qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els
estereotips que suposin discriminació entre homes i dones, així com qualsevol
manifestació de violència contra la dona.
4) Enfortir les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i
en les seves relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els
prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre
pacíficament els conflictes.
5) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació
per adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació
bàsica i responsable en el camp de les tecnologies, especialment les de la
13
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informació i la comunicació. Valorar la necessitat de fer un ús segur i
responsable de les tecnologies digitals, tenint cura de gestionar la pròpia
identitat digital i respectant la dels altres.
6) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en
diferents disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar els
problemes en els diversos camps del coneixement i de l’experiència.
7) Desenvolupar l’esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar
actituds de confiança en un mateix, de participació, de sentit crític, d’iniciativa
personal i la capacitat d’aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i
assumir responsabilitats.
8) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en llengua
catalana i en llengua castellana, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el
coneixement, la lectura i l’estudi de les seves literatures.
9) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera
apropiada.
10) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història i
el patrimoni artístic i cultural, especialment els corresponents a les Illes Balears,
reforçar el sentiment de pertinença a l’àmbit cultural i lingüístic català i entendre
la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i dels individus.
11) Valorar la diversitat de cultures i societats, i desenvolupar actituds de
respecte envers la seva llengua, les seves tradicions, els seus costums i el seu
patrimoni artístic i cultural.
12) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar
les diferències, consolidar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar
l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir el desenvolupament
personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota
la seva diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut,
el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, i contribuir a conservar-lo
i millorar-lo.

14
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13) Valorar, gaudir, interpretar críticament i produir amb propietat, autonomia i
creativitat missatges que emprin codis artístics, científics i tècnics amb la
finalitat d’enriquir les possibilitats de comunicació i d’expressió.
Per altra banda, en el document del Currículum es presenten els Objectius
Específics distingint la Línia 1 i 1.2 de la 2, és a dir, el primer Cicle té uns
Objectius específics i el segon Cicle uns altres.

3.1.2. Objectius específics Currículum (OBJESPC) Cicle 1:

1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscs i les contradiccions que
l’activitat física té per a la salut individual i la col·lectiva i per al
desenvolupament personal i la qualitat de vida mitjançant la pràctica habitual i
sistemàtica d’activitats físiques.
2. Mostrar una actitud crítica davant els models corporals i de salut i les
manifestacions fisicoesportives com a fenòmens socioculturals, i instaurar
hàbits saludables.
3. Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques
adreçades a millorar la salut mitjançant un tractament diferenciat de les
diverses capacitats implicades.
4. Augmentar les pròpies possibilitats de rendiment motor mitjançant el
condicionament i la millora de les capacitats físiques i el perfeccionament de les
funcions d’ajustament, domini i control corporal, així com desenvolupar actituds
d’autoexigència i superació.
5. Participar, amb independència del nivell d’habilitat assolit, en jocs i esports
(convencionals,

recreatius

i

populars),

col·laborar

a

organitzar-los

i

desenvolupar-los, valorar-ne els aspectes de relació que fomenten i mostrar
habilitats i actituds socials de tolerància i d’esportivitat per damunt de la recerca
desmesurada del rendiment.
15
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6. Conèixer i practicar modalitats esportives individuals, d’oposició, de
col·laboració o de col·laboració-oposició i aplicar els fonaments reglamentaris,
tècnics i tàctics a situacions de joc.
7. Valorar i utilitzar el cos com a mitjà d’expressió i comunicació mitjançant el
disseny i la pràctica d’activitats expressives amb una base musical adequada o
sense aquesta base.
8. Conèixer les possibilitats que l’entorn ofereix per practicar activitats físiques
esportives.
9. Reconèixer les possibilitats del medi natural de les Illes Balears com a espai
idoni per a l’activitat física i discriminar les pràctiques que hi poden causar
qualsevol tipus de deteriorament.
10. Recuperar i comprendre el valor cultural dels jocs i esports populars i
recreatius de les Illes Balears com a elements característics de la nostra cultura
que és necessari preservar; practicar-los amb independència del nivell
d’habilitat personal, i col·laborar en l’organització de campionats i activitats de
divulgació.
11. Planificar activitats que permetin la participació en termes de seguretat
prèvia valoració de l’estat de les capacitats físiques i habilitats motrius
específiques pròpies.
12. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i
d’esportivitat a l’hora de participar en activitats, jocs i esports, independentment
de les diferències culturals, socials i d’habilitat.
13. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i la lectura com a
font de consulta i com a recurs de suport per assolir els aprenentatges.

16
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3.1.3 Objectius específics del Currículum (OBJESPC) Cicle 2:

1. Conèixer i valorar els efectes positius de la pràctica regular d’activitat física
en el desenvolupament personal i social, com la millora de la salut i de la
qualitat de vida.
2. Utilitzar de forma autònoma l’activitat física i les tècniques de relaxació com a
mitjà de coneixement personal i com a recurs per reduir desequilibris i tensions
produïdes en la vida diària.
3. Adoptar una actitud crítica davant les pràctiques socials que tenen efectes
negatius per a la salut individual i la col·lectiva.
4. Elaborar i posar en pràctica un programa d’activitat física i salut i incrementar
les capacitats físiques implicades a partir de l’avaluació de l’estat inicial.
5. Resoldre situacions motrius esportives donant prioritat a la presa de
decisions i utilitzant elements tècnics apresos a l’etapa anterior.
6. Dur a terme activitats fisicoesportives a l’entorn i demostrar actituds que
contribueixin a conservar-lo.
7. Organitzar activitats físiques com a recurs per ocupar el lleure i el temps
d’oci, participar-hi i valorar els aspectes socials i culturals que hi estan
associats.
8. Dissenyar i practicar, en petits grups, composicions amb base musical o
sense com a mitjà d’expressió i de comunicació.
9. Conèixer la diversitat d’activitats físiques, lúdiques i esportives com a
elements culturals i valorar-les tant des de la perspectiva de participant com
des de la perspectiva d’espectador.
10. Conèixer, valorar, practicar i transmetre els jocs tradicionals de les Illes
Balears com a elements característics de la nostra cultura.
11. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a font de
consulta i com a recurs de suport per assolir els aprenentatges en entorns
cooperatius.
17
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3.2. Estructuració dels continguts

ESTRUCTURACIÓ

En 5 blocs de continguts

Característiques / estàndard avaluables

Alimentació i AF

1. Salut i condició física

Mecanisme
acció motriu

2. Sit. Motrius Reglades

Metabolisme i AF

Autoavaluació
execució

Comunicació
improvisada

Usos expressius
del cos

3. Sit. Expressió corporal

4. Sit. Adaptació a l’entorn

AF medi natural

5. Temàtica comuna

Usos de les TIC

Respecte entorn i AF

Exposicions orals amb
el suport de les TIC

-Figura 3: fil temàtic de contingut orientat a Estàndards d’Aprenentatge.
-Comentari:
S’estableix una relació entre els Objectius Generals i Específics Curriculars
amb els 5 Blocs de Continguts Curriculars. Aquesta relació es troba
estructurada segons els cursos acadèmics (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO i primer de
Batxillerat), a partir de la classificació proposada de les Línies d’actuació (1,
1.2, 2) o bé dels Cicles de secundària (1r i 2n). Els continguts estructuren els
processos

d’ensenyament

aprenentatge

i

d’avaluació

posterior

com:

actitudinals, conceptuals i procedimentals. Dins cada Bloc curricular existeixen
Estàndards

Aprenentatge

(EA)

focalitzats

a

regular

els

processos

d’ensenyament aprenentatges dels alumnes. Els mateixos EA tenen relació
amb els Criteris d’avaluació (CAV). Per altra banda, les competències
s’associen als EA per donar sentit a l’avaluació de les conductes dels alumnes
o de les seves produccions.
18
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3.2.1 Bloc de Continguts Curriculars i Objectius Generals i Específics associats:
-BLOC 1 – CONDICIÓ FÍSICA I SALUT


OBJ GENERALS ASSOCIATS (comuns a les línies): (1) – (2) – (3) – 6 – 12



OBJ ESPECÍFICS 1r CICLE: 1 – 2 – 3 – (4) - (12)

LÍNIA 1 (1r, 2n, 3r d’ESO): condició física. Concepte. Capacitats físiques
relacionades amb la salut. Relació entre els conceptes. Alimentació i activitat
física. Fonaments bàsics per planificar una dieta equilibrada. Valoració de
l’alimentació com a factor decisiu en la salut personal. Aplicació sistemàtica de
tests i proves funcionals que informen sobre possibilitats i limitacions.
Reconeixement de l’efecte positiu de la pràctica d’activitat física sobre
l’organisme. Els processos d’adaptació a l’esforç. Valoració positiva d’una bona
condició física per assolir més qualitat de vida i salut. Valoració d’activitats
esportives per millorar la salut. Condicionament general de capacitats físiques
relacionades amb la salut. Efectes sobre la salut. Aplicació de sistemes
específics d’entrenament de la resistència aeròbica (carrera contínua uniforme i
variable, entrenament total, entrenament en circuit i jocs). La força.
Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la força. Pràctica
contínua de jocs i exercicis dinàmics de força general i amplitud de moviment.
La velocitat. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la
velocitat de reacció i desplaçament. Higiene postural. Concepte i aplicacions
pràctiques. Creació d’hàbits i actituds preventives. Adopció de postures
correctes en activitats físiques i esportives.
LÍNIA 1.2 (4t ESO): valoració d’efectes positius de la higiene postural en
activitats quotidianes i en pràctica d’activitat física com a mitjà de prevenció.
Aplicació de tècniques generals i específiques de relaxació i treball
compensatori i valoració d’aquestes com a alleujament de tensions de la vida
quotidiana. Apreciació i acceptació de valors estètics de la pròpia imatge i
valoració crítica de models corporals i de salut vigents. Actitud crítica. Valoració
d’efectes d’hàbits negatius (fumar, beure, sedentarisme) sobre la condició física
i la salut. Apreciació de repercussions de la pràctica habitual d’activitat física
sobre la salut i la qualitat de vida. Dietètica i nutrició aplicades a l’activitat física.
19
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Capacitats físiques relacionades amb la salut: força i resistència muscular.
Manifestacions bàsiques en activitats esportives. Tipus de contraccions
musculars i exercicis. Aplicació de sistemes específics d’entrenament de la
força. Efectes per a la salut. Elaboració i posada en pràctica d’un pla de treball
de diferents capacitats físiques: resistència aeròbica, força muscular general,
velocitat i amplitud de moviment. Aplicació sistemàtica de tests i proves
funcionals que informin els alumnes de les seves possibilitats i limitacions.


LÍNIA 2 (Batxillerat) - OBJECTIUS ESPECÍFICS 2n CICLE: 3 - 4

Nutrició i activitat física i esportiva. Coneixement de necessitats nutritives en les
diferents activitats físiques i esportives. Adopció d’hàbits alimentaris correctes.
Aplicació de diferents mètodes i tècniques de relaxació. Beneficis de la pràctica
d’activitat física regular i valoració de la incidència en la salut. Anàlisi de la
influència d’hàbits socials positius: alimentació adequada, descans i estil de
vida actiu. Anàlisi de la influència d’hàbits socials negatius: sedentarisme,
drogoaddicció, alcoholisme, tabaquisme, etc. Anàlisi de sortides professionals
relacionades amb l’activitat física i l’esport. Fonaments biològics de la conducta
motriu. Factors influents en el desenvolupament de capacitats físiques
relacionades amb la salut. Principals adaptacions funcionals a l’exercici físic.
Execució de sistemes i mètodes per desenvolupar la condició física.
Planificació del desenvolupament de capacitats físiques relacionades amb la
salut. Elaboració i posada en pràctica, de manera autònoma, d’un programa
personal d’activitat física i salut considerant factors com la freqüència, la
intensitat, el temps i el tipus d’activitat. Realització de proves d’avaluació de la
condició física saludable. Acceptació de l’autonomia i la responsabilitat en el
manteniment i/o la millora de la condició física. Valoració d’activitats esportives
com a forma de millorar la salut. Col·laboració en l’organització i la realització
d’activitats a l’entorn. Adopció d’hàbits esportius saludables. Participació i
cooperació en les activitats físiques i demostració de creativitat a l’hora de durles a terme.
-BLOC 2 – SITUACIONS ESPORTIVES


OBJ GENERALS ASSOCIATS (comuns a les línies): (1) – (2) – (3) – 4 – 7



OBJ ESPECÍFICS 1r CICLE: (4) – 5 – 6 – 10 – (12)
20
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LÍNIA 1 (1r, 2n, 3r d’ESO): adopció d’actituds crítiques envers el fenomen
sociocultural que l’activitat esportiva representa. Acceptació del nivell ¡
d’habilitat

propi

per

la

superació

personal.

Disposició

favorable

a

l’autoexigència i a la superació de pròpies limitacions. Autocontrol, cooperació,
tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions de la pràctica
d’activitats esportives. Valoració de les possibilitats lúdiques del joc i l’esport
per dinamitzar grups i gaudir personalment. Realització d’activitats cooperatives
i competitives adreçades a aprenentatge dels fonaments tècnics i tàctics d’un o
diversos esports d’oposició, col·laboració, col·laboració-oposició. Valoració de
la tolerància i l’esportivitat per davant del resultat. Resolució de conflictes
mitjançant tècniques de dinàmica de grup. Respecte i acceptació de les normes
i els reglaments. Execució d’habilitats motrius vinculades a accions motrius
individuals. El factor qualitatiu del moviment: els mecanismes de percepció,
decisió i execució. Característiques bàsiques i comunes d’habilitats esportives:
normes, regles i aspectes

tècnics i tàctics. Aspectes tècnics, tàctics i

reglamentaris dels esports practicats. Execució de diferents combinacions
d’habilitats atlètiques, aquàtiques, gimnàstiques i acrobàtiques. Pràctica
d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o consolidació d’ esports individuals.
Realització de jocs i activitats de lluita per aprendre els fonaments tècnics,
tàctics i reglamentaris dels esports d’adversari amb contacte. Pràctica
d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o la consolidació d’esports
d’oposició, de col·laboració, o de col·laboració-oposició, de lleure i de
recreació. Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i
principis tàctics bàsics i reglamentaris d’esports de col·laboració o col·laboració
oposició. Realització de gests tècnics bàsics i identificació d’elements
reglamentaris d’esports de col·laboració o col·laboració-oposició. Aspectes
tècnics, tàctics i reglamentaris d’esports que es practiquen. Assumpció de
responsabilitat individual en activitats col·lectives com a condició per
aconseguir l’objectiu comú. Esports d’oposició com a fenomen social i cultural.
Anàlisi

de

particularitats

de

jocs

esportius

i

classificació

d’aquests:

convencionals, tradicionals i recreatius. Participació activa en els diferents jocs i
activitats esportives i facilitació de relacions entre companys, la màxima
participació, el respecte i la tolerància. Pràctica de jocs i esports autòctons de
les Illes Balears. Experimentació de noves habilitats específiques de caràcter
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recreatiu i alternatiu. Pràctica de jocs tradicionals i valoració d’aquests com a
part del patrimoni cultural. Respecte i acceptació de les normes dels esports de
lluita/adversari i de les establertes pel grup.
LÍNIA 1.2 (4t ESO). Realització d’activitats encaminades a l’aprenentatge i el
perfeccionament d’un o diversos esports individuals i d’oposició. Realització
d’activitats encaminades a l’aprenentatge i el perfeccionament d’un o diversos
esports de col·laboració i de col·laboració-oposició. Organització de torneigs
esportius recreatius dels diferents esports practicats i participació en aquests.


LÍNIA 2 (Batxillerat) - OBJECTIUS ESPECÍFICS 2n CICLE: 5 – 7 – 10

Realització de jocs orientats a aprendre els elements tècnics, tàctics i
reglamentaris d’un o diversos esports d’adversari, de col·laboració o de
col·laboració-oposició. Identificació de situacions tàctiques i estratègiques i
d’elements reglamentaris d’un o diversos esports de col·laboració o de
col·laboració-oposició. Pràctica de jocs tradicionals i esports autòctons de les
Illes Balears i valoració d’aquests com a part del patrimoni cultural. Execució
d’habilitats motrius vinculades a accions motrius individuals. El factor qualitatiu
del moviment: mecanismes de percepció, decisió i execució. Aspectes tècnics,
tàctics i reglamentaris d’esports que es practicaran. Execució de diferents
combinacions d’habilitats atlètiques, aquàtiques, gimnàstiques i acrobàtiques.
-BLOC 3 – SITUACIONS MOTRIUS EXPRESSIVES


OBJ GENERALS ASSOCIATS (comuns a línies): (1) – (2) – (3) – 13 – 11



OBJ ESPECÍFICS 1r CICLE: (4) - 7 – 11 – (12)

LÍNIA 1 (1r, 2n, 3r d’ESO): el cos i el ritme. Experimentació d’activitats en les
quals es combinen diferents ritmes. Experimentació d’activitats expressives en
les quals es combinen diversos objectes. Pràctica de jocs i danses com a mitjà
per interioritzar bases rítmiques de ball. Creació i pràctica de coreografies.
Realització de moviments, combinació de les variables d’espai, temps i
intensitat. Balls i danses: aspectes culturals relacionats amb l’expressió
corporal. Execució de balls de pràctica individual, col·lectiva o en parella.
Realització d’activitats rítmiques, amb incidència en el valor expressiu. Danses
folklòriques pròpies de les Illes Balears. Valoració de les danses com a part del
22
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patrimoni cultural i com a element de relació amb els altres. Valoració de la
capacitat i dels usos expressius i comunicatius del cos. Valoració dels balls i les
danses com a mitjà d’expressió i de comunicació. Acceptació de les diferències
individuals i respecte per les execucions dels altres. Experimentació d’activitats
expressives i dinàmiques de grup per trencar els bloqueigs i les inhibicions.
LÍNIA 1.2 (4t ESO): adquisició de directrius per dissenyar composicions
coreogràfiques. Creació d’una composició coreogràfica col·lectiva, amb el
suport d’una estructura musical, amb els diferents elements: espai, temps i
intensitat. Participació i aportació en el grup de les activitats rítmiques. Pràctica
d’activitats rítmiques amb una base musical.


Línia 2 (Batxillerat) OBJECTIUS ESPECÍFICS: 8 – 9 – 10

Aplicació creativa de tècniques expressives en l’elaboració i la representació de
composicions corporals individuals i col·lectives. Col·laboració en l’elaboració i
l’execució de composicions corporals col·lectives.
-BLOC 4 – SITUACIONS EN EL MEDI NATURAL


OBJ GENERALS ASSOCIATS (comuns a les línies): (1) – (2) – (3) – 4



Línia 1 (ESO) - OBJECTIUS ESPECÍFICS LÍNIES 1 + 1.2: (4) - 8 – 9 – (12)

LÍNIA 1 (1r, 2n, 3r d’ESO): anàlisi de les possibilitats que ofereix el nostre medi
natural per dur-hi a terme activitats físiques esportives: terra, aire i aigua.
Creativitat, participació i cooperació en les activitats físiques al medi natural. El
senderisme: concepte, tipus de senders, normes bàsiques, material necessari.
L’orientació. Generalitats. Mitjans naturals per orientar-se. Adquisició de
tècniques bàsiques d’orientació. La brúixola: familiarització i ús. Lectura de
mapes, orientació i realització de recorreguts. Mitjans moderns d’orientació.
Nocions sobre supervivència i acampada, normes de seguretat que s’han de
tenir en compte, dur a terme recorreguts d’orientació en el medi urbà i al
natural. Coneixement i acceptació de les normes de protecció del medi a l’hora
de dur-hi a terme activitats fisicoesportives. Realització d’activitats recreatives
respectant el medi ambient i utilitzant les possibilitats que l’entorn ofereix.
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LÍNIA 1.2 (4t ESO): relació entre l’activitat física, la salut i el medi natural. Presa
de consciència de l’impacte que tenen les activitats fisicoesportives sobre el
medi natural. Adopció de mesures pràctiques. Valoració del patrimoni natural
com a font de recursos per activitats físiques i recreatives. La seguretat com a
premissa en la pràctica d’activitats al medi natural: materials i elements tècnics.
Coneixement de les nocions fonamentals i pràctica de tècniques bàsiques de
primers auxilis en accidents del medi natural (insolacions, ferides, cremades,
etc.). Organització d’activitats al medi natural. Planificació i disseny d’activitats.


Línia 2 (Batxillerat) OBJECTIUS ESPECÍFICS 2n CICLE: 6

Execució d’habilitats motrius vinculades a accions motrius que possibilita i
ofereix el nostre medi natural: terra, aire i aigua
-BLOC 5 – CONTINGUTS COMUNS A TOTS ELS BLOCS:


OBJ GENERALS ASSOCIATS (comuns a les línies): (1) – (2) – 5 – 8 – 9



OBJECTIUS ESPECÍFICS 1r CICLE: (4) – 13 – 3 - (12)

LÍNIA 1 (1r, 2n, 3r d’ESO): l’escalfament. Concepte. Tipus. Fases. Execució
d’exercicis aplicats a l’escalfament general i a l’específic. Iniciació a la pràctica
d’escalfaments generals i específics elaborats individualment. Elaboració i
posada en pràctica d’escalfaments. La tornada a la calma: concepte i
importància. Elaboració i posada en pràctica de la tornada a la calma, tenint en
compte diverses activitats. Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics.
Normes de seguretat per dur a terme activitats fisicoesportives i artístic
expressives. Tècniques de primers auxilis. Coneixement i acceptació de
normes de protecció del medi en activitats fisicoesportives. Realització
d’activitats recreatives respectant el medi ambient i utilitzant les possibilitats de
l’entorn. Utilització de les TIC per cercar i seleccionar informació. Control del
temps i ús responsable de les TIC. Disseny de presentacions.
Línia 1.2 (4t ESO): l’escalfament específic. Característiques i pautes per dur-lo
a terme. Realització i posada en pràctica d’escalfaments de manera autònoma,
amb un previ anàlisi de l’activitat física que es desenvoluparà. Realització i
posada en pràctica de la tornada a la calma de manera autònoma, amb un
previ anàlisi de l’activitat física que es desenvoluparà. Anàlisi crítica
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d’esdeveniments i manifestacions esportives com a fenòmens socioculturals.
Valoració del joc i l’esport com a mitjans d’aprenentatge i desenvolupament
personal. Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics. Riscs que té l’activitat
física, prevenció i seguretat. Les lesions esportives. Primeres actuacions
davant lesions comunes que poden manifestar-se en activitats físiques i
esportives. Acceptació de les normes socials i democràtiques que regeixen una
feina d’equip. Participació i aportació de feina en grup en activitats rítmiques.
Disposició favorable a la desinhibició en la presentació individual o col·lectiva
d’exposicions orals en públic. Valoració positiva d’assoliment de fites comunes.
Tolerància als comportaments d’altres. Utilització de les TIC per cercar i
seleccionar informació. Control de temps i ús responsable de tecnologies
d’informació i comunicació. Disseny de presentacions.


Línia 2 (Batxillerat) OBJECTIUS ESPECÍFICS 2n CICLE : 11

Realització d’activitats recreatives respectant els adversaris, els companys, les
normes i l’entorn on es desenvolupa l’activitat física. Mesures de seguretat i
primers auxilis. Normes de seguretat per fer ús dels materials i les instal·lacions
on es duen a terme activitats fisicoesportives i artístic expressives.
Coneixement i acceptació de les normes de protecció del medi en activitats
fisicoesportives. Realització d’activitats recreatives respectant el medi ambient i
utilitzant les possibilitats que l’entorn ofereix. Utilització de les TIC per ampliar
els coneixements relacionats amb les ciències de l’activitat física, l’educació
física i l’esport. Elaboració de presentacions en diferents suports multimèdia.
Raonament de la distribució:
Els objectius generals i específics entre parèntesi són aquells que es
manifesten en tots els Blocs de Continguts. OBJGEC 1,2 i 3 / OBJEC 4 i 12.
Existeixen 5 Blocs de Continguts curriculars per 1r Cicle (cursos d’ESO), i pel
2n Cicle (Batxillerat) 4 Blocs de Continguts. Per altra banda tenim un total de 13
Objectius Generals, dels quals n’hi ha dos (4 i 12) que apareixen a tots els
Blocs. Per aquesta regla de 3, s’han de distribuir un total d’11 objectius, que
suposa entre 2 i 3 objectius per bloc de continguts, més 1 o 2 de variables.
Per cada bloc hi ha 5 objectius Generals i Específics de màxima, i 4 de mínima.
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3.3. Programació i temporalitat del Currículum

PROGRAMACIÓ

Eina planificació
Nivells de concreció 1-2-3

Principis
planificatius
Aspectes psicoevolutius

Context, instal·lació

Principis metodològics

Distribució continguts
1r cicle: 1r,2n,3r ESO
Projecte Centre

Programació del
Departament

Construcció i aplicació

Distribució continguts
2n cicle: 4t ESO i 1r
batxillerat

Competència del
Departament Didàctic
(nivell de concreció 2)

-Figura 4: principis a considerar en la programació i nivells de concreció.
-Comentari:
Per elaborar la programació de continguts és necessària una correlació entre
els Blocs de continguts i el seu conjunt d’EA a desenvolupar. Per aquest motiu,
es necessita tenir de cada curs els EA que s’han de programar de forma anual,
mensual i setmanal per dur a terme les unitats didàctiques. Segons el temps i
els espais disponibles la temporalitat tindrà unes característiques o unes altres.
Aquesta tasca correspon al 3r nivell de concreció, i pertinent al professor i /o
Departament, que en aquest cas seria en el nivell de concreció 2. També s’han
de considerar els recursos materials i humans dels quals disposa el Centre pel
Departament. En el següent apartat també apareixen exemples de com
temporalitzar el nombre d’EA en les unitats didàctiques.
Per altra banda, també s’ha de tenir en compte que el Treball en xarxa és un
altre element fonamental per efectuar programacions, i que també depèn del 2n
nivell de concreció, com s’ha dit en temps i espais del Centre.
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3.3.1 Programació d’Estàndards d’Aprenentatge i del Perfil Competencial

A continuació es pretén abordar la tasca del nivell de concreció 2 o 3, establint
relació entre EA i Blocs Curriculars segons les línies d’actuació a ESO i
Batxillerat. Aquesta tasca es pot abordada des del Departament en el nivell 2.
-LÍNIA 1 (1r, 2n, 3r ESO) – EA dels BLOCS de CONTINGUTS.


EA DEL BLOC 1 (SALUT I CONDICIÓ FÍSICA):

1.1.1. Analitza la implicació de capacitats físiques i les coordinatives en les
diferents activitats fisicoesportives i artístic expressives treballades en el cicle.
1.1.2. Associa els sistemes metabòlics d’obtenció d’energia als diferents tipus
d’activitat física, l’alimentació i la salut.
1.1.3. Relaciona les adaptacions orgàniques amb l’activitat física sistemàtica i
amb la salut i els riscs i contraindicacions de la pràctica esportiva.
1.1.4. Adapta la intensitat de l’esforç controlant la freqüència cardíaca
corresponent als marges de millora dels diferents factors de la condició física.
1.1.5. Aplica de forma autònoma procediments d’avaluació de la condició física.
1.1.6. Identifica les característiques que han de tenir les activitats físiques per
ser considerades saludables i adopta una actitud crítica davant les pràctiques
que tenen efectes negatius per a la salut.
1.2.1. Participa activament en la millora de les capacitats físiques bàsiques des
d’un enfocament saludable i utilitzant els mètodes bàsics per desenvolupar-les.
1.2.2. Aconsegueix nivells de condició física concordes amb el seu
desenvolupament motor i les seves possibilitats.
1.2.3. Aplica els fonaments de la higiene postural a l’hora de practicar activitats
físiques com a mitjà per prevenir lesions.
1.2.4. Analitza la importància de la pràctica habitual d’activitat física per millorar
la pròpia condició física i relaciona l’efecte d’aquesta amb la qualitat de vida.


EA DEL BLOC 2 (SITUACIONS MOTRIUS ESPORTIVES):

2.1.1. Aplica els aspectes bàsics de les tècniques i les habilitats específiques
de les activitats proposades, respectant les regles i normes establertes.
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2.1.2. Autoavalua la seva execució tenint en compte el model tècnic plantejat.
2.1.3. Descriu la forma de dur a terme moviments implicats en el model tècnic.
2.1.4. Millora el seu nivell de partida en l’execució i l’aplicació de les accions
tècniques i mostra actituds d’esforç, autoexigència i superació.
2.1.5. Explica i posa en pràctica tècniques de progressió en entorns no estables
i tècniques bàsiques d’orientació, adaptant-se a les variacions que es
produeixen i regulant l’esforç segons les seves possibilitats.
2.2.1. Adapta els fonaments tècnics i tàctics per obtenir avantatge en la pràctica
d’activitats fisicoesportives d’oposició o de col·laboració-oposició proposades.
2.2.2. Descriu i posa en pràctica de manera autònoma aspectes organitzatius
d’atac i de defensa en les activitats fisicoesportives d’oposició o de
col·laboració-oposició seleccionades.
2.2.3. Discrimina els estímuls que cal tenir en compte a l’hora de prendre
decisions en les situacions de col·laboració, oposició i col·laboració-oposició
per obtenir avantatge o complir l’objectiu de l’acció.
2.2.4. Reflexiona sobre les situacions resoltes i valora l’oportunitat de les
solucions aportades i l’aplicabilitat a situacions similars.
2.3.1. Mostra tolerància i esportivitat en el paper de participant i d’espectador.
2.3.2. Col·labora en activitats de grup respectant les aportacions d’altres,
normes establertes i assumint responsabilitats per aconseguir els objectius.


EA DEL BLOC 3 (SITUACIONS MOTRIUS EXPRESSIVES):

3.1.1. Utilitza tècniques corporals creatives combinant espai, temps i intensitat.
3.1.2. Crea i posa en pràctica una seqüència de moviments corporals ajustats a
un ritme prefixat.
3.1.3. Col·labora en el disseny i la realització de balls i danses i adapta la seva
execució a la dels companys.
3.1.4. Duu a terme improvisacions com a mitjà de comunicació espontània.
3.2.1. Mostra tolerància i esportivitat en el paper de participant i d’espectador.
3.2.2. Col·labora en les activitats de grup respectant les aportacions dels altres
i les normes establertes i assumint les seves responsabilitats a l’hora
d’aconseguir els objectius.
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3.2.3. Respecta els altres en la tasca d’equip, amb independència del nivell de
destresa


EA DEL BLOC 4 (SITUACIONS MOTRIUS EN EL MEDI NATURAL):

4.1.1. Coneix les possibilitats que ofereix l’entorn a l’hora de dur-hi a terme
d’activitats fisicoesportives.
4.1.2. Respecta l’entorn i el valora com un lloc comú per dur-hi a terme
activitats fisicoesportives.
4.1.3. Analitza críticament les actituds i els estils de vida del tractament del
cos, les activitats d’oci, l’activitat física i l’esport en el context social actual.


EA DEL BLOC 5 (CONTINGUT COMÚ A TOTS ELS BLOCS):

5.1.1. Relaciona l’estructura de sessió amb la intensitat dels esforços realitzats.
5.1.2. Prepara i executa escalfaments i fases finals autònoma i habitualment.
5.1.3. Prepara i practica activitats per la millora d’habilitats motrius segons les
pròpies dificultats.
5.2.1. Identifica les característiques de les activitats fisicoesportives i artístic
expressives proposades que poden suposar risc per a si mateix o per als altres.
5.2.2. Descriu els protocols que s’han de seguir per activar els serveis
d’emergència i de protecció de l’entorn.
5.2.3. Adopta les mesures preventives i de seguretat pròpies de les activitats
desenvolupades durant el cicle, amb especial atenció a les que es duen a
terme en un entorn no estable.
5.3.1. Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per elaborar
documents digitals propis (text, presentació, imatge, vídeo, so, etc.) com a
resultat del procés de recerca, anàlisi i selecció d’informació rellevant.
5.3.2. Exposa i defensa, utilitzant recursos tecnològics, treballs sobre temes
vigents en el context social relacionats amb l’activitat física o la corporalitat.

-LÍNIA 1.2 (4T ESO) – EA dels BLOCS de CONTINGUTS.


EA DEL BLOC 1 (SALUT I CONDICIÓ FÍSICA):
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1.1.1 Demostra coneixements sobre les característiques que han de reunir les
activitats físiques amb un enfocament saludable i els beneficis que aporten a la
salut individual i a la col·lectiva.
1.1.2 Relaciona exercicis de tonificació i flexibilització amb la compensació dels
efectes provocats per les actituds posturals inadequades més freqüents.
1.1.3 Relaciona hàbits com el sedentarisme i el consum de tabac i de begudes
alcohòliques amb els efectes que tenen en la condició física i la salut.
1.1.4 Valora la necessitat d’alimentar-se i hidratar-se per dur a terme diferents
tipus d’activitat física.
1.2.1 Valora el grau d’implicació de les diferents capacitats físiques en la
realització dels diferents tipus d’activitat física.
1.2.2 Practica de forma regular, sistemàtica i autònoma activitats físiques a fi de
millorar les condicions de salut i la qualitat de vida.
1.2.3 Aplica els procediments per integrar en els programes d’activitat física la
millora de les capacitats físiques bàsiques, amb una orientació saludable i en
un nivell adequat a les seves possibilitats.
1.2.4 Valora la pròpia aptitud física en les dimensions anatòmica, fisiològica i
motriu i en relació amb la salut.


EA DEL BLOC 2 (SITUACIONS MOTRIUS ESPORTIVES):

2.1.1 Ajusta la realització de les habilitats específiques als requeriments tècnics
en les situacions motrius individuals, preservant la seva seguretat i tenint en
compte les seves pròpies característiques.
2.1.2 Ajusta la realització de les habilitats específiques als condicionants
generats pels companys i els adversaris en les situacions col·lectives.
2.2.1 Aplica de forma oportuna i eficaç les estratègies específiques de les
activitats d’oposició i contraresta les accions de l’adversari o s’hi anticipa.
2.2.2 Aplica de forma oportuna i eficaç estratègies específiques d’activitats de
cooperació i ajusta accions motrius a factors presents i als altres participants.
2.2.3 Aplica de forma oportuna i eficaç les estratègies específiques d’activitats
de col·laboració-oposició, intercanvia diferents papers amb continuïtat per
aconseguir l’objectiu col·lectiu, com situacions d’avantatge de l’equip contrari.
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2.2.4 Aplica solucions variades a les situacions plantejades, valora les
possibilitats d’èxit d’aquestes solucions i les relaciona amb altres situacions.
2.2.5 Justifica les decisions preses en la pràctica de les diferents activitats i
reconeix els processos que hi estan implicats.
2.2.6 Argumenta estratègies o solucions per resoldre problemes motors i valora
les característiques de cada participant i els factors presents a l’entorn.
2.3.1 Assumeix les funcions encomanades en l’organització d’activitats de grup.
2.3.2 Verifica que la seva col·laboració en la planificació d’activitats de grup
s’ha coordinat amb les accions de la resta de les persones implicades.


EA DEL BLOC 3 (SITUACIONS MOTRIUS EXPRESSIVES):

2.3.3 Presenta propostes creatives de materials i de planificació per utilitzar-les
en la seva pràctica de manera autònoma.
3.1.1 Elabora composicions de caràcter artístic expressiu seleccionant les
tècniques més apropiades per a l’objectiu previst.
3.1.2 Ajusta les seves accions a la intenció dels muntatges artístic expressius i
combina components espacials, temporals i d’interacció amb altres.
3.1.3 Col·labora en el disseny i la realització de muntatges artístic expressius
aportant i acceptant propostes.


EA DEL BLOC 4 (SITUACIONS MOTRIUS EN EL MEDI NATURAL):

2.1.3 Adapta les tècniques de progressió o desplaçament als canvis del medi i
prioritza la seguretat personal i la col·lectiva.
4.1.1 Compara els efectes de les diferents activitats físiques i esportives sobre
l’entorn i els relaciona amb la forma de vida en aquest entorn.
4.1.2 Relaciona activitats físiques a la natura amb la salut i la qualitat de vida.
4.1.3 Demostra hàbits i actituds de conservació i protecció del medi ambient.



EA DEL BLOC 5 (CONTINGUT COMÚ A TOTS ELS BLOCS):

5.1.1 Analitza l’activitat física principal de la sessió per establir les
característiques que han de tenir les fases d’activació i de tornada a la calma.
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5.1.2 Selecciona els exercicis o les tasques d’activació i de tornada a la calma
d’una sessió atenent la intensitat o la dificultat de tasques de la part principal.
5.1.3 Duu a terme exercicis o activitats a les fases inicials i finals d’alguna
sessió, de manera autònoma, d’acord amb el seu nivell de competència motriu.
5.2.1 Valora les actuacions i les intervencions dels participants en activitats,
reconeix els seus mèrits i respecta nivells de competència motriu i diferències.
5.2.2 Valora diferents activitats físiques i distingeix aportacions de cadascuna
del punt de vista cultural i d’enriquiment personal per la relació amb altres.
5.2.3 Manté una actitud crítica amb els comportaments antiesportius, tant en el
paper de participant com en el d’espectador.
5.3.1 Verifica les condicions de pràctica segura i utilitza convenientment l’equip
personal i els materials i espais de la pràctica.
5.3.2 Identifica les lesions freqüents derivades de la pràctica d’activitat física.
5.3.3 Descriu els protocols ha seguir per les lesions, els accidents o les
situacions d’emergència més freqüents en pràctica d’activitats fisicoesportives.
5.4.1 Fonamenta els seus punts de vista o aportacions en la feina de grup i
admet la possibilitat de canviar-los davant altres arguments vàlids.
5.4.2 Valora i reforça aportacions de companys en les feines en grup.
5.5.1 Cerca, processa i analitza críticament informacions actuals sobre temes
vinculats a l’activitat física i la corporalitat utilitzant recursos tecnològics.
5.5.2 Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per aprofundir en
continguts, en fa valoracions crítiques i argumenta les seves conclusions.
5.5.3 Comunica i comparteix informació i idees en suports i entorns apropiats.
-LÍNIA 2 (Batxillerat) – EA dels BLOCS de CONTINGUTS.


EA DEL BLOC 1 (SALUT I CONDICIÓ FÍSICA):

1.1.1 Integra els coneixements sobre nutrició i balanç energètic en els
programes d’activitat física per a la millora de la condició física i la salut.
1.1.2 Incorpora a la pràctica fonaments posturals i funcionals per la salut.
1.1.3 Utilitza autònomament tècniques d’activació i recuperació d’activitat física.
1.1.4 Arriba als seus objectius i nivell de condició física dins marges saludables
i assumeix la responsabilitat de posar en pràctica el seu programa d’activitats.
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1.2.1 Aplica els conceptes apresos sobre les característiques que han de tenir
les activitats físiques amb un enfocament saludable al disseny de pràctiques
tenint en compte les pròpies característiques i interessos personals.
1.2.2 Avalua les pròpies capacitats físiques i coordinatives i considera les
pròpies necessitats i motivacions com a requisit per planificar-ne la millora.
1.2.3 Concreta les millores que pretén aconseguir en el programa d’activitat.
1.2.4 Elabora el seu programa personal d’activitat física conjugant les variables
de freqüència, volum, intensitat i tipus d’activitat.
1.2.5 Comprova el nivell d’assoliment dels objectius del seu programa d’activitat
física i reorienta les activitats en els casos en què no s’arriba al que s’esperava.
1.2.6 Planteja i posa en pràctica iniciatives per fomentar un estil de vida actiu i
per cobrir les pròpies expectatives.


EA DEL BLOC 2 (SITUACIONS MOTRIUS ESPORTIVES):

1.3.1 Dissenya i organitza activitats físiques com a recurs d’oci actiu i hi
participa, valora els aspectes socials i culturals i les possibilitats professionals
futures que hi estan associats i identifica els aspectes organitzatius i els
materials necessaris d’aquestes activitats.
1.3.2 Adopta una actitud crítica davant pràctiques d’activitat física amb efectes
negatius per la salut individual o col·lectiva i davant fenòmens socioculturals
relacionats amb la corporalitat i derivats de manifestacions esportives.
2.1.3 Exerceix les funcions que li corresponen en els procediments o sistemes
posats en pràctica per aconseguir els objectius de l’equip.
2.1.4 Valora l’oportunitat i el risc de les seves accions en les activitats
fisicoesportives desenvolupades.
2.1.5 Planteja estratègies davant les situacions d’oposició o de col·laboracióoposició i les adapta a les característiques dels participants.
2.2.1 Perfecciona les habilitats específiques de les activitats individuals que
responen als seus interessos.
2.2.2 Adapta la realització de les habilitats específiques als condicionants
generats pels companys i els adversaris en les situacions col•lectives.
2.2.3 Resol amb eficàcia situacions motrius en un context competitiu.
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EA DEL BLOC 3 (SITUACIONS MOTRIUS EXPRESSIVES):

3.1.1 Col·labora en el procés de creació i desenvolupament de les
composicions o muntatges artístic expressius.
3.1.2 Representa composicions o muntatges d’expressió corporal individuals o
col·lectius ajustant-se a una intencionalitat estètica o expressiva.
3.1.3 Adequa les seves accions motrius al sentit del projecte artístic expressiu.
4.1.1 Respecta les regles socials i l’entorn en què es duen a terme les
activitats fisicoesportives.


EA DEL BLOC 4 (SITUACIONS MOTRIUS EN EL MEDI NATURAL):

2.2.4 Posa en pràctica tècniques específiques de les activitats en entorns no
estables i analitza els aspectes organitzatius necessaris.
4.2.1 Preveu riscs associats a activitats i derivats de l’actuació pròpia i del grup.
4.2.2 Utilitza els materials i els equipaments atenent les especificacions
tècniques d’aquests.


EA DEL BLOC 5 (CONTINGUT COMÚ A TOTS ELS BLOCS):

4.1.2 Facilita la integració d’altres persones en les activitats de grup, les anima
a participar-hi i respecta les diferències.
4.2.3 Té en compte el nivell de cansament com un element de risc a l’hora de
fer activitats que requereixen atenció o esforç.
4.3.1 Aplica criteris de recerca d’informació que garanteixen l’accés a fonts
actualitzades i rigoroses d’aquesta matèria.
4.3.2 Comunica i comparteix la informació amb l’eina tecnològica adequada per
difondre-la o discutir sobre aquesta.

-Comentari:
Un cop abordada aquesta tasca, el proper nivell ja comporta haver de
programar els EA, la qual cosa pot ser part del nivell de concreció 2 si ho
decideix el Departament, o del nivell de concreció 3 si ho decideix el professor.
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3.3.2. Concreció dels EA i relació amb PC:
Els EA s’han de posar en funcionament dins els processos d’ensenyament
aprenentatge a través de les competències associades en les activitats.
La distribució base serà de 1, 2 o 3 competències associades de forma flexible
a cada EA. En cada activitat solen desenvolupar-se entre 2 i 4 EA.
A continuació es proposa una distinció dels EA per la línia 1, línia 1.2 i la línia 2
Per tant, cada graella conté el Blocs de continguts + EA + PC associat de la
línia a la qual pertany, el CAV i la temporalitat programable.
EA línia 1
Bloc 1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.1
1.2.2.
1.2.3
1.2.4.

CMCT
AA
CDIG

Bloc 2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Bloc 3
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2
3.2.3

CCE
CL

Bloc 4
4.1.1
4.1.2
4.1.3

CCE
CSC
CMCT

Bloc 5
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.1
5.3.2

TEMPORALITAT

AA
CMCT
SIEE

CSC
SIEE

-Competències directes: corresponen al nivell de concreció 1 o 2. El
Departament pot predeterminar com es treballen les competències directes en
les unitats didàctiques (nº de competències per EA - 2 o 3 competències).
-Competències variables: corresponen al nivell concreció 2 i 3, serà el
professor o bé el mateix Departament qui determinarà les competències
variables per un EA (nº de competències per EA – 1 o 2 competències).
Nota: les competències directes s’aplicaran a les 3 Línies per igual.
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La temporalitat va referida al temps en el qual es tractarà cada EA, per exemple
nº de sessions, i si l’EA té valor EEA per ponderar la seva nota amb un
percentatge més elevat. En relació als CAV, cada un sol tenir entre 2 i 6 EA
associats, que han de ser avaluats segons tipus d’avaluació i moment.
Tot seguit apareixen les graelles referides a un exemple del nivell de concreció
2, on mancaria la correlació del perfil competencial variable, a més de la
temporalitat dels EA i avaluació dels CAV, la qual cosa ja correspon al següent
nivell de concreció, malgrat també podria estar predeterminat pel Departament.
EA línia 1.2
Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.2.2.
1.2.3
1.2.4.

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3.1
2.3.2

2.3.3
3.1.1
3.1.2
3.1.3

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Bloc 5

TEMPORALITAT

Línia 2
Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.2.2.
1.2.3
1.2.4.
1.2.6

1.3.1
1.3.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3

3.1.1
3.1.2
3.1.3
4.1.1

2.2.4
4.2.1
4.2.2

TEMPORALITAT

En el proper apartat, s’exposen una sèrie de mesures i criteris per ajustar el
nombre de sessions anuals, mensuals i setmanals a la programació dels
elements curriculars vists fins aquest punt del treball.
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3.3.3 Exemples de Criteris de Programació (anual, mensual i setmanal):
A continuació s’explica com estructurar les unitats didàctiques al llarg del curs.
La tasca de programació dels continguts dependrà del nivell de concreció 3.
En funció de les possibilitats del Centre, les possibilitats de recursos materials i
humans del Departament, el treball en xarxa, i altres com els òrgans consultius
del Centre, hi haurà aspectes del currículum que afectin al nivell de concreció
2, o bé haurà de ser el mateix professor o Departament qui s’encarregui d’això.
Els elements bàsics del currículum i la normativa vigent correspon al nivell de
concreció 1, seran estipulats per la legislació i documents de l’àrea didàctica. A
continuació presentem tres exemples de com estructurar els Blocs de
Continguts Curriculars i els EA respectius:


Model aïllat: 1,5 blocs de continguts per trimestre



Model mixta: 2-3 blocs de continguts per trimestre



Model holístic / transversal: 4-5 blocs per trimestre

També s’ha de contemplar que existeix la possibilitat de treballar 2 blocs o varis
Blocs en una mateixa unitat didàctica, en el trimestre i en les avaluacions. En la
Programació anual Holística els blocs de continguts es desenvolupen
transversalment al llarg de les avaluacions del curs, s’han estructurat així:
Blocs
1
2
3
4
Total

1a avaluació
U.D Bloc 1
U.D Bloc 2
U.D Bloc 3
U.D Bloc 4

Nº S
6
6
5
7
24

2a avaluació
U.D Bloc 1
U.D Bloc 2
U.D Bloc 3
U.D Bloc 4

Nº S 3a avaluació
6
6
6
6
24

NºS

U.D Bloc 1

7

U.D Bloc 2

4

U.D Bloc 3

6

U.D Bloc 4

7
24

En aquest cas, el que resulta important és determinar el nº d’unitats didàctiques
per trimestre, per poder desenvolupar tots els Blocs còmodament, sense haver
d’agafar tots els EA i els CAV en una única unitat didàctica, sinó que es puguin
anar distribuint de forma seqüenciada i estructurada en la programació del curs.
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L’exemple de Programació anual mixta dels Blocs de continguts, implica
realitzar Unitats Didàctiques on apareguin 2 o més Blocs de Continguts.

Blocs

1a avaluació

Nº S

2a avaluació

Nº S 3a avaluació

NºS

1

U.D Bloc 1

8

U.D Bloc 4

8

U.D Bloc 3-4

8

2

U.D Bloc 2

8

U.D Bloc 5

8

U.D Bloc 5-1-2

8

3

U.D Bloc 3

8

U.D Bloc 1-2

8

U.D Bloc 5-3-4

8

Total

24

24

24

L’exemple de Programació anual aïllada dels Blocs de Continguts, implica
abordar com a mínim 1 Bloc Curricular per avaluació.

Blocs

1a avaluació

Nº S

2a avaluació

Nº S 3a avaluació

NºS

1

U.D Bloc 1

12

U.D Bloc 3

12

U.D Bloc 5

12

2

U.D Bloc 2

12

U.D. Bloc 4

12

U.D Bloc 1-2-3-4-5

12

Total

24

24

24

D’aquesta forma es relaciona el tipus de programació amb el model de
distribució dels Blocs de Continguts El patró utilitzat ha estat el següent:
-Model holístic/transversal: es desenvolupen tots els Blocs a cada trimestre.
-Model mixta: es desenvolupen els 5 Blocs per separat, 2 uniats combinant 2
blocs i 2 unitats combinant 3 blocs.
-Model aïllat: es desenvolupen 2 Blocs per trimestre, la darrera unitat
desenvolupa un repàs de tots els Blocs.
Aquest és el paràmetre que s’ha seguit, no obstant, cal recalcar que hi ha
infinites variables, per exemple: holístic pot desenvolupar els 4 blocs fent 2
unitats, el mixta pot desenvolupar 3 blocs fent 1 unitat, entre d’altres.
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La Programació mensual parteix de la mateixa regla de proporció. A
continuació apareixen una sèrie d’exemples orientatius de Programacions:


24 sessions x trimestre = 6 sessions x unitat didàctica (4 unitats x trimestre)



24 sessions x trimestre = 8 sessions x unitat didàctica (3 unitats x trimestre)



24 sessions x trimestre = 12 sessions x unitat (2 unitats)

En la Programació setmanal d’EA per una unitat didàctica, s’ha de tenir clar
com atorgar els EEA i EA a les sessions i a les Unitats didàctiques en general.
Hi ha Estàndards Essencials d’Aprenentatge (EEA) pertinents a tota la Unitat
Didàctica, que s’aniran desenvolupant al llarg de les sessions. El nombre d’EEA
anirà en funció de la temporalitat i condicions de pràctica de la unitat didàctica.
Alguns possibles exemples de distribució dels EEA segons el nombre de
sessions que ocupin les unitats didàctiques:


-Unitat Didàctica de 6 sessions = 2/3 EEA



-U.D de 8 sessions = 3/4 EEA



-UD de 12 sessions = 5/6 EEA

Apareixeran Estàndards d’Aprenentatge (EA) relacionats amb els EEA al llarg
de les sessions de la Unitat Didàctica, que es retro alimentaran per afavorir
l’assoliment dels objectius curriculars i didàctics (propis de la unitat). El nombre
d’EA per sessions també pot calcular-se a grosso modo en el nivell de
concreció 2. Un possible exemple de proporció seria el següent:


Si cada unitat té 6 sessions seran necessaris entre 4 i 6 EA complementaris
als 2/3 EEA.



En total s’haurien de programar 10 EA.



La norma general seria que a cada sessió hi ha un EEA i dos EA.



Tasca del nivell de concreció 3: programació dels estàndards essencials i
no essencials d’aprenentatge per unitat didàctica



Els EA també es poden anar repetint al llarg de la unitat didàctica.

Exemple de graella on efectuar la repartició d’EA i EEA per una unitat:
EA
EEA
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3.4. Metodologia (estratègies didàctiques d’avaluació)

Treball en equip
(intenció social)

Participació activa i
pràctica

Formulació judicis,
ètica, reflexions

Educació global i
integral

Ús responsable i
crític TIC

Interdisciplinarietat
Estratègies
didàctiques

Global, continuada
i Individualitzada

METODOLOGIA

Agents avaluadors,
qualitat i quantitat

Avaluació
Atenció necessitats
educatives específiques

Criteris avaluació i
estàndards aprenentatge

Processos ensenyament
– aprenentatge

Valoracions inicials –
mecanismes reforç

-Figura 5: recursos didàctics i principis bàsics per l’avaluació dels EA.
-Comentari:
La metodologia en aquest cas està dividida en la part de processos
d’ensenyament aprenentatge, on s’ha de procurar fer ús d’eines i recursos
Multinivell i Multi sensorials, que de poder ser afavoreixin els aprenentatges
significatius i l’autonomia de l’alumnat. La part Competencial també afecta a la
metodologia, pel fet de que aquesta sigui congruent a la programació dels
objectius i dels EA.
En darrer lloc, la part d’Avaluació que es troba centrada en valorar els
estàndards d’aprenentatge respectius als criteris d’avaluació a través de
rúbriques, considerant-lo l’instrument d’avaluació base i amb més possibilitats.
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3.4.1. Correlació entre EA i Criteris d’Avaluació.

Els criteris d’avaluació aniran enfocats a avaluar els EA, a continuació es
vinculen els CAV amb els EA, d’aquesta forma el professor només ha de
seleccionar quins són els EA que corresponen a cada CAV i la prova
d’avaluació pertinent (actitudinal, conceptual i procedimental) que s’aplicarà per
comprovar l’assoliment. En aquest cas, l’instrument d’avaluació base
seleccionat és la rúbrica d’avaluació amb indicadors d’assoliment. La relació
entre EA i CAV pot ser competència del Departament (nivell de concreció 2),
mentre que el disseny d’instruments d’avaluació (nivell 3) pertany al professor.
-Línia 1 (ESO) CAV


Bloc 1 – salut i condició física:

CAV 1.1.

Reconèixer els factors que intervenen en l’acció motriu i els

mecanismes de control de la intensitat de l’activitat física, aplicar-los a la pròpia
pràctica i relacionar-los amb la salut.
o EA avaluables: 1.1.1. / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.4
CAV 1.2. Desenvolupar les capacitats físiques d’acord amb les possibilitats
personals i dins els marges de la salut i mostrar una actitud d’autoexigència en
l’esforç.
o EA avaluables: 1.2.1. / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.2.4


Bloc 2 – situacions motrius esportives:

CAV 2.1. Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions motrius
individuals aplicant els fonaments tècnics i les habilitats específiques de les
activitats fisicoesportives proposades.
o EA avaluables: 2.1.1 / 2.1.2. / 2.1.3 / 2.1.4
CAV 2.2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o col·laboracióoposició utilitzant les estratègies més adequades segons els estímuls
rellevants.
o EA avaluables: 2.1.5 / 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3
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CAV 2.3. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives com a
forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles a la participació d’altres
persones, independentment de les seves característiques, col·laborar amb els
altres i acceptar les seves aportacions.
o EA avaluables: 2.2.4 / 2.3.1. / 2.3.2 / 2.3.3


Bloc 3 - situacions motrius expressives

CAV 3.1. Interpretar i produir accions motrius amb finalitats artístic expressives
utilitzant tècniques d’expressió corporal i altres recursos.
o EA avaluables: 3.1.1 / 3.1.4 / 3.1.2 / 3.1.3
CAV 3.2. Reconèixer les possibilitats de les activitats artístic expressives com a
formes d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles a la participació d’altres
persones, independentment de les seves característiques, col·laborar amb els
altres i acceptar les seves aportacions.
o EA avaluables: 3.2.3 / 3.2.2. / 3.2.1

CAV

Bloc 4 – situacions motrius en el medi natural
4.1.

Reconèixer

les

possibilitats

que

ofereixen

les

activitats

fisicoesportives com a formes d’oci actiu i d’utilització responsable de l’entorn.
o EA avaluables: 4.1.2 / 4.1.3 / 4.1.1


Bloc 5 – contingut comú:

CAV 5.1. Desenvolupar activitats pròpies de cadascuna de les fases de la
sessió d’activitat física i relacionar-les amb les característiques d’aquestes.
o EA avaluables: 5.1.1 / 5.1.2
CAV 5.2. Controlar les dificultats i els riscs durant la participació en activitats
fisicoesportives i artístic expressives, analitzar-ne les característiques, conèixer
les interaccions motrius que comporten i adoptar mesures preventives i de
seguretat a l’hora de desenvolupar-les.
o EA avaluables: 5.1.3 / 5.2.1 / 5.2.2 / 5.2.3.
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CAV 5.3. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés
d’aprenentatge per cercar, analitzar i seleccionar informació rellevant, elaborar
documents propis i exposar-los.
o EA avaluables: 5.3.1 / 5.3.2
-Línia 1.2 (4t ESO)


Bloc 1 – salut i condició física:

CAV 1.1. Argumentar la relació entre els hàbits de vida i els efectes que tenen
sobre la condició física aplicant els coneixements sobre activitat física i salut.
o EA avaluables: 1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.4
CAV 1.2. Millorar o mantenir els factors de la condició física practicant activitats
fisicoesportives adequades al propi nivell i identificant les adaptacions
orgàniques i la relació que mantenen amb la salut.
o EA avaluables: 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.2.4


Bloc 2 – situacions motrius esportives:

CAV 2.1. Resoldre situacions motrius aplicant fonaments tècnics a les activitats
fisicoesportives proposades, amb eficàcia i precisió.
o EA avaluables: 2.1.1 / 2.2.4
CAV 2.2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o col·laboracióoposició en les activitats fisicoesportives proposades i prendre la decisió més
eficaç segons els objectius.
o EA avaluables: 2.1.2 / 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3
CAV 2.3. Col·laborar en la planificació i en l’organització de campionats o
torneigs esportius, preveure els mitjans i les actuacions necessaris perquè es
duguin a terme i relacionar les seves funcions amb les de la resta d’implicats.
o EA avaluables: 2.2.5 / 2.2.6 / 2.3.1 / 2.3.2
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Bloc 3 - situacions motrius expressives

CAV 3.1. Compondre i presentar muntatges individuals o col·lectius
seleccionant i ajustant els elements de la motricitat expressiva.
o EA avaluables: 2.3.3 / 3.1.1 / 3.1.2 / 3.1.3


Bloc 4 – situacions motrius en el medi natural

CAV 4.1. Reconèixer l’impacte ambiental, econòmic i social de les activitats
físiques i esportives i reflexionar sobre com repercuteixen en la forma de vida
de l’entorn.
o EA avaluables: 2.1.3 / 4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.3


Bloc 5 – contingut comú:

CAV 5.1. Dissenyar i dur a terme les fases d’activació i de recuperació en la
pràctica d’activitat física considerant la intensitat dels esforços.
o EA avaluables: 5.1.1 / 5.1.2 / 5.1.3
CAV 5.2. Analitzar críticament el fenomen esportiu distingint els aspectes
culturals, educatius, integradors i saludables dels que fomenten la violència, la
discriminació o la competitivitat mal entesa.
o EA avaluables: 5.2.3 / 5.2.2 / 5.5.1
CAV 5.3. Assumir la responsabilitat de la pròpia seguretat en la pràctica
d’activitat física tenint en compte els factors inherents a l’activitat i preveure les
conseqüències que poden tenir sobre la seguretat dels participants les
actuacions poc curoses.
o EA avaluables: 5.3.1 / 5.3.2 / 5.3.3
CAV 5.4. Demostrar actituds personals inherents a la feina en equip, superar
les inseguretats i donar suport als altres a l’hora de resoldre situacions
desconegudes.
o EA avaluables: 5.4.1. / 5.4.2 / 5.2.1
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CAV 5.5. Utilitzar eficaçment les tecnologies de la informació i la comunicació
en el procés d’aprenentatge per cercar, seleccionar i valorar informacions
relacionades amb els continguts del curs i comunicar els resultats i les
conclusions en el suport més adequat.
o EA avaluables: 5.5.2 / 5.5.3
-Línia 2 (Batxillerat)


Bloc 1 – salut i condició física:

CAV 1.1. Millorar o mantenir els factors de la condició física i les habilitats
motrius amb un enfocament cap a la salut tenint en compte el propi nivell i
orientar-los cap a les pròpies motivacions i cap a estudis o ocupacions
posteriors.
o EA avaluables: 1.1.2 / 1.1.3 / 1.2.6
CAV 1.2. Planificar, elaborar i posar en pràctica un programa personal
d’activitat física que incideixi en la millora i el manteniment de la salut aplicant
els diferents sistemes de desenvolupament de les capacitats físiques
implicades i tenint en compte les pròpies característiques i el nivell inicial, i
avaluar les millores obtingudes.
o EA avaluables: 1.1.1 / 1.1.4 / 1.2.3 / 1.2.4
CAV 1.3. Valorar l’activitat física des de la perspectiva de la salut, el gaudi,
l’autosuperació i les possibilitats d’interacció social i de perspectiva professional
i adoptar actituds d’interès, respecte, esforç i cooperació en la pràctica d’aquest
tipus d’activitat.
o EA avaluables: 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.5


Bloc 2 – situacions motrius esportives:

CAV 2.1. Solucionar de forma creativa situacions d’oposició, de col·laboració o
de col·laboració-oposició en contextos esportius o recreatius, adaptant les
estratègies a les condicions canviants que es produeixen durant la pràctica.
o EA avaluables: 1.3.1 / 1.3.2 / 2.1.3 / 2.1.5
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CAV 2.2. Resoldre situacions motrius en diferents contextos de pràctica
aplicant habilitats motrius específiques amb fluïdesa, precisió i control, i
perfeccionar l’adaptació i l’execució dels elements tècnics desenvolupats al
cicle anterior.
o EA avaluables: 2.1.4 / 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3


Bloc 3 - situacions motrius expressives

CAV 3.1. Crear i representar composicions corporals col·lectives amb
originalitat i expressivitat i aplicant les tècniques més apropiades a la
intencionalitat de la composició.
o EA avaluables: 3.1.1 / 3.1.2 / 3.1.3 / 4.1.1


Bloc 4 – situacions motrius en el medi natural

CAV 4.1. Mostrar un comportament personal i social responsable, amb
respecte a si mateix, als altres i a l’entorn en el marc de l’activitat física.
o EA avaluables: 2.2.4 / 4.2.2
CAV 4.2. Controlar els riscs que poden generar la utilització dels equipaments,
l’entorn i les pròpies actuacions a l’hora de dur a terme les activitats
fisicoesportives i artístic expressives i actuar de forma responsable tant
individualment com en grup.
o EA. avaluables: 4.2.1


Bloc 5 – contingut comú:

CAV 5.1. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per millorar
el propi.
o EA avaluables: 4.1.2 / 4.2.3 / 4.3.1 / 4.3.2
-Comentari: És important apreciar la relació terminològica que tenen els CAV
amb els EA, per tal de distribuir els EA en les proves d’avaluació (teòriques,
pràctiques i actitudinals) de forma coherent amb el contingut del CAV. Per cada
CAV hi sol haver entre tres o sis possibles d’EA per avaluar-ho.
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3.4.2. Concreció 2 - Criteris d’Avaluació i Indicadors d’Assoliment:
El següent apartat serveix per extreure els indicadors d’assoliment a partir dels
CAV i dels EA, i d’aquesta forma ja disposar dels IAS per desenvolupar
l’instrument d’avaluació. Primer de tot és important saber que un indicador
d’assoliment és un amidament per controlar de forma objectiva els
aprenentatges dels alumnes. Aquests indicadors corresponen al Nivell de
Concreció 3. En les graelles següents apareixen els Criteris d’avaluació amb
els EA al qual avaluen; l’espai buit és on s’hauria de redactar IAS per
l’instrument d’avaluació. És important recalcar que els IAS han d’estar redactats
en 3ra persona del singular i que han de reunir les següents característiques:
objectivitat, ha de ser genèric i mesurable.
LÍNIA 1 (ESO)
Bloc 1

LÍNIA 1.2 (4t ESO)
Bloc 1

LÍNIA 2 (Batxillerat)
Bloc 1

LÍNIA 1 (ESO)
Bloc 2

LÍNIA 1.2 (4t ESO)
Bloc 2

LÍNIA 2 (Batxillerat)
Bloc 2

Criteri
CAV 1.1
CAV 1.2

EA associats
1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.4 – 1.1.5 - 1.1.6.
1.2.1 – 1.2.2 – 1.2.3 - 1.2.4.

Criteri
CAV 1.1
CAV 1.2

EA associats
1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.4
1.2.1 – 1.2.2 – 1.2.3 -1.2.4.

Indicador assoliment

Indicador assoliment

Criteri
CAV 1.1
CAV 1.2

EA associats
1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.4
1.2.1 – 1.2.2 – 1.2.3 – 1.2.4 – 1.2.5 – 1.2.6

Criteri
CAV 2.1
CAV 2.2
CAV 2.3

EA associats
2.1.1 – 2.1.2 – 2.1.3 – 2.1.4 – 2.1.5
2.2.1 – 2.2.2 – 2.2.3 – 2.2.4
2.3.1. – 2.3.2 – 2.3.3.

Criteri
CAV 2.1
CAV 2.2
CAV 2.3

EA associats
2.1.1 – 2.1.2 – 2.1.3
2.2.1 – 2.2.2 – 2..2.3 -2.2.4 – 2.2.5 -2.2.6.
2.3.1 – 2.3.2

Criteri
CAV 2.1
CAV 2.2

EA associats
2.1.1 – 2.1.2 – 2.1.3 – 2.1.4 – 2.1.5
2.2.1 – 2.2.2 – 2.2.3 – 2.2.4
1.3.1. . 1.3.2

Indicador assoliment

Indicador assoliment

Indicador assoliment

Indicador assoliment
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LÍNIA 1 (ESO)

Criteri
CAV 3.1
CAV 3.2

EA associats
3.1.1 – 3.1.2 – 3.1.3 – 3.1.4
3.2.1. – 3.2.2 – 3.2.3

Indicador assoliment

LÍNIA 1.2 (4t ESO)
Bloc 3

Criteri
CAV 3.1

EA associats
2.3.3. 3.1.1 – 3.1.2 – 3.1.3

Indicador assoliment

LÍNIA 2 (Batxillerat)
Bloc 3

Criteri
CAV 3.1

EA associats
3.1.1 – 3.1.2 – 3.1.3

Indicador assoliment

LÍNIA 1 (ESO)
Bloc 4

Criteri
CAV 4.1

EA associats
4.1.1. – 4.1.2 – 4.1.3.

Indicador assoliment

LÍNIA 1.2 (4t ESO)
Bloc 4

Criteri
CAV 4.1

EA associats
4.1.1 – 4.1.2 – 4.1.3

Indicador assoliment

LÍNIA 2 (Batxillerat)

Criteri
CAV 4.1
CAV 4.2
CAV 4.3

EA associats
4.1.1. – 4.1.2
4.2.1 – 4.2.2 – 4.2.3
4.3.1 – 4.3.2

Indicador assoliment

Criteri
CAV 5.1
CAV 5.2
CAV 5.3

EA associats
5.1.1. – 5.1.2. – 5.1.3
5.2.1. – 5.2.2 – 5.2.3
5.3.1 – 5.3.2

Indicador assoliment

Criteri
CAV 5.1
CAV 5.2
CAV 5.3
CAV 5.4
CAV 5.5

EA associats
5.1.1. – 5.1.2. – 5.1.3
5.2.1. – 5.2.2. – 5.2.3
5.3.1. – 5.3.2. – 5.3.3
5.4.1 – 5.4.2
5.5.1. – 5.5.2. – 5.5.3

Indicador assoliment

Bloc 3

Bloc 4

LÍNIA 1 (ESO)
Bloc 5

LÍNIA 1.2 (4t ESO)

Bloc 5

-Comentari:
Com es pot comprovar, la quantitat de CAV per Bloc de continguts no és
desmesurat. Nº de CAV per Línia 1: 11. Línia 1.2: 12. Línia 2: 8.
La tasca més interessant serà la de repartir adequadament els CAV i els seus
EA associats en els instruments d’avaluació i al procés d’avaluació.
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3.4.3. Exemples pràctics de diferents tipus de Rúbriques:
Per realitzar l’avaluació dels CAV i EA a través dels IAS s’ha seleccionat la
rúbrica com eina d’avaluació. El motiu d’haver escollit aquest tipus d’instrument
és l’objectivitat amb la qual és pot efectuar la valoració d’un aspecte o criteri en
concret. En funció dels elements metodològics del nivell de concreció 2
(Centre) té variació en el tipus de rúbrica A continuació veurem exemples de
rúbriques segons el tipus de contingut a partir del Bloc curricular al qual
pertoqui:
-Contingut procedimental (pràctic) – Rúbrica d’escales valoratives i descriptives


Escaldes descriptives: anotar les pulsacions per minut (o altres aspectes
fisiològics), resultats de proves o tests específics amb altres escaldes.

EA
CAV
IAS
ESCALES DE VALORACIÓ
Blocs de continguts: 1 Malament Regular Correcte Bé
Molt bé
(salut), 3 (expressió Mai
A
Sovint
Casi
Sempre
corporal) i 5 (comú).
vegades
sempre
-Contingut conceptual (teòric) - Rúbrica amb escala aritmètica i numèrica


Escala numèrica: interval temporal, puntuació, quantificar accions motrius.

EA
CAV
IAS
Bloc de continguts: 2 1
(esportives), 4 (medi 20%
natural) i 5 (comú).

ESCALES NUMÈRIQUES
2
3
4
5
40%
60%
80%
100%

-Contingut actitudinal - Llistat de control qualitatiu
EA
CAV
IAS
Bloc de continguts que
avalua: 1-2-3-4-5

E

ESCALA DE VALORACIÓ
D
C
B

A

Tancant l’apartat de Metodologia cal concretar dos aspectes: les estratègies
didàctiques i els principis metodològics apareixen en el següent bloc (recursos
pràctics). Aquí finalitza el Bloc A del treball, s’ha procurat atorgar a cada
element del Currículum un significat fidedigna i relacionar de forma congruent
cada un d’aquests, per tal de conferir-li una aplicació pràctica posterior.
49

10703 - Treball Final de Màster (TFM) – Màster de Formació del Professorat (MFP). 2018-19

B). RECURSOS PRÀCTICS
4. Eines per la simulació pràctica i avaluació de l’acció docent
El segon bloc del treball reuneix eines i recursos pràctics per retro alimentar
l’eficàcia del procés.
4.1. Avaluació i control d’estratègies didàctiques i estils d’ensenyament
El següent subapartat va destinat a la optimització dels processos metodològics
del docent. Per elaborar-ho, s’han consultat els Apunts de l’assignatura 10846
del Màster, i s’ha adaptat un instrument d’avaluació de simulacions docents,
elaborar pel professor de la matèria Bennàsser, M. X. (2018).
4.1.1. Jerarquia de criteris d’avaluació per la metodologia docent:
Aquests són els criteris d’avaluació de les estratègies didàctiques i estils
d’ensenyament desenvolupats a nivell metodològic. De cada criteri s’han extret
indicadors d’assoliment per comprovar el seu acompliment de forma objectiva.
1. Classes actives
2. Disseny dels espais, materials i agrupacions per afavorir el temps
d’activitat motriu
3. Disseny de les tasques per afavorir el temps d’activitat motriu i el màxim
acompliment de l’objectiu
4. Intervenció del professorat: facilitació de la informació inicial
5. Intervenció del professorat: facilitació del coneixement de resultats:
6. Intervenció del professorat en les reunions:
7. Intervenció del professorat en les supervisions:
8. Seguretat en les sessions i en les tasques:
9. Personalitat del professorat:
4.1.2. Tipus de rúbrica emprada i indicadors d’assoliment per criteri d’avaluació:
Per avaluar el primer criteri s’ha fet servir l’escala descriptiva. Mentre que en
els altres nivells 2-3, 4, 5, 6-7 i 8-9 s’ha utilitzat l’escala valorativa. El motiu de
no haver unificat els criteris 4 i 5, és perquè els indicadors d’assoliment
referents a la informació inicial divergien de forma notable respecte els
indicadors relatius al coneixement del resultat.
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4.1.3. Exemple de Rúbrica i utilitats (IAS + escala valoració):
1 - Classes actives
Temps d’explicació
Temps de compromís motor
Temps d’acompliment d’objectius
Intensitat de treball: ppm alumnes

Tasca 1 Tasca 2 Tasca 3 Tasca 4 Tasca 5

2 – 3 Disseny d’espais i tasques Mai
per afavorir l’aprenentatge
Garanteix la seguretat en la tasca
Fomenta la màxima participació
Facilita l’èxit a tot l’alumnat
Proposa tasques motivadores
Indueix a la pràctica de l’objectiu
4 Intervenció abans de la tasca

Quasi
mai

Sovint

Quasi
sempre

Sempre

Mai

Quasi
mai

Sovint

Quasi
sempre

Sempre

Mai

Quasi
mai

Sovint

Quasi
sempre

Sempre

Capta atenció de tot l’alumnat
Manté posició activa i serena
Relaciona explicació i demostració
S’assegura que tothom ho entén
Utilitza un llenguatge adequat
5 Intervenció durant la tasca
Facilita reforçaments constants
Permet decidir a l’alumne
Fomenta saber el resultat intern
Finalitza la sessió en grup
6 – 7 Intervenció en reunions i Mai
supervisions
Percep obstacles en comunicació
Manifesta una presència activa
Es desplaça per tot l’espai
Estableix una relació amb el grup

Quasi
mai

Sovint

Quasi
sempre

Sempre

8 – 9 Seguretat i personalitat en Mai
la tasca docent
No hi ha elements de risc
Fa respectar la seguretat
Transmet il·lusió i entusiasme
Manté empatia amb l’alumnat
Té aptituds per realitzar l’activitat

Quasi
mai

Sovint

Quasi
sempre

Sempre

Adaptat de Bennàsser, M. X. (2018).
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4.2. Lectura i anàlisi dels documents de Centre
La informació dels documents de Centre manté relació amb els elements
curricular i amb els nivells de concreció que poden facilitar la tasca docent.
4.2.1. Documents a tenir en compte per la pràctica docent:

1. Projecte educatiu de Centre
2. Programació d’Educació Física
3. Sistema de Qualificació
4. Adaptació Curricular d’Àrea
5. Document individual necessitats específiques suport educatiu
6. Pla anual d’orientació i tutoria: engranatge d’alumnat professorat i família
7. Pla estratègic 2015-19: objectius de l’equip directiu en les àrees crítiques
seguint els processos, projectes, recursos i indicadors de millora.
8. Pla de convivència: estructuració del marc normatiu, i explicació de les
normes, objectius, propostes i procediments per millorar la convivència.
4.2.2 Utilitats i usos dels documents:
Doc
1
2
3
4
5
6
7
8

Utilitats Aplicacions
Relacionar els OBJGEC amb els Blocs de Continguts
Ordenar i relacionar els CAV i els EA trimestralment
Establir quins seran els instruments per cada prova
Indicar les adaptacions curriculars per cada àrea
Orientar docents vers els suports i els reforçaments
Assessorar sobre com gestionar les tutories d’aula
Proposar ampliacions d’aprenentatges del currículum
Guiar programacions docents i el tarannà del Centre

N. concreció
1-2
1-2-3
1-2-3
1-2-3-4
1-2-3-4
1-2-3-4
1-2-3-4
1-2-3-4

4.2.3. Implicacions dins la matèria d’Educació Física:
Doc
1
2
3
4
5
6
7
8

Implicacions en activitats teòriques, pràctiques o d’activitat de Centre
Tractar els alumnes amb Necessitats Educatives Especials
Estructurar les unitats didàctiques anual, mensual i setmanalment
Estipular les proves d’avaluació actitudinal, conceptual i procedimental
Determinar el nivell de concreció 4 en situacions d’aprenentatge
Regular el seguiment d’alumnes amb NESE o dificultats d’àrea
Elaborar eines facilitadores de les tasques del tutor de grup
Gestionar projectes d’ampliació curricular o activitats extraescolars
Considerar les propostes docents i el treball en xarxa segons l’entorn
52

10703 - Treball Final de Màster (TFM) – Màster de Formació del Professorat (MFP). 2018-19

4.3. Preparació i disseny del material docent per la pràctica

4.3.1. Nivell de concreció 1:
Seleccionar i relacionar OBJGEC, OBJESPC, Bloc de Continguts i CAV.
4.3.2. Nivell de concreció 2:
-Establir el tipus de temporalitat: holística / transversal o altres.
-Exemple de 4 unitats per trimestre i 6 sessions per unitat, passos a realitzar:


1-Selecció d’Objectius Generals (2-3) i Específics (2-3) del Bloc Curricular



2-Interrelació continguts i OBJGEC / OBJESPC (3-4 continguts per objectiu)



3-Selecció dels EA del Bloc de Continguts (2-3 per OBJGEC i OBJESPC)



4-Interrelació dels EA amb les competències associades (2-3 per EA)

Programar dels elements anteriors juntament amb els EA i dels EEA:
Sessió 1

Sessió 2

Sessió 3

Sessió 4

Sessió 5

Sessió 6

EA
EA
EA
EEA
EEA
EEA
En aquest cas és important calcular quina serà la Distribució dels OBJGEC i
OBJESPC, continguts i EA en la temporització de les unitats didàctiques. El
següent pas consisteix en assignar els CAV i als EA, i establir els percentatges
d’avaluació de cada instrument per avaluar els CAV. Atorgar valor als IAS
ponderable amb l’avaluació de l’EA i el CAV. En principi, en aquest punt
conclou el nivell de concreció 2, que pot efectuar-se de forma preestablerta per
Departaments, mantenint certa flexibilitat, però disposant de programacions
anuals amb aquest nivell resolt; sinó haurà de ser el professor qui ho gestioni.
Altres aspectes que poden incloure’s en aquest nivell de concreció són la
selecció dels tipus d’instruments i moment d’avaluació formatives i sumatives o
finals. El nombre de sessions per impartir els EA i com seran les proves
d’avaluació per avaluar el grup d’EA: actitudinal, conceptual i procedimental.
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4.3.3. Nivell de concreció 3:
-Títol de la Unitat: catalogar amb un nom adient la unitat didàctica
-Definició: exposar l’enfocament pedagògic


Model disciplinar, interdisciplinari o globalitzat:: seleccionar el tipus de
perfil

competencial,

mono-

disciplinar

(una

sola

assignatura),

interdisciplinari o globalitzat (vàries matèries).


Matèries incloses: quines assignatures suposa.



Blocs de continguts de l’àrea: especificar el Bloc de continguts o Blocs
en els que va adreçada la unitat didàctica.



Nivells temporització: seleccionar el model de programació

-Contextualització teòrica: extreure de fonts documents o confeccionar un marc
de referència per justificar el desenvolupament d’aquella unitat didàctica.
-Aprenentatges esperats: definir on es pretén arribar


Objectius didàctics de la unitat didàctica: OBJGED / OBJESPD



Continguts (actitudinals, procedimentals i conceptuals): adaptació dels
continguts del nivell 2 a les possibilitats o condicions de l’entorn.



Estàndards d’aprenentatge i competències associades: adaptació i
ajustament de competències a cada EA i els EEA a la unitat didàctica.



Criteris d’avaluació i eines (rúbrica: formativa, sumativa o final)

-Metodologia: concreció de l’estil d’ensenyament i de les estratègies
didàctiques vers la comunicació, les intervencions, les reunions, les
supervisions i l’avaluació del procés.
-Activitats: concreció temporal de les fase inicial, desenvolupament i síntesi. Cal
relacionar les activitats amb els EA: atorgar a una activitat l’assoliment,
optimització o reforçament d’un a tres EA.
-Avaluació: estipular els IAS de cada instrument d’avaluació. Per exemple:
prova actitudinal avalua (nº EA) amb llista control qualitatiu; prova conceptual
avalua (nº EA) amb la rúbrica quantitativa, prova pràctica (nº EA) amb la rúbrica
descriptiva.
54

10703 - Treball Final de Màster (TFM) – Màster de Formació del Professorat (MFP). 2018-19

4.3.4. Nivell de concreció 4: adaptacions
Les adaptacions poden tenir un caràcter significatiu o no significatiu. En aquest
nivell s’hi inclouen les adaptacions curriculars significatives, ja que són que
modifiquen aspectes que sorgeixen i s’especifiquen en el currículum.
4.4. Qüestionari a professors de secundària
El darrer apartat del Bloc pràctic té el propòsit de detectar la situació dels
professors de secundària per aplicar les bases del currículum i de la guia.
4.4.1. Objectiu:
Avaluar la necessitat de formació o accés a recursos de suport per realitzar
programacions a través dels estàndards d’aprenentatge i el perfil competencial.
4.4.2. Mostra valorada:
Aquesta entrevista va destinada a professors d’educació secundària. S’han
enquestat 30 professors del centre on es van realitzar les pràctiques externes.
4.4.3. Qüestions avaluades i escala valorativa:
Pregunta / qüestió
1. Nivell de domini per programar en base al currículum i als Estàndards
d’Aprenentatge
2. Recursos facilitats per part del Centre per aplicar les bases del
currículum
3. Intercanvi de recursos amb els companys de feina per aplicar el
currículum
4. Disposició de recursos personals per controlar les adaptacions
curriculars
5. Autopercepció del nivell per programar competències a través dels EA
6. Nivell de domini de l’avaluació a partir dels Estàndards d’Aprenentatge
relacionats amb els Criteris d’avaluació
7. Percepció de la utilitat d’una guia o manual per aplicar el currículum
8. Nivell de les programacions generals anual de Centre en relació al
currículum
Escala valorativa: la puntuació 1 equival a Molt Poc/a, la puntuació 5 a Molt
Alt/a, mentre que les demés xifres equivalen, 2 a Poc/a, 3 Normal i 4 Alt/a.
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5. Discussió i valoració
Aquest apartat mostra les reflexions sobre els resultats obtinguts en el treball.
En primer lloc, s’exposen els Resultats teòrics i pràctics dels apartats 3 i 4:
-Objectius Generals del Currículum són relacionables amb grups específics i
flexibles dels Blocs de Continguts curriculars i són comuns a totes les línies o
cicles i altres matèries d’educació secundària, de 1r d’ESO a 1r de batxillerat.
-Els Objectius Específics que presenta el Currículum d’Educació Física de les
Illes Balears són distingibles entre el primer i el segon cicle i mantenen relació
amb els Objectius Generals del Currículum i els Blocs de continguts curriculars.
-Els Objectius i els Blocs de Continguts són assolibles a través dels Estàndards
d’Aprenentatge, que es manifestaran en els processos d’ensenyament
aprenentatge, i en les activitats d’avaluació a través de la valoració objectiva.
-Els criteris d’avaluació pretenen avaluar l’assoliment dels Estàndards
d’Aprenentatge, amb l’aplicació deguda d’instruments de valoració objectiva,
com la rúbrica per estimar aspectes actitudinals, conceptuals i procedimentals.
-La temporització dels elements anteriors en les unitats didàctiques per
trimestres, és la seqüència d’ensenyament aprenentatge més adequada per
plasmar el contingut del currículum en les programacions d’aula flexiblement.
-Existeixen nivells de concreció del currículum, un dels quals s’ha considerat
potencialment millorable, per atribuir als Criteris d’avaluació els instruments i
Estàndards d’Avaluació, és la tasca entre membres del Departament.
-L’eina d’avaluació enfocada a les estratègies didàctiques pot servir per la
optimització d’habilitat i la retroalimentació o reforçament de la pròpia tasca.
-Els documents de centre mantenen relació amb els elements respectius a
cada nivell de concreció, aspectes sobre les matèries i funcionament de centre.
-Explicació de les característiques atribuïbles a cada nivell de concreció, dels
organismes implicats i passos a realitzar per la seva programació pràctica.
-S’han generat bases metodològiques per tal de confeccionar el qüestionari.
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Un dels motius de l’elaboració i ús dels qüestionaris era per comprovar la
necessitat de crear la pròpia guia, i per altra banda realitzar tasques de camp
dins la mateixa confecció de la guia. En aquest sentit el qüestionari pretenia
donar a conèixer la opinió de professors en relació a la situació actual del
currículum educatiu de les Illes Balears. Els resultats del qüestionari mostren
l’opinió mitjana del professorat dins l’escala valorativa especificada, la resposta
Normal (3 punts de 5 possibles), apareix en totes les qüestions, excepte en la
qüestió 1 i la 7, que tenen un 4. La interpretació dels resultats té dues vessants
o parts: la primera és la resposta que s’ha manifestat en major mesura, aquesta
indica, tenint en compte que la desviació estàndard entre les respostes en cap
cas és significativa, que el grup té una opinió plana vers els aspectes dels
elements que planteja el currículum, excepte en les dues respostes més altes.
La segona correspon a les respostes 1 i 7 a les quals s’ha respost amb una
puntuació Alta (4 punts de 5 possibles). La qüestió 1 anava referides a la
valoració de la capacitat personal per aplicar el currículum dins les seves
programacions d’aula. Tenint en compte aquesta resposta, es interpretable que
els professors es veuen capaços d’aplicar el currículum, per tant, el veuen
factible de ser transportat a les aules. En relació a la qüestió 7, pretenia
conèixer si els professors veuen interessant o útil el desenvolupament d’una
guia orientativa per donar ús i funció al mateix currículum. En aquest cas la
resposta reflecteix la valoració positiva per part dels docents del disseny d’una
guia. Per tant, aquesta resposta pot ser el motor de generació del mateix
document, juntament amb un darrer factor, que en aquest cas no disposa
d’objectivitat, ja que parteix de la pròpia experiència, al observar les
possibilitats de millora de les metodologies docents actuals per aplicar amb
efectivitat el currículum.
A continuació, es mencionen les debilitats o mancances que pot tenir el treball:


Una ha estat la limitació temporal entre pràctiques i elaboració del TFM.



Una altra la manca de material electrònic des de l’any 2015 a l’actualitat.

Per altra banda, també s’esmenten les fortaleses que es consideren del treball:


Detectar la opinió del professorat per constatar la utilitat de la guia.



Intenció de clarificar el contingut de la guia per facilitar l’aplicació pràctica.
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6. Conclusions del Treball
En darrer lloc, s’exposen les conclusions que s’han pogut extreure del procés
d’elaboració, recerca i treball de camp pel desenvolupament de la guia.
La primera conclusió que s’ha arribat és que podia ser d’utilitat desenvolupar un
manual per donar ús i aplicació als principis i bases del currículum en les
programacions generals de centre i d’aula de professors de secundària.
La segona és que el currículum té un engranatge que li permet al docent o
professional en qüestió, anar dotant de significat cada nivell de concreció, per
aquest motiu la unitat didàctica serà l’eina encarregada de regular els
processos d’ensenyament aprenentatge, i avaluar-ne el resultat objectivament.
En tercer lloc, es considera que la opinió del professorat en donar ús al
currículum a través de recursos de centre, personals, de companys, avaluar els
estàndards d’aprenentatge, adaptar-ho a les polítiques de Centre i al context,
és avaluada de forma Normal en les qüestions referides a aquests aspectes.
La quarta conclusió és que gràcies al qüestionari s’ha pogut calibrar, en certa
mesura, l’opinió del professorat respecte la seva capacitació per aplicar el
currículum en les programacions d’aula, la resposta reflecteix que el
professorat es sent capaç i està d’acord en aplicar el contingut curricular actual.
La quinta també parteix dels resultats del qüestionari, on el professorat percep i
valora positivament l’elaboració i disseny de la mateixa guia. Per tant, tenint en
compte l’escassetat de documents per aplicar nous elements del currículum,
com els Estàndards, considero productiu l’objectiu seleccionat en el treball.
La sisena, consisteix en la necessitat d’adaptar o ajustar les unitats didàctiques
a la realitat i context del centres d’educació secundària on es dugui a terme. En
aquest sentit, s’ha desenvolupat el document amb la intenció d’emfatitzar la
claredat, per tal de portar a la pràctica les instruccions de la mateixa guia.
La setena conclusió, pretén tancar la guia fent èmfasi en l’enfocament del
currículum, com el protocol metodològic i d’intervenció pels professors dins una
sèrie de nivells de concreció, i com una eina viable per orientar la tasca docent,
i eficaç per reajustar-la a les necessitats d’alumnes, professors i del Centre.
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8. Annexes

El següent annex conté material que pot servir per consolidar certes idees o
conceptes plantejats en el treball.
S’ha estructurat en tres parts:

1.- Índex de taules i gràfiques.
2.- Gràfica del qüestionari aplicat a professors de secundària.
3- Exemple d’unitat didàctica aplicada a un grup de 1r d’ESO.

8.1. Índex de taules i gràfiques:

Figura 1.......................................pàg. 10
Figura 2.......................................pàg. 11
Figura 3.......................................pàg. 17
Figura 4.......................................pàg. 25
Figura 5.......................................pàg. 39
Gràfica 1....................................pàg. 60
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8.2. Resultats gràfics del qüestionari
La següent gràfica reflecteix els resultats dels qüestionari en forma de les mitjanes de cada qüestió resposta de l’1 al 8.
5

LLEGENDA eix x
(qüestions respostes)

4
3

0,8

0,8
1,1

2

1. Competència del docent en relació al
currículum
2. Recursos facilitats pel Centre

1,2

1.1

1,0

1,0

0,8

1
0
MITJANA DE QÜESTIONS VALORADES PELS PROFESSORS
LLEGENDA eix y
(escala valoració)

3. Intercanvi de recursos amb
companys
4. Autopercepció programació de les
competències
5. Recursos personals per aplicar
adaptacions
6.Avaluació a partir dels EA
7. Utilitat de la guia orientativa

Desviació
Estàndard

8. Programació general anaual del
Centre

Gràfica 1: mostra les mitjanes de les respostes de cada qüestió avaluada, juntament a les desviacions estàndards de cada mitjana
-Comentari: com descriuen les llegendes, els resultats mostren les mitjanes de les opinions dels professors respecte les qüestions
proposades en el qüestionari. El resultat 3 (Normal) es repeteix en totes les qüestions, excepte la qüestió nº 1 i 7, les quals parlen
del nivell docent per aplicar el currículum i sobre la utilitat d’ús d’una guia o manual orientatiu per aplicar el currículum.
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8.3.Unitat didàctica a mode d’exemple
 UNITAT DIDÀCTICA D’EXPRESSIÓ CORPORAL – 1r d’ESO


Objectius Generals - Curriculars

-OG1. Assumir responsablement els seus deures, els seus drets amb respecte,
tolerància, cooperació i solidaritat entre les persones i els grups, enfortint
capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat absents de violència,
prejudicis, comportaments sexistes vers resolucions de conflictes.
-OG6. Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en llengua
catalana i en llengua castellana, i amb alguna de les llengües estrangeres de
manera apropiada entenent la diversitat lingüística i cultural com un dret dels
pobles i dels individus, així com les seves tradicions, els seus costums i el seu
patrimoni artístic i cultural.


Objectius Específics - Curriculars

OE7. Organitzar activitats físiques com a recurs per ocupar el lleure i el temps
d’oci, participar-hi i valorar aspectes socials i culturals que hi estan associats.
OE8. Dissenyar i practicar, en petits grups, composicions amb base musical o
sense com a mitjà d’expressió i de comunicació.
OE11. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a font de
consulta i com a recurs de suport per assolir els aprenentatges en entorns de
col·laboració.


Objectius Generals - Didàctics

-OBJGEC - S1: Experimentar expressions corporal individuals i col·lectives
a través d’activitats físiques i formes jugades enfocades a la desinhibició.
- OBJGEC - S2: Recrear seqüències musicals en grups reduïts que inclogui
postures d’expressió corporal aplicades seguint el ritme d’una escala musical.
- OBJGEC - S3: Improvisar gestualitats amb el cos i formes d’expressió que
simbolitzin animals i personatges amb emocions de forma creativa i original.
- OBJGEC - S4: Practicar agrupaments individuals, per parelles i col·lectius
amb formes jugades, improvisant conductes i resolent situacions problema.
- OBJGEC - S5: Atribuir significats a objectes en base a gestos i actituds
d’expressió corporal a través de la imitació, improvisació i resolució de tasques.
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Estàndards Aprenentatge

EEA  Estàndard Essencial d’Aprenentatge / EA  Estàndard d’Aprenentatge
–EEA Unitat didàctica:
-3.1.1 Elabora composicions de caràcter artístic expressiu seleccionant
tècniques apropiades.
-3.1.2 Ajusta les seves accions a la intencionalitat dels muntatges artístic
expressius i combina components espacials, temporals i d’interacció.
-3.1.3 Col·labora en el disseny i realització de muntatges acceptant propostes.
-5.5.3 Comunica i comparteix informació i idees en suports i entorns apropiats.
-Sessió 1 - EA
5.4.1 Fonamenta punts de vista en la feina de grup i admet la possibilitat de
canviar per altres arguments vàlids.
5.4.2 Valora i reforça les aportacions dels companys en les feines en grup.

-Sessió 2 - EA
2.2.2 Aplica de forma oportuna i eficaç estratègies específiques d’activitats de
cooperació i ajusta accions motrius a les intervencions de la resta.
2.2.4 Aplica solucions variades a les situacions plantejades, valora les
possibilitats d’èxit d’aquestes solucions i les relaciona amb altres situacions.
-Sessió 3 – EA
2.3.1 Assumeix les funcions encomanades en l’organització d’activitats de grup.
2.2.2 Aplica de forma oportuna i eficaç les estratègies específiques de les
activitats de cooperació i ajusta les accions motrius als factors presents i a les
intervencions de la resta dels participants.
--Sessió 4 – EA
2.2.4 Aplica solucions variades a les situacions plantejades, valora les
possibilitats d’èxit d’aquestes solucions i les relaciona amb altres situacions.
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2.3.2 Verifica que la seva col·laboració en la planificació d’activitats de grup
s’ha coordinat amb les accions de la resta de les persones implicades.
-Sessió 5 – EA
1.1.1 Demostra coneixements sobre les característiques que han de reunir les
activitats físiques amb un enfocament saludable i els beneficis que aporten a la
salut individual i a la col·lectiva. CDIG, AA,SIEE.
2.3.3 Presenta propostes creatives de materials i de planificació per utilitzar-les
en la seva pràctica de manera autònoma. SIEE.


Continguts Curriculars

En aquest igual que en els EA s’ha seleccionat un Contingut Essencial o més
ben dit Nuclear de la unitat didàctica, que serà sobre el qual girin els altres.

-NUCLEAR
0.-Execució de diferents combinacions d’habilitats atlètiques, gimnàstiques i
acrobàtiques: girs, salts, seguir el ritme, coreografies, etc.

-ESPECÍFICS

1.-Participació i cooperació en les activitats físiques i demostració de creativitat
a l’hora de dur-les a terme.
2.-Col·laboració en l’elaboració i l’execució de composicions corporals
col·lectives.
3.-Aplicació creativa de tècniques expressives en l’elaboració i la representació
de composicions corporals individuals i col·lectives.


Continguts Didàctics Generals: aquests continguts pertanyen al nivell de
concreció 3 ja adaptat a la programació d’aula i a les activitats de sessió:

1. -Desinhibició, comunicació i expressió corporal interpersonal.
2. -Habilitats motrius rítmiques d’expressió corporal.
3. -Improvisacions vers emocions, personatges, animals i situacions.
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4. -Agrupaments alternats amb improvisacions i resolució de tasques.
5. -Significació d’objectes a través de l’expressió corporal.


Continguts Didàctics Específics
Sessió 1:
-Presentació a través de gestualitats esportives per la desinhibició.
-Expressions corporals col·lectives.

Sessió 2:
-Conducta motriu rítmica.
-Expressió d’emocions

Sessió 3:
-Conducta motriu creativa.
-Situacions cinèfiles segons el gènere.

Sessió 4:
-Agrupaments individuals, per parelles i col·lectius.
-Preparació de material de suport acadèmic a través de les TAC.
Sessió 5:
-Significació guiada en objectes a partir de l’expressió corporal.
-Lateralització corporal del significat atorgat a l’objecte.
-Qualitats motrius aplicades a la significació amb l’expressió corporal.


Criteris d’Avaluació (CAV):

CAV1(a). Crear i representar composicions corporals col·lectives amb
originalitat i expressivitat i aplicant les tècniques més apropiades a la
intencionalitat de la composició. (40%)

CAV1(b). Millorar o mantenir els factors de la condició física i les habilitats
motrius amb un enfocament cap a la salut tenint en compte el propi nivell i
orientar-los cap a les pròpies limitacions i cap a estudis o ocupacions
posteriors. (60%)
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Aprenentatges avaluables
EEA/EA

Pes

Moment

40%

FINAL

B4.1.3(c). Adequa les accions motrius al sentit del projecte artístic expressiu.
B4.1.2(a). Representa composicions o muntatges d’expressió corporal
individuals o col·lectius ajustant-se amb intencionalitat estètica o expressiva.
B4.1.1. Col·labora en el procés de creació i desenvolupament de les
composicions o muntatges artístic expressius.
B1.2.1. Preveu els riscs associats a les activitats i els derivats de la pròpia
actuació i de l’actuació del grup.

30%
DURANT
30%

B4.1.3(c). Adequa les seves accions motrius al sentit del projecte artístic
expressiu (20%).
Ѳ CSC: seguir ritme amb la conducta motriu (15%).
Ѳ CCEC: objecte i indumentària adequades (5%).
AVALUACIÓ: moment: sumativa / tipus: heteroavaluació - autoavaluació
B4.1.2(a). Representa composicions o muntatges d’expressió corporal
individuals o col·lectius ajustant-se a intencionalitats estètica o
expressiva (20%).
Ѳ CL: actuar d’acord en la composició col·lectiva unificada (10%).
Ѳ CSIEE: representar conductes motrius de caire expressiu (10%).
AVALUACIÓ: moment: sumativa / tipus: heteroavaluació - autoavaluació
B4.1.1. Col·labora en el procés de creació i desenvolupament de les
composicions o muntatges artístic expressius (30%).
Ѳ CSC: actitud i conducta en situacions de treball en equip (15%).
Ѳ CD: actitud i treball dedicat al portafolis (15%).
AVALUACIÓ: moment: durant (formador) / tipus: coavaluació – autoavaluació
B1.2.1. Preveu els riscos associats a les activitats i els derivats de la
pròpia actuació i de l’actuació del grup (30%).
Ѳ CMCT: respecte i conducta cap al grup i actitud de pràctica (30%).
(15% assistència)
(15% heteroavaluació conducta diària)
AVALUACIÓ: moment: durant (formador) / tipus: heteroavaluació i
autoavaluació.
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-RÚBRICA ACT. AV. PRÀCTICA SUMATIVA: COREOGRAFIA (40%)
Observar el vídeo de la coreografia (o l’actuació) i marcar amb una X:
LLISTA DE CONTROL QUALITATIU
(1= poques vegades – 5= moltes vegades)
EEA / EA
-B41.3.(c).

INDICADOR ASSOLIMENT (IAS)

1 2 3 4 5

Segueix la composició i el ritme musical amb el del cos
Els objectes i indumentària són adequats

-B4.1.2(a)

Actua d’acord amb les composicions col·lectives del
grup assetjades
Existeix una coordinació unificada del grup vers
expressions artístiques o estètiques

-LLISTA CONTROL QUALITATIU AV. FORMATIVA – ACTITUD (30%)
EEA /EA

B4.2.1

3

2

1

Coopera amb el grup
classe amb una
actitud encertada

Coopera amb el grup a
vegades, l’actitud sol
ser encertada

No coopera ni actua
amb una actitud
encertada

-RÚBRICA AV FORMATIVA CONCEPTUAL: PORTAFOLIS (30%)
Els alumnes emplenen la graella en funció del que considerin vers l’actuació de
cada company de grup i de un mateix:
LLISTA DE CONTROL QUALITATIU
(1= poques vegades – 5= moltes vegades)
EEA / EA

INDICADOR ASSOLIMENT (IAS)
Actua conjuntament en el procés de
elaboració i posada en pràctica del ball

-B4.1.1

1 2 3 4 5
creació,

Disposa d’una actitud oberta en la realització de
tasques del portafolis
Manté bones relacions afectives amb els companys
durant el transcórrer del procés de creació
Actua amb dedicació i honestedat amb el projecte i en
benefici d’aquest i del grup.
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Instrument i/o procediment d’avaluació
-AVALUACIÓ SUMATIVA – (moment aplicació FINAL): EEA: 3.1.1. – 3.1.2.
PROVA AVALUACIÓ PRÀCTICA (40%): elaboració i presentació en grups d’una
coreografia avaluada avaluable a través de rúbriques comunes, que seran aplicades pels
següents agents d’avaluació:




Heteroavaluació professor (20%)
Autoavaluació (10%)
Coavaluació (10%)

*Aquesta classificació correspon als percentatges que tenen cada avaluació en la nota final, i
al tipus d’avaluació en funció de l’agent que la realitza.
-AVALUACIÓ FORMATIVA – (moment aplicació DURANT el procés):
PORTAFOLIS GRUP (30%) - EAA: 5.5.3. EA: 5.4.2. – 2.3.2.
Avaluació de les tasques que ha anat exercint el grup mitjançant llista qualitativa:



Coavaluació grup projecte (20%)
Autoavaluació (10%)

ACTITUD I CONDUCTA – moment aplicació DURANT el procés)
LLISTA CONTROL (30%) – EA:


Heteroavaluació mitjançant assistència (15%) i llista control qualitativa (15%).

En aquesta unitat es posen de manifest els tres tipus d’avaluació:
1. Autoavaluació: l’alumne avalua el propi procés de producció del ball dins
el grup i amb companyia d’aquest, i el resultat i l’evolució experimentada
en el ball.
2. Heteroavaluació: la realitzaran els alumnes entre uns i altres per avaluar
el procés i el resultat del ball, i el professor també ambdós aspectes.
3. Coavaluació: aquest tipus d’avaluació es realitzarà entre companys de
grup i entre companys de classe, sobretot per comprovar el nivell
d’evolució i millora del ball, tant del propi grup com entre grups.
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RECULL DE SESSIONS UNITAT EXPRESSIÓ CORPORAL
Professorat: Joan Tomàs Bosch Barceló
Curs: 1r ESO C
Unitat Didàctica: MIM

ENCAPÇALAMENT D’INFORMACIÓ
Hora: 12:10-14:00h (12:10 - 13:00h)
Instal·lació: poliesportiu
Nombre d’alumnat: 26

Classe nº: 1

Data: 12-03-19
CARACTERÍSTIQUES CURRICULARS
Objectiu didàctic:
Experimentar formes d’expressió corporal individuals i col·lectives a través d’activitats físiques i formes
jugades enfocades a la desinhibició, el treball cooperatiu i l’activitat física sostenible.
Objectius específics:
ACT1 -Expressar les gestualitats esportives absents de material.
ACT2 -Fomentar la resolució de problemes mitjançant tasques grupals.
ACT3 -Aplicar conductes motrius amb una finalitat comunicativa.
Contingut nuclear:
Desinhibició i expressió corporal interpersonal.
Continguts específics:
ACT1 -Gestualitats esportives i desinhibició
ACT2 -Expressions corporals col·lectives
ACT3 –Exteriorització de les vivències personals en el portafolis.
EEA
3.1.3 Col·labora en el disseny i realització de muntatges acceptant propostes. CSC, CEC.
5.5.3 Comunica i comparteix informació i idees en suports i entorns apropiats. CL, CSC.
EA
5.4.1 Fonamenta punts de vista en la feina de grup i admet la possibilitat de canviar per altres
arguments vàlids. CSC.
5.4.2 Valora i reforça les aportacions dels companys en les feines en grup. CSC, CEC.
Perfil competencial (PC):
CL (lingüística) - CSC (social i cívica) - CEC (expressions culturals) - SIEE (sentit iniciativa i
emprenedoria)
ORGANITZACIÓ DIDÀCTICA
Tipus de classe:
Presentació de la UD - Grup Interactiu Cooperatiu - Mètode de Casos
Metodologia:
Comandament directe (1) - Assignació de tasques (2) - Resolució de problemes (3)
Material:
Fulls amb lletres per cada grup.
Control de contingències:
Organització de grups (control professor), caràcter i significat dels continguts expressats corporalment
(orientació).
MOMENTS DE LA CLASSE:
1. Tasca o activitat: gestualitats esportives. Reproduir conductes motrius i expressions corporals pròpies de la disciplina i altres
temàtiques en grup.
Organització del grup: rotllana. Els alumnes aniran reproduint les seves propostes de forma individual seguint un ordre modificable.
Mitjà de comunicació: mitjà de comunicació verbal (explicació), visual (demostració i reproducció de l’activitat), alumnat (corporal).
Temps: 8’-12’ (variant 1: disciplines esportives, variant 2: afició/hobby, variant 3: professió/ofici laboral).
Transició: inici de l’activitat disposició en cercle, introducció de variants (ídem), conclusió i introducció pròxima activitat (formació de
grups)
2.Tasca o activitat: AEIOU. Ajustar la seva posició corporal al significat de una lletra (individual) per formar paraules (en grup).
Organització del grup: grup interactiu. Cada grup disposarà d’una paraula que hauran de reproduir amb l’expressió corporal
col·lectiva.
Mitjà de comunicació: explicació, orientació i dinamització de l’activitat (visual i verbal), resolució de l’alumnat (corporal).
Temps: 8’-12’ (variant 1: estirats al terra, variant 2: bipedestació, variant 3: posicions d’expressió per parelles).
Transició: funcionament activitat (presentació per ordre de grups), explicació de variants (reproducció posterior dels grups).
3. Tasca o activitat: elaboració del portafolis grupal. Reflectir les vivències i impressions experimentades en les activitats individuals i
grupals.
Organització del grup: grup interactiu. Cada grup elaborarà una part comuna de les vivències del grup.
Mitjà de comunicació: explicació, orientació i dinamització de l’activitat (verbal), resolució de l’alumnat (escrit).
Temps: 6’-10’ (els alumnes destinaran temps a les vivències individuals i posteriorment les posaran en comú en el Portafolis grupal).
Transició: funcionament activitat (presentació per ordre de grups), explicació de variants (reproducció posterior dels grups).
AVALUACIÓ
Moments avaluació:
Diagnòstica (inicial), formativa (professor), formadora (alumnes), sumativa (professor).
Tipus d’avaluació:
Autoavaluació (portafoli), heteroavaluació (llista control per actitud i conducta), coavaluació (elaboració
del portafoli)
Criteris d’avaluació:
-Crear i representar composicions corporals col·lectives originals i intenció expressiva (40%)
-Millorar o mantenir els factors de la condició física i les habilitats motrius cap a la salut (60%)
Instruments d’avaluació:
-Llista de control qualitatiu: actitud i conducta - ABCDE - ⅕
-Llista control qualitatiu: Portafoli
-Llista control qualitatiu projecte artístic expressiu.
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Classe nº: 2
Hora: 12:10-14:00h (13:00-14:00h).
Curs: 1r ESO C
Instal·lació: poliesportiu
Unitat Didàctica: esports col·lectius “handbol”
Nombre d’alumnat: 26
Professorat: Joan Tomàs Bosch Barceló
Data: 19-03-19
CARACTERÍSTIQUES CURRICULARS
OBJ DID
Recrear una seqüència musical motriu en grups reduïts que inclogui postures d’expressió corporal
aplicades dins una escala musical de 4 temps de forma original, espontània i creativa.
-Acompanyar la pulsació i el ritme musical amb diferents parts del cos
OBJ ESP
CONT NUC
Habilitats motrius rítmiques d’expressió corporal.
-conducta motriu rítmica
CONT ESP
-expressió d’emocions
-seqüència musical en grup
3.1.1 Elabora composicions de caràcter artístic expressiu seleccionant tècniques apropiades.
EEA
3.1.3 Col·labora en el disseny i realització de muntatges acceptant propostes.
2.2.2 Aplica de forma oportuna i eficaç les estratègies específiques de les activitats de cooperació i ajusta
les accions motrius als factors presents i a les intervencions de la resta dels participants. AA, SIEE.
2.2.4 Aplica solucions variades a les situacions plantejades, valora les possibilitats d’èxit d’aquestes
solucions i les relaciona amb altres situacions. AA, SIEE.
PC:
AA (autonomia) - SIEE (sentit iniciativa) - CL (competència lingüística) - CSC (competència social i cívica)
ORGANITZACIÓ DIDÀCTICA
Tipus de classe:
Sessió dins el saló d’actes Metodologia:
Comandament directe (1) - Assignació de tasques (2) - Resolució de problemes (3)
Material:
Suport musical
Control de
contingències:
MOMENTS DE LA CLASSE:
1. Tasca o activitat: joc del director d’orquestra
Organització del grup: rotllana –
Mitjà de comunicació: musical – explicar conceptes: escala musical, pulsacions, ritme, pentagrama
Variants: pulsacions  peu, mà, pit / reproduir escala  4 temps / modificar pulsacions de l’escala  4 temps
Temps: 10’
EA

2.Tasca o activitat: postura expressió corporal
Organització del grup: espai delimitat en comotricitat
Mitjà de comunicació: progressió comandament directe, assignació de tasques, resolució de problemes
Variants: postures oberta, tancada – alegre, trista – encesa, apagada – monopodal, unilateral, cama i mà
Temps: 10’
Transició:
3. Tasca o activitat: seqüència musical en grup de les postures al ritme de l’escala musical
Organització del grup: grup interactiu reduït
Mitjà de comunicació: musical / corporal
Variants: 1) seleccionar cançó 2) preparació en grup 3) orientació i dinamització 4) representació
Temps: 10’
Transició:
AVALUACIÓ
Moments avaluació:
Diagnòstica (inicial), formativa (professor), formadora (alumnes), sumativa (professor).
Tipus d’avaluació:
Heteroavaluació (llista control per actitud i conducta), coavaluació (situacions de joc),
autoavaluació (procés).
Criteris d’avaluació:
Instruments d’avaluació: -Llista de control qualitatiu: actitud i conducta - ABCDE - ⅕
-Llista control qualitatiu:
-Llista control qualitatiu
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Hora: 12:10-14:00h (13:00-14:00h).
Instal·lació: poliesportiu
Nombre d’alumnat: 26
Data: 02-04-19
CARACTERÍSTIQUES CURRICULARS
-Improvisar gestualitats amb el cos i formes d’expressió que simbolitzin animals i personatges amb emocions
de forma creativa i original.
-Augmentar les conductes creatives de l’alumnat amb l’expressió corporal.

Classe nº: 3
Curs: 1r ESO C
Unitat Didàctica: expressió corporal
Professorat: Joan Tomàs Bosch Barceló
OBJ DID

OBJ ESP
CONT NUC
CONT ESP

EEA

EA

Improvisacions vers sentiments, emocions, sensacions, personatges, animals i situacions.
-Conducta motriu creativa.
-Situacions cinèfiles a partir del gènere.
-Preparació d’un curtmetratge en grups reduïts.
3.1.1 Elabora composicions de caràcter artístic expressiu seleccionant les tècniques més apropiades per a
l’objectiu previst. SIEE.
3.1.2 Ajusta les seves accions a la intencionalitat dels muntatges artístic expressius i combina els
components espacials, temporals i, si escau, d’interacció amb els altres. SIEE, CEC.
3.1.3 Col·labora en el disseny i la realització de muntatges artístic expressius aportant i acceptant propostes.
CSC, CEC
2.3.1 Assumeix les funcions encomanades en l’organització d’activitats de grup. CSC.
2.2.2 Aplica de forma oportuna i eficaç les estratègies específiques de les activitats de cooperació i ajusta les
accions motrius als factors presents i a les intervencions de la resta dels participants. AA, SIEE.

PC:
Tipus de classe:
Metodologia:
Material:
Control de
contingències:

ORGANITZACIÓ DIDÀCTICA
Pràctica EF – bloc de situacions motrius (iniciació a l’handbol) – criteri metodològic: ABP –
aprenentatge cooperatiu
Comandament directe (1) - Assignació de tasques (2) - Resolució de problemes (3)

MOMENTS DE LA CLASSE:
1. Tasca o activitat: joc de les estàtues
Organització del grup: els alumnes dispersos per l’espai delimitat, aniran representant com estàtues diferents objectes
segons la consigna del professor
Mitjà de comunicació: oral i musical
Temps: 15 minuts
Variants: bolla, pedra, pont, torre, sol, lluna, etc.
Transició:
2.Tasca o activitat: representar situacions cinèfiles improvisades
Organització del grup: ídem activitat anterior
Mitjà de comunicació: musical
Temps: 15 minuts
Variants: ciència ficció, comèdia, acció, l’oest, musical
Transició:
3. Tasca o activitat: dinàmica de preparació d’un curtmetratge en grup,
Organització del grup:. grups reduïts
Mitjà de comunicació: corproal
Temps: 15 minuts
Variants: fomentar l’espontaneïtat i la capacitat creativa.
Transició:
AVALUACIÓ
Moments avaluació:
Diagnòstica (inicial), formativa (professor), formadora (alumnes), sumativa (professor).
Tipus d’avaluació:
Heteroavaluació (llista control per actitud i conducta), coavaluació (situacions de joc),
autoavaluació (procés/portafolis).
Criteris d’avaluació:
Instruments d’avaluació: -Llista de control qualitatiu (actitud i conducta) - ABCDE - ⅕
-Full registre observacional (situacions de joc)
-
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Hora: 12:10-14:00h (13:00-14:00h).
Instal·lació: poliesportiu
Nombre d’alumnat: 26
Data: 10-04-19
CARACTERÍSTIQUES CURRICULARS
-Practicar els agrupaments individuals, per parelles i col·lectius a través de formes jugades, improvisant
conductes i resolent situacions problema.
-Fomentar els agrupaments amb qualsevol alumne del grup.

Classe nº: 4
Curs: 1r ESO C
Unitat Didàctica: expressió corporal
Professorat: Joan Tomàs Bosch Barceló
OBJ DID

OBJ ESP
CONT NUC
CONT ESP

EEA

EA

-Agrupaments alternats amb improvisacions i resolució de tasques.
-Agrupaments individuals, per parelles i col·lectius.
-Preparació de representacions o composicions artístic expressives.
-Preparació de material de suport acadèmic a través de les TAC.
3.1.1 Elabora composicions de caràcter artístic expressiu seleccionant les tècniques més apropiades per a
l’objectiu previst. SIEE.
3.1.2 Ajusta les seves accions a la intencionalitat dels muntatges artístic expressius i combina els
components espacials, temporals i d’interacció amb els altres. SIEE, CEC.
3.1.3 Col·labora en el disseny i la realització de muntatges artístic expressius aportant i acceptant propostes.
CSC, CEC.
2.2.4 Aplica solucions variades a les situacions plantejades, valora les possibilitats d’èxit d’aquestes
solucions i les relaciona amb altres situacions. AA, SIEE.
2.3.2 Verifica que la seva col·laboració en la planificació d’activitats de grup s’ha coordinat amb les accions
de la resta de les persones implicades. CSC.

PC:
Tipus de classe:
Metodologia:
Material:
Control de
contingències:

ORGANITZACIÓ DIDÀCTICA
Pràctica EF – bloc de situacions motrius (iniciació a l’handbol) – criteri metodològic: ABP –
aprenentatge cooperatiu
Comandament directe (1) - Assignació de tasques (2) - Resolució de problemes (3)
Suport audiovisual i fotogràfic

MOMENTS DE LA CLASSE:
1. Tasca o activitat: agrupaments – joc dels paquets
Organització del grup: dispersos per un espai delimitat, s’aniran agrupant segons la consigna del professor
Mitjà de comunicació: oral
Temps: 15 minuts, tenint en compte el temps d’explicació.
Variants: proposar figures individuals o col·lectives entre un agrupament i un altre
Transició: entre un agrupament i l’altre els alumnes també rebran consignes de com desplaçar-se i habilitats de locomoció
2.Tasca o activitat: preparació de les representacions
Tasca o activitat: els alumnes prepararan les seves representacions i aniran anotant els progressos en el portafolis.
Organització del grup: en grups reduïts
Mitjà de comunicació: verbal i escrit
Temps: 15 minuts
Variants: els alumnes rebran ajuda per part del professor i aquest s’encarregarà que els grups vagin avançant en el procés
Transició: seguirà la mateixa organització per passar de l’activitat 2 a la 3.
3. Tasca o activitat: preparació de material de suport per la representació a través de les TAC
Organització del grup:. en grups reduïts
Mitjà de comunicació: verba, oral i escrit.
Temps: 15 minuts
Variants: els alumnes podran introduir significacions amb material dins la representació.
Transició:
AVALUACIÓ
Moments avaluació:
Diagnòstica (inicial), formativa (professor), formadora (alumnes), sumativa (professor).
Tipus d’avaluació:
Heteroavaluació (llista control per actitud i conducta), coavaluació (situacions de joc),
autoavaluació (procés/portafolis).
Criteris d’avaluació:
Instruments d’avaluació: -Llista de control qualitatiu (actitud i conducta) - ABCDE - ⅕
-Full registre observacional (situacions de joc)
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Hora: 12:10-14:00h (13:00-14:00h).
Instal·lació: poliesportiu
Nombre d’alumnat: 26
Data: 11-04-19
CARACTERÍSTIQUES CURRICULARS
Atribuir significats a objectes en base a gestos i actituds d’expressió corporal a través de la imitació,
improvisació i resolució de tasques.

Classe nº: 5
Curs: 1r ESO C
Unitat Didàctica: expressió corporal
Professorat: Joan Tomàs Bosch Barceló
OBJ DID
OBJ ESP
CONT NUC

CONT ESP

EEA

EA

-Significació d’objectes a través de l’expressió corporal.
-Significació guiada en objectes a partir de l’expressió corporal.
-Lateralització corporal del significat atorgat a l’objecte.
-Qualitats motrius aplicades a la significació amb l’expressió corporal
-3.1.2 Ajusta les seves accions a la intencionalitat dels muntatges artístic expressius i combina components
espacials, temporals i d’interacció.
-3.1.3 Col·labora en el disseny i realització de muntatges acceptant propostes.
1.1.1 Demostra coneixements sobre les característiques que han de reunir les activitats físiques amb un
enfocament saludable i els beneficis que aporten a la salut individual i a la col·lectiva. CDIG, AA,SIEE.
2.3.3 Presenta propostes creatives de materials i de planificació per utilitzar-les en la seva pràctica de
manera autònoma. SIEE.

PC:
Tipus de classe:
Metodologia:
Material:
Control de
contingències:

ORGANITZACIÓ DIDÀCTICA
Pràctica EF – bloc de situacions motrius (iniciació a l’handbol) – criteri metodològic: ABP –
aprenentatge cooperatiu
Comandament directe (1) - Assignació de tasques (2) - Resolució de problemes (3)

MOMENTS DE LA CLASSE:
1. Nom: objecte amb significat ambivalent
Tasca o activitat: cada objecte tindrà vàries significacions (3) – raqueta (a) / con (b) / bastó i corda (c)
Organització del grup: interacció per grups de 8 dins espais semioberts
Mitjà de comunicació: els alumnes hauran d’esbrinar els significats dels objectes anant a buscar-ho. Faran carreres des de
l’objecte físic a les espatlleres per llegir paraula i tot seguit anar a representar-ho.
Variants: a) guitarra/paella/pinta
b)telescopi/barret/ganivet c)granera de bruixa/ cavall/manuella
2. Nom: orientació de la lateralitat del objecte amb múltiples significats
Tasca o activitat: el professor indicarà la lateralitat, alçada i direcció amb la que manipular l’objecte
Organització del grup: es mantindran els grups de 8, i dins aquests es dividiran en dos grups de 4.
Mitjà de comunicació: aniran sortint de 4 en 4 a cada grup de 8 (3 estacions=8 a cada estació) per efectuar una acció
motriu equivalent a un significat (inventat o escollit dels anteriors segons les consignes del professor, relacionades amb la
lateralitat i la orientació.
Variants: a) dreta, esquerra
b) pla superior, pla inferior
c) direcció frontal, direcció posterior.
3. Tasca o activitat: qualitats del moviment
Organització del grup:. en aquest cas els alumnes es canviaran de grup de 8, i aniran a un altre i a un altre grup d’objectes
(a-b-c). El professor seguirà donant consignes, en aquest cas, seran relacionades amb les qualitats motrius.
Variants: a) dinàmica (tocar guitarra girant-caminant) b) impulsió (ídem saltant) c) percussió (golpegi)
AVALUACIÓ
Moments avaluació:
Diagnòstica (inicial), formativa (professor), formadora (alumnes), sumativa (professor).
Tipus d’avaluació:
Heteroavaluació (llista control per actitud i conducta), coavaluació (situacions de joc),
autoavaluació (procés/portafolis).
Criteris d’avaluació:
Instruments d’avaluació: -Llista de control qualitatiu (actitud i conducta) - ABCDE - ⅕
-Full registre observacional (situacions de joc)
-
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