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PRÒLEG
Els canvis accelerats que s’han produït a la societat han fet que els avenços que va
portar la LOGSE, hagin necessitat d’una nova reforma per adaptar-se a les exigències
d’una diversitat creixent i d’un espai europeu que actua com a motor de transformacions
i actualitzacions permanents.
Aquest és el motiu de què als objectius generals d’etapa, hagi aparegut el nou terme de
competències bàsiques, que haurà de tenir una incidència en la programació de totes
les àrees i en la concepció mateixa dels continguts, metodologia i avaluació.
Segons el text íntegre del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix
l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. DOGC núm. 4915 - 29/06/2007,
les vuit Competències Bàsiques de Primària tenen com a finalitat, aconseguir que els
nois i les noies adquireixin les eïnes necessàries per entendre el món en què estan
creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones
capaces d'intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa, i en continu canvi,
que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i
actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris, els nois i les noies han
d'aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la
realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades
socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera
satisfactòria i ser capaços d'adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un
aprenentatge permanent al llarg de la vida.
Aquesta nova llei (LOE) ens parla de l’aprenentatge d’unes competències que ha de ser
un element clau per a l’èxit i el bon funcionament de la societat.
Cardona y Col. (2003) defineixen competència com a : “la capacitat de respondre a les
exigències de la vida realitzant una tasca/activitat amb resultats que inclou dimensions
cognitives…”. Dins de l’àrea d’Educació Física són 4 les competències a desenvolupar
al llarg de l’ educació primària, aquestes queden definides de la següent manera:
desenvolupament personal, hàbits saludables, competència comunicativa i la
competència social. De manera directa, l’àrea d’ educació física contribueix al
desenvolupament de les competències bàsiques de l’ etapa d’ educació primària,
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essencialment a la de coneixement i interacció amb el món. També contribueix a la
competència social i ciutadana, a la cultural i artística, a la comunicativa i digital, a la
d’aprendre a aprendre i a la competència d’autonomia i iniciativa persona.
Amb la LOE la distribució de continguts també varia i queda de la següent manera:
Blocs de continguts en EF
1. EL COS:

2. HABILITATS

3. ACTIVITAT

4. EXPRESSIÓ

IMATGE I

MOTRIUS I

FÍSICA I SALUT

CORPORAL

PERCEPCIÓ

QUALITATS

5. EL JOC

FÍSIQUES BÀSIQUES

Podem concloure que el nou currículum dóna molta importància a l’educació física i el
paper que juga en l’educació integral de l’alumnat i la millora de la qualitat de vida i la
salut, encara que redueix el número d’hores prescriptives de l’àrea.
Concretament són 105h. per curs (3h. setmanals) al cicle inicial i 70 hores per curs (2h.
setmanals) al cicle mitjà i al superior.
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APORTACIONS DE L’ÀREA D’E.F. A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Les aportacions de l’àrea d’E.F. a les Competències bàsiques citades al DOGC núm.
4915 - 29/06/2007, són les següents:
L’àrea d’educació física contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques,
essencialment a la de coneixement i interacció amb el món, mitjançant la interacció del
propi cos i l’espai determinat, el coneixement, la pràctica i la valoració de l’activitat
física per preservar la salut.
També contribueix essencialment en la competència social i ciutadana, ja que ajuda a
aprendre a conviure, acceptar les regles per al funcionament col·lectiu, la participació i
el respecte envers les diferències i conèixer les possibilitats i limitacions pròpies i
alienes.
Contribueix al reconeixement i l’apreciació de les manifestacions culturals específiques
de la motricitat humana col·labora amb la competència cultural i artística.
Els intercanvis comunicatius i la valoració crítica dels missatges i estereotips referits al
cos

procedents

dels

mitjans

d’informació

i

comunicació,

contribueixen

al

desenvolupament de la competència comunicativa i al tractament de la informació i
competència digital.
El coneixement d’un mateix o mateixa i de les pròpies possibilitats i carències,
l’autosuperació, perseverança i actitud positiva, i l’organització individual i col·lectiva
contribueixen a la competència aprendre a aprendre i a l’autonomia i iniciativa personal.
I realitzant una ampliació de les Competències anteriorment citades podem dir que
l’E.F. també pot aportar en uns altres aspectes no escrits al DOGC.
L’Educació Física pot ser una eina fonamental a les escoles per treballar temes
relacionats amb el sexisme, la superació de les frustracions, el respecte per les persones
d’altres cultures o d’un altre sexe diferent, la col·laboració entre companys i el respecte
mútuo.
A la societat on vivim actualment, el respecte, la col·laboració i la interacció amb el
món són força importants, per conviure amb harmonia i pau. Mitjançant l’assignatura
d’E.F. tenim l’oportunitat d’ajudar a assolir competències relacionades amb la
interacció amb el món físic, la convivència i l’expressió del cos.
5

Desenvolupant en els alumnes, habilitats socials que els permetin arribar a ser persones
autònomes i tolerants amb la resta de membres d’aquesta societat que ens envolta.
Hem de ser conscients, dels valors que es poden transmetre mitjançant els jocs o els
esports. Sabem també de la importància de la col·laboració entre companys a les classes
d’E.F. i de les relacions que s’hi estableixen.
Són així, aquestes unes altres aportacions que pot fer l’àrea d’E.F. col·laborant en la
consecució de les Competències bàsiques.
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QUADRE COMPARATIU I ANÀLISI AMB ELS 10 OBJECTIUS GENERALS
D'ETAPA D'EDUCACIÓ FÍSICA D'ABANS (1992) AMB ELS D’ARA (2007)

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS GENERALS
D’EDUCACIÓ FÍSICA

D’EDUCACIÓ FÍSICA

(DOGC 2007)

(DECRET 1992)

1. Conèixer, acceptar i valorar el
propi cos i l’activitat física com a
mitjà d’exploració per

ANÀLISI

1. Conèixer i acceptar el propi

No hi ha variació, encara que fa

cos, com també les possibilitats

referència als conceptes

de moviment.

d’ autoimatge, autoestima i

l’elaboració de l’autoimatge,

autoconfiança.

l’autoestima i l’autoconfiança.

7. Valorar i fluir de l’activitat
2. Apreciar els efectes
beneficiosos envers la salut de
l’exercici físic i de l’adquisició
d’hàbits higiènics, alimentaris i
postural.

Amb un sol objectiu es fa menció

física, amb vista al benestar físic i a tot allò que abans es feia amb
mental, tot practicant hàbits

dos .

d’higiene postural.
3. Assolir un domini corporal i
postural harmònic amb millora de
la condició física de forma
genèrica.

2. Prendre consciència de la
pròpia situació motriu en l’espai i
3. Utilitzar el coneixement propi
del cos, les capacitats físiques i
les habilitats motrius per resoldre
i acceptar el moviment a les
necessitats o circumstàncies de
cada situació.

en el temps en relació amb les

No es fa referència a les habilitats

altres persones, amb els objecte i

i destreses específiques.

en medis diversos.
6. Conèixer, identificar les
habilitats i les destreses
especifiques fonamentals de les
activitats físiques proposades al
llarg de l’etapa, les quals han
d’incloure formes de
desplaçament i de maneig
d’objectes variades i
diversificades.
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4. Seleccionar i aplicar de forma
eficaç i autònoma, principis i
regles per resoldre problemes
motors en la pràctica d’activitats
físiques.

4. Utilitzar les habilitats i

És practicament igual, però no fa

destreses bàsiques corresponents

referència a les habilitats motrius

a l’acció motriu fent servir

com a eina per resoldre els

l’observació, l’anàlisi i la

problemes motors. No especifica

imaginació en la resolució de

quina ha de ser l’eïna de

problemes motrius.

resolució.

5. Participar en jocs com a
element d’aproximació als altres,

Sorprèn que cap objectiu fa

seleccionant les accions i

referència directa als jocs.

controlant l’execució de les
mateixes, prèvia valoració de les
pròpies possibilitats.

6. Regular i dosificar l’esforç,
assolint un nivell d’autoexigència
d’acord amb les pròpies
possibilitats i característiques de
la tasca.

7. Explorar les possibilitats i
recursos expressius del propi cos
per comunicar sensacions,
emocions i idees.

8. Compartir i gaudir de l’exercici
físic i de l’expressió i
comunicació corporal en
col·lectivitat mitjançant el joc, la

2. Prendre consciència de la

Apareix el concepte

pròpia situació motriu en l’espai i autoexigència.
en el temps en relació amb les
altres persones, amb els objecte i
en medis diversos.

5. Identificar i utilitzar formes de

Fan aparició conceptes com les

comunicació expressives

emocions i les idees.

corporals, tot desenvolupant el
sentit estètic i creatiu.

5. Identificar i utilitzar formes de

Apareix el concepte de

comunicació expressives

col·lectivitat.

corporals, tot desenvolupant el
sentit estètic i creatiu.

dansa i qualsevol activitat física
que comporti el desenvolupament
de la persona.
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9. Accedir al comportament
9. Participar en activitats físiques

social que faciliti el creixement

compartint projectes, establint

individual mitjançant la

relacions de cooperació per

participació solidaria, la

Ambdos parlen de valors

assolir objectiu comuns sense

responsabilitat i el respecte a les

importants relacionats

discriminacions, per mitjà de la

altres persones i , especialment, la directament amb el món de l’E.F.

participació solidaria, tolerant,

utilització de les relacions de

responsable i respectuosa i

cooperació indispensables en una

resolent els conflictes mitjançant

activitat física col·lectiva.

el diàleg.

10. Conèixer i valorar la

10. Conèixer la realitat esportiva

Objectius més conceptuals que

diversitat d’activitats físiques,

del seu territori i els recursos que

parlen de conèixer gran diversitat

lúdiques i esportives com

li ofereix per a la practica de

d’activitats físico esportives.

elements culturals, propis i

l’activitat física com una manera

d’altres cultures, mostrant una

d’utilitzar el temps lliure.

actitud critica tant des de la

8. Conèixer, identificar i

perspectiva de participant com

experimentar diverses activitats

d’espectador/a.

físiques a la natura i en medis
diferents de l’habitual,
demostrant respecte envers
l’entorn.
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SEQÜÈNCIACIÓ DE CONTINGUTS PER CICLES

BLOCS DE
CONTINGUT

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

Vivència del propi cos en situacions Adequació de la consciència i control del cos en Aplicació del control tònic i de la respiració al
referents a la tensió, relaxació i respiració. relació a la tensió, relaxació i respiració.
control motor.

1. El cos:
imatge i
percepció

Experimentació del cos en postures Adequació de la postura a les diferents Domini de la consciència i control del cos en
corporals diferents.
necessitats expressives i motrius.
repòs i en moviment.
Experimentació, exploració i discriminació
Utilització adequada de la discriminació
de diferents sensacions.
selectiva dels estímuls i de l’anticipació
perceptiva.
Afirmació de la lateralitat.
Representació del propi cos i el dels altres.
Adequació de la postura
ales necessitats
expressives i motrius de forma econòmica i
equilibrada.
Experimentació de situacions equilibri i Realització d’activitats en las que intervingui Adquisició del desenvolupament de l’equilibri
desequilibri.
l’equilibri estàtic i dinàmic.
estàtic i dinàmic en situacions complexes
Execució de diferents situacions que
Execució de moviments amb certa dificultat
provoquin la coordinació de moviments.
amb els segmentes corporals no dominants.
Participació en situacions que provoquin la Intervenció de l’organització espai-temporal en Resolució de l’estructura de l’espai i del temps
interacció entre espai i temps. Percepció desenvolupament d’activitats físiques.
en accions i situacions motrius complexes.
espai- temps.
Descobriment dels elements orgànics i funcionals
relacionats amb el moviment.
Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres.

BLOCS DE
CONTINGUT

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

Experimentació de diferents formes i Execució de formes i possibilitats de moviment, Adaptació de l’execució d els habilitats
possibilitats del moviment i d’execució i ajustant i consolidant els elements fonamentals a motrius a entorns de practica de complexitat
control d’habilitats motrius bàsiques
l’execució de les habilitats motrius bàsiques.
creixent, amb eficiència i creativitat.
2. Habilitats
motrius i
qualitats
físiques
bàsiques

Participació de forma activa i autònoma en Utilització eficaç de les habilitats bàsiques i Execució d’activitats de condicionament físic
la resolució de problemes motrius senzills. específiques en medis i situacions conegudes i orientades a la millora d’habilitats motrius.
estables.
Disposició a participar en activitats diverses acceptant l’existència de diferencies en el nivell d’habilitat.
Elaboració d’un control motriu i domini corporal. Adquisició d’un control motor i corporal previ
a l’acció.
Apreciació de l’esforç individual i col·lectiu en les Valoració individual i col·lectiva del treball
activitats físiques
des del punt de vista motriu.
Pràctica d’activitats físiques elaborades.
Consecució de la millora de les qualitats físiques
bàsiques de forma genèrica i orientada a
l’execució motriu en múltiples situacions

BLOCS DE
CONTINGUT

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

Adquisició d’hàbits higiènics, alimentaris i Adquisició d’hàbits posturals i alimentaris
posturals relacionats amb l’activitat física. saludables relacionats amb l’activitat física i la
higiene corporal.
Valoració de la relació entre l’activitat Actitud favorable cap a l’activitat física en relació
física i la salut i benestar.
a la salut.

3. Activitat
física i salut

CICLE SUPERIOR

Adquisició dels hàbits de postura, alimentaris
saludables i autonomia en la higiene personal.
Valoració de l’activitat física per al
manteniment i millora de la salut en el present
i futur.

Respecte per les normes d’ús de materials i Adopció de mesures bàsiques de seguretat en la Utilització de materials i espais, respectant les
espais en la practica d’activitat física.
practica de l’activitat física i utilització dels normes.
materials i els espais d’acord amb unes normes.
Acceptació critica de la pròpia realitat Practica habitual d’exercicis d’escalfament previs i Prevenció de lesions en l’activitat física tot
corporal i elaboració de l’autoimatge
control de l’esforç durant la realització de valorant la importància de l’esclafament, la
l’activitat física.
dosificació de l’esforç i la recuperació.
Identificació de les practiques poc saludables

BLOCS DE
CONTINGUT

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

Exploració i descobriment de les
possibilitats expressives del cos i del
moviment.
Sincronització
del
moviment
amb
pulsacions i estructures rítmiques senzilles

4. Expressió
corporal

Experimentació del cos i del moviment com Elaboració, participació i conscienciació de les
instruments d’expressió i comunicació.
possibilitats i recursos que ofereix el
llenguatge corporal.
Adequació del moviment a estructures espacio- Composició individual i/o col·lectiva de
temporals.
moviments a partir d’estímuls rítmics i
musicals.
Desinhibició
en
l’exteriorització Expressió d’emocions i sentiments a través del Expressió i comunicació de sentiments i
d’emocions i sentiments a través del cos, el cos, el gest i el moviment.
emocions individuals i compartides a través
gest i el moviment.
del cos, el gest i el moviment.
Exploració de les possibilitats expressives
Utilització d’objectes i materials com a instruments d’expressió i comunicació.
amb objectius i materials.
Participació en situacions que suposin Participació en la creació i interpretació de Participació respecte davant situacions que
comunicació corporal amb valoració i situacions que suposin comunicació corporal.
suposin comunicació corporal.
reconeixement de les diferències en la
manera d’expressar-se.
Experimentar del plaer que proporciona el Participació en la realització de balls, danses i Participació en l’elaboració de balls i
treball d’expressió a través del propi cos
coreografies senzilles.
coreografies senzilles.
Valoració i apreciació de les diferents formes Valoració critica dels usos expressius i
d’expressar-se.
comunicatius del cos.

BLOCS DE
CONTINGUT

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

Apreciació del joc com activitat comú a
totes les cultures.
Experimentació dels diferents rols en el joc
actuant amb comprensió i compliment de
les normes del joc.
Valoració, reconeixement i respecte cap a
les persones que participen en el joc.

Apreciació del joc com a element de la realitat Consolidació del joc com a fenomen social i
social i cultural.
cultural.
Participació en diferents tipus de joc.
Realització de jocs de diferents modalitats i de
dificultat creixent.
Reconeixement i valoració de les persones que
participen en el joc.

Acceptació i respecte vers les normes, regles i
persones que participen en el joc.º

Confiança en les pròpies possibilitats i
esforç personal en els jocs.

Valoració de l’esforç en els jocs.

Estimació de l’esforç personal i col·lectiu en
els diferents tipus de joc al marge de les
preferències i prejudicis.

Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’ús del temps de lleure.
5. El joc

CICLE SUPERIOR

Valoració del joc com a mitjà de relació, de
divertiment i d’utilització satisfactori del
temps de lleure.
Elaboració i compliment d’un codi de joc net.

Comprensió, acceptació i compliment de les
normes del joc.
Actitud responsable en relació amb l’estratègia del Promoció de l’ús adequat de les estratègies
joc.
bàsiques del joc relacionades amb la
cooperació, l’oposició o la cooperació/oposició
Execució i descobriment de les estratègies
Practica d’habilitats bàsiques d’iniciació
bàsiques del joc relacionades amb la cooperació,
esportiva en situacions de joc
l’oposició i la cooperació/oposició amb relació a
les regles de joc.
Participació en la practica de jocs d’arreu del
món.
Incorporació d’elements creatius en els jocs.
Participació en jocs cooperatius i per a la pau.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I CONTINGUTS AMB QUÈ ELS
TREBALLEM PER CICLES
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CICLE INICIAL
1 El cos: imatge i percepció

CONTINGUTS CICLE INICIAL
1 El cos: imatge i percepció

Orientar-se a l'espai en relació a la pròpia Vivència del propi cos en situacions
persona utilitzant les nocions topològiques referents a la tensió, la relaxació i la
bàsiques.
respiració.

Equilibrar el cos adoptant diferents
postures, amb control de la tensió, la
relaxació i la respiració.

Experimentació del cos en postures
corporals diferents.

Experimentació, exploració i discriminació
de diferents sensacions.

Afirmació de la lateralitat.

Experimentació de situacions d'equilibri i
desequilibri.

Desplaçar-se i saltar de forma diversa,
Execució de diferents situacions que
variant les posicions corporals i la direcció provoquin la coordinació de moviments.
i sentit dels desplaçaments.
Participació en situacions que provoquin la
interacció entre espai i temps. Percepció
espai-temps.
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2 Habilitats motrius i qualitats físiques
bàsiques.

2 Habilitats motrius i qualitats físiques
bàsiques.

Experimentació de diferents formes i
possibilitats del moviment i d'execució i
control d'habilitats motrius bàsiques.

Participació de forma activa i autònoma en
la resolució de problemes motrius senzills.

Disposició a participar en activitats
diverses acceptant l'existència de
diferències en el nivell d'habilitat.

3 Activitat física i salut

3 Activitat física i salut

Acceptació crítica de la pròpia realitat
corporal i elaboració de l'autoimatge.

Identificar com accions saludables les
normes d'higiene personal associades a la
realització d'activitats físiques i prendre
consciència del risc de les mateixes.

Adquisició d'hàbits bàsics higiènics,
alimentaris i posturals relacionats amb
l'activitat física.

Valoració de la relació entre l'activitat
física i la salut i benestar.

Respecte per les normes d'ús de materials i
espais en la pràctica d'activitat física.
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4 Expressió corporal

4 Expressió corporal

Reaccionar davant els estímuls auditius o Exploració i descobriment de les
visuals que arriben de l'entorn, tot utilitzant possibilitats expressives del cos i del
el moviment o els gestos.
moviment.

Sincronitzar els moviments corporals
Sincronització del moviment amb
mitjançant estructures rítmiques senzilles i pulsacions i estructures rítmiques senzilles.
conegudes.
Representar personatges i situacions
mitjançant el cos i el moviment amb
desinhibició.

Desinhibició en l'exteriorització
d'emocions i sentiments a través del cos, el
gest i el moviment.

Experimentació del plaer que proporciona
el treball d'expressió a través del propi cos.

Exploració de les possibilitats expressives
amb objectes i materials.

Participació en situacions que suposin
comunicació corporal amb valoració i
reconeixement de les diferències en la
manera d'expressar-se.

17

5 El joc

5 El joc

Apreciació del joc com activitat comú a
totes les cultures.

Experimentació dels diferents rols en el joc
actuant amb comprensió i compliment de
les normes del joc.

Col·laborar activament en el
desenvolupament dels jocs col·lectius,
mostrant responsabilitat i cooperació.

Valoració, reconeixement i respecte cap a
les persones que participen en el joc.

Confiança en les pròpies possibilitats i
esforç personal en els jocs.

Participar i gaudir en els jocs ajustant la
Valoració del joc com a mitjà de relació
pròpia actuació, tant pel que fa a aspectes amb els altres i de divertiment.
motrius com de relació amb els companys i
les companyes.
Connexions amb altres àrees.

Orientació en l'espai.

Valoració de la relació entre activitat física
i salut.
Participar i gaudir en els jocs ajustant la
pròpia actuació, tant pel que fa a aspectes Descobriment de les possibilitats
motrius com de relació amb els companys i expressives del cos i el moviment.
les companyes.
Interacció oral en el desenvolupament dels
jocs.

Desinhibició en activitats comunicatives
verbals i no verbals.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS CICLE MITJÀ

CICLE MITJÀ
1 El cos: imatge i percepció

1 El cos: imatge i percepció

Descobriment dels elements orgànics i
funcionals relacionats amb el moviment.

Adequació de la consciència i control del
cos en relació amb la tensió, la relaxació i
la respiració.

Representació del propi cos i el dels altres.

Adequació de la postura a les diferents
necessitats expressives i motrius.

Realització d'activitats en las que
intervingui l'equilibri estàtic i dinàmic.

Utilitzar les nocions topològiques per
orientar-se a l'espai en relació a la posició
de persones i d'objectes.

Intervenció de l'organització espaciotemporal en el desenvolupament
d'activitats físiques.

Participar en les activitats físiques ajustant Valoració i acceptació de la pròpia realitat
la pròpia actuació a les possibilitats i
corporal i la dels altres.
limitacions corporals i de moviment.
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2 Habilitats motrius i qualitats físiques
bàsiques

2 Habilitats motrius i qualitats físiques
bàsiques

Desplaçar-se i saltar mitjançant un
moviment corporal coordinat.

Execució de formes i possibilitats de
moviment, ajustant i consolidant els
elements fonamentals a l'execució de les
habilitats motrius bàsiques.

Saltar i llençar objectes coordinadament.

Utilització eficaç de les habilitats bàsiques
i específiques en medis i situacions
conegudes i estables.

Elaboració d'un control motriu i domini
corporal.

Saltar i llençar objectes coordinadament.

Consecució de la millora de les qualitats
físiques bàsiques de forma genèrica i
orientada a l'execució motriu en múltiples
situacions.

Disposició a participar en activitats
diverses,
acceptant
les
diferències
individuals en el nivell de l'habilitat.

Saltar i llençar objectes coordinadament.

Pràctica d'activitats físiques elaborades.

Apreciació de l'esforç tant individual com
col·lectiu en les activitats físiques.
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3 Activitat física i salut

3 Activitat física i salut

Adquisició d'hàbits posturals i alimentaris
saludables relacionats amb l'activitat física
i la higiene corporal.
Adopció de mesures bàsiques de seguretat
en la pràctica de l'activitat física i
utilització dels materials i els espais
d'acord amb unes normes.

Incorporar conductes actives d'acord amb
el valor de l'exercici físic per a la salut,
mostrant interès per la cura del propi cos.

Pràctica habitual d'exercicis d'escalfament
previs i control de l'esforç durant la
realització de l'activitat física.
Actitud favorable cap a l'activitat física en
relació amb la salut.

4 Expressió corporal

4 Expressió corporal
Experimentació del cos i el moviment com
instruments d'expressió i comunicació.
Adequació del moviment a estructures
espacio-temporals.

Utilitzar els recursos expressius del cos i
Expressió d'emocions i sentiments a través
promoure el treball en grup per representar del cos, el gest i el moviment.
i escenificar històries reals o imaginàries.

Proposar estructures rítmiques senzilles i
reproduir-les corporalment o amb
instruments.

Utilització d'objectes i materials com a
instruments d'expressió i comunicació.

Utilitzar els recursos expressius del cos i
Participació en la creació i interpretació de
promoure el treball en grup per representar situacions que suposin comunicació
i escenificar històries reals o imaginàries. corporal.

Proposar estructures rítmiques senzilles i
reproduir-les corporalment o amb
instruments.

Participació en la realització de balls,
danses i coreografies senzilles.
Valoració i apreciació de les diferents
formes d'expressar-se.
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5 El joc

5 El joc
Apreciació del joc com a element de la
realitat social i cultural.
Participació en diferents tipus de joc.
Execució i descobriment de les estratègies
bàsiques del joc relacionades amb la
cooperació, l'oposició i la
cooperació/oposició en relació amb les
regles del joc.
Actitud responsable en relació amb
l'estratègia del joc.
Reconeixement i valoració de les persones
que participen en el joc
Comprensió, acceptació i compliment de
les normes del joc.
Valoració de l'esforç en els jocs.
Valoració del joc com a mitjà de relació,
de divertiment i d'ús del temps de lleure.
Connexions amb altres àrees.
Expressió d'emocions per mitjà del cos, el
gest i el moviment.
Representació espacio-temporal de les
activitats físiques.
Ús dels espais i materials d'acord amb unes
normes.
Interacció oral en desenvolupament dels
jocs i les activitats.

Participar i gaudir dels jocs i les activitats Comprensió de les normes dels jocs i les
físiques amb coneixement i respecte de les activitats.
normes i mostrant una actitud d'acceptació
vers els companys.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ

CONTINGUTS CICLE SUPERIOR

CICLE SUPERIOR
1 El cos: imatge i percepció

1 El cos: imatge i percepció

Opinar de forma crítica en relació a
situacions sorgides en la pràctica de
l'activitat física.

Reconeixement dels elements orgànics i
funcionals relacionats amb el moviment.

Domini de la consciència i control del cos
en repòs i en moviment.

Aplicació del control tònic i de la
respiració al control motor.

Adequació de la postura a les necessitats
expressives i motrius de forma econòmica i
equilibrada.

Utilització adequada de la discriminació
selectiva dels estímuls i de l'anticipació
perceptiva.

Execució de moviments amb certa
dificultat amb els segments corporals no
dominants.
Adquisició del desenvolupament de
l'equilibri estàtic i dinàmic en situacions
complexes.

Resolució de l'estructura de l'espai i del
temps en accions i situacions motrius
complexes.
Desenvolupar conductes actives per
incrementar la condició física, ajustant la
pròpia actuació a les pròpies possibilitats i
limitacions corporals.

Valoració i acceptació de la pròpia realitat
corporal i la dels altres.
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2 Habilitats motrius i qualitats físiques
bàsiques.

2 Habilitats motrius i qualitats físiques
bàsiques

Ajustar els moviments corporals a diferents
canvis de les condicions d'una activitat
utilitzant les nocions topològiques
bàsiques.

Adaptació de l'execució de les habilitats
motrius a entorns de pràctica de
complexitat creixent, amb eficiència i
creativitat.

Adquisició d'un control motor i corporal
previ a l'acció.

Execució d'activitats de condicionament
físic orientades a la millora de les habilitats
motrius.

Valoració individual i col·lectiva del
treball des del punt de vista motriu.

Disposició a participar en activitats
diverses, acceptant l'existència de
diferències en el nivell de l'habilitat.
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3 Activitat física i salut

3 Activitat física i salut

Adquisició dels hàbits de postura i
alimentaris saludables i autonomia en la
higiene personal.

Identificar algunes de les relacions que
s'estableixen entre la correcta i habitual
pràctica d'exercici físic i millora de la
salut.

Identificació de les pràctiques poc
saludables.

Prevenció de lesions en l'activitat física tot
valorant la importància de l'escalfament, la
dosificació de l'esforç i la recuperació.

Utilització de materials i espais, respectant
les normes.

Identificar algunes de les relacions que
s'estableixen entre la correcta i habitual
pràctica d'exercici físic i millora de la
salut.

Valoració de l'activitat física per al
manteniment i millora de la salut en el
present i el futur.
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4. Expressió corporal

4. Expressió corporal

Utilitzar els recursos expressius del cos per Elaboració, participació i conscienciació de
comunicar idees i sentiments i representar les possibilitats i recursos que ofereix el
personatges o històries reals o imaginàries. llenguatge corporal.

Construir composicions col·lectives en
interacció amb els companys i companyes
utilitzant els recursos expressius del cos i
partint d'estímuls musicals, plàstics o
verbals.

Composició individual i/o col·lectiva de
moviments a partir d'estímuls rítmics i
musicals.

Construir composicions col·lectives en
interacció amb els companys i companyes
utilitzant els recursos expressius del cos i
partint d'estímuls musicals, plàstics o
verbals.

Participació en l'elaboració de balls i
coreografies senzilles.

Expressió i comunicació de sentiments i
emocions individuals i compartides a
través del cos, el gest i el moviment.

Utilització d'objectes i materials en la
realització de dramatitzacions i en la
construcció d'escenaris.

Valoració crítica dels usos expressius i
comunicatius del cos.

Participació i respecte davant situacions
que suposin comunicació corporal.
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5 El joc

5 El joc
Consolidació del joc com a fenomen social
i cultural.

Identificar com a valors fonamentals dels
jocs i les pràctiques d'activitat física,
l'esforç personal i les relacions que
s'estableixen amb el grup i actuar d'acord
amb ells.

Realització de jocs de diferents modalitats
i de dificultat creixent.

Pràctica d'habilitats bàsiques d'iniciació
esportiva en situacions de joc.
Promoció de l'ús adequat de les estratègies
bàsiques del joc relacionades amb la
cooperació, la oposició i la
cooperació/oposició.
Acceptació i respecte vers les normes,
regles i persones que participen en el joc.
Elaboració i compliment d'un codi de joc
net.
Estimació de l'esforç personal i col·lectiu
en els diferents tipus de joc al marge de les
preferències i prejudicis.
Identificar com a valors fonamentals dels
jocs i les pràctiques d'activitat física,
l'esforç personal i les relacions que
s'estableixen amb el grup i actuar d'acord
amb ells.

Valoració del joc com a mitjà de relació,
de divertiment i d'utilització satisfactori del
temps de lleure.

Participació en la pràctica de jocs d'arreu
del món.
Incorporació d'elements creatius en els
jocs.
Participació en jocs cooperatius i per a la
pau.
Connexions amb altres àrees.

Participació en l'elaboració de
dramatitzacions.

Identificació de les pràctiques saludables.

Participació en l'elaboració de balls i
coreografies.
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CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES DELS ALUMNES DE PRIMÀRIA
Cicle Inicial (6 a 8 anys)
Els nens i les nenes de CI es manifesten actius, imaginatius i entusiastes.
Aprenen a partir de la realitat propera i senten una gran curiositat pel món que van
descobrint.
Desenvolupament psicomotriu:
-

Van enfortint el control sobre la seva postura i la respiració (seure amb la
posició adequada...)

-

Afirmen definitivament la seva lateralitat dominant (esquerra o dreta).

-

Prenen consciència de les parts del seu cos.

-

Dominen i manegen el cos.

-

Presten atenció d’una manera més sostinguda i durant més temps.

Cicle Mitjà (8 a 10 anys)
El CM d’educació primària constitueix una etapa molt interessant en el procés de
maduració dels nens i les nenes i ofereix unes grans possibilitats d’intervenció
pedagògica. Els/les alumnes entre 8 i 10 anys es troben en un període d’evolució del
coneixement subjectiu que els porta a contrastar les seves pròpies representacions
mentals amb la realitat, despertant-los una actitud de curiositat i interès per l’observació
i explicació de fets i esdeveniments de l’entorn.
Desenvolupament psicomotriu:
-

Els nens i les nenes presenten, en termes globals, una bona coordinació general,
tant en repòs com en moviment. Aquesta situació els possibilita un domini
adequat de l’espai que afavorirà la seva pròpia organització en l’espai.

-

La seva motricitat es fa més eficaç i precisa, i permet una major resistència i una
millor qualitat d’execució.

-

La interiorització del propi esquema corporal evolucionarà des d’una concepció
parcial i fragmentada del cos cap a una visió més integrada, amb una major
consciència del seu funcionament i possibilitats.
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Cicle Superior (10 a 12 anys)
Els alumnes i les alumnes del CS d’Educació Primària ja tenen una experiència escolar
vital considerable, que potencia la seva autonomia en les tasques i els proporciona un
fons d’informació que els ha de facilitar l’adquisició d’aprenentatges més complexes.
El més corrent és que en els nois comencin a aparèixer canvis físics i fisiològics que
anuncien la pubertat i que influiran en la seva maduració personal i en els seus àmbits
de relació. Les seves habilitats intel·lectuals, encara fràgils i limitades, són cada vegada
més variades i flexibles. Tenen gran capacitat d’integrar els punts de vista dels altres.
Desenvolupament psicomotriu:
Els nois i les noies dels 10 als 12 anys van esdevenint capaços de dur a terme activitats
cada vegada més sistemàtiques i perfectes, obtenint un rendiment i aprofitament més
elevat del potencial psicomotor.
El desenvolupament físic, resistència, velocitat, potència muscular, flexibilitat...
s’incrementen, es fan més eficaços, s’apliquen en diverses situacions quotidianes,
adquireixen sovint un caràcter competitiu.
En aquestes edats els nois i les noies prenen consciència de les articulacions i de la seva
mobilitat, localitzen els desplaçaments en les seves parts del cos sense errors, tenen un
control acceptable del to muscular, i del ritme respiratori, i el propi cos es converteix en
un important vehicle d’expressió.
Són capaços de desenvolupar d’una manera coordinada accions més complexes que
exigeixen simultàniament la intervenció de la vista i de les mans.
Mantenen un bon equilibri en situació de repòs i fan moviments harmònics i segurs.
Així, el perfeccionament i la finor de les seves accions poden constituir un suport per a
aprenentatges més rics i variats.
La seva orientació espaial els permet situar-se respecte de terceres persones, relacionar
els objectes entre si, fer representacions gràfiques de l’espai i de les seves trajectòries i
anticipar moviments.
La seva estructura temporal els facilita l’ordenació d’accions en el temps, la captació
d’estuctures rítmiques, i la seva simbolització.
Aquest cicle es caracteritza per trobar la tècnica i l’eficàcia del moviment i s’evidencia
un progrés amb les capacitats condicionals. Es desvetlla una consciència crítica vers el
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propi cos i la imatge degut a tots els canvis físics i fisiològics que la pubertat enuncia i
que influirà en la seva maduració personal i en els seus àmbits de relació.
METODOLOGIES GENERALS UTILITZADES
L'estratègia metodològica amb què s'ha d'afrontar l'ensenyament de l’educació física
adquirirà diversos matissos al llarg de l'Educació Primària, d'acord amb els continguts i
objectius que es pretenguin assolir, així com amb les característiques del període
evolutiu en què es trobi cada nen/a.
De forma general, es podria dir que, durant els primers cicles es donarà prioritat a la
varietat d'experiències, deixant que l'alumne busqui diverses solucions motrius davant
de les situacions proposades i durant l'últim cicle es requerirà una major intervenció del
mestre més dirigida cap al refinament del moviment, no donant-li a l'alumne/a respostes
tancades i moviments estereotipats els quals imitar, sinó fent que experimenti, analitzi i
trobi les respostes motrius més adequades en cada cas.

3

En tot cas, la metodologia a

seguir ha de tenir present que l'acció educativa ha de ser atenent a uns principis:

Principis metodològics d’Educació Física
. Flexible: permetent ajustar les activitats al ritme de cada alumne/a. El mestre ha de
conèixer la realitat de la que parteix cada alumne/a i permetre que les tasques siguin
desenvolupades en funció de les seves capacitats.
. Activa: per a que l'alumne/a es senti el protagonista de la seva pròpia acció. El mestre
partirà de la necessitat d'activitat del nen/a per anar aconseguint objectius educatius.
. Participativa: per afavorir la companyia i la cooperació mitjançant el treball en equip.
Ha d'evitar-se la competitivitat; aquesta s'ha d'entendre com la superació d'una dificultat
i com una forma lúdica de relació amb els companys, que no han de ser considerats com
rivals.
. Inductiva: per afavorir l'autoaprenentatge de l'alumne/a, de manera que sigui capaç de
resoldre plantejaments motrius, organitzar els seu propi treball, constatar i comprovar,
en si mateix la millora de les seves actituds, habilitats i destreses.
. Integradora: per a evitar que qualsevol diferència per raó de sexe o condició de la
persona pugui ser criteri per a l'agrupament o assignació de tasques.
. Lúdica: per a que l'alumne gaudeixi de l'activitat física. La proposta de tasques s'ha de
presentar, sempre que sigui possible, d’un mode lúdic. El joc, que és en si mateix una
font educativa i afavoreix l'activitat motriu, ha de ser una eina bàsica per a transmetre
els continguts de procediment.
3

Annex: Progressió de l’activitat motriu a Primària
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. Creativa: fugint de models fixos, estereotipats o repetitius, les tasques proposades han
d'estimular la creativitat del alumnes.

Escala d’estils d’ensenyaments
Segons M. Mosston i S. Ashworth

3

referent a les tècniques o estils d'ensenyament,

poden dir que s'utilitzaran, en funció dels objectius, dels continguts, de l'edat evolutiva
del nen, de l'entorn...
Depenent d’això hi ha una escala d’estils d’ensenyaments: 1
Estils de reproducció (per situacions ja conegudes)


Comandament directe (A)



Estil de la pràctica (B)



Estil recíproc (C)



Autoavaluació (D)



Inclusió (E)

Estils de producció (coses no conegudes per els alumnes)


Descobriment guiat (F)



Resolució de problemes (G)



Programa individual (H)



Estil per alumnes iniciats (I)



Autoensenyament (J)

Formació de grups
Pel que fa a les agrupacions de l’alumnat utilitzo diverses formacions i distribuicions
segons les activitats i objectius:
Individual: un sol alumne realitza l’activitat o tasca.
Parelles: dos alumnes col·laboren per realitzar una activitat o tasca.
Petits-grups: 4-5 membres cooperen per assolir un mateix objectiu.
Gran-grup: tot el grup-classe fent la mateixa activitat.
He prioritzat la formació de grups heterogènics, ja que, com diu Rué (1991, 79-80)4,
constitueixen un element capital perquè “vinculats a la tasca a executar, són la garantia

Referència bibliogràfica: Mosston, M. i Ashworth, S. (1999) La Enseñanza de la
Educación Física. Barcelona. Hispano Europea.
1 Annex: Característiques dels grups d’estils d’ensenyament
4 Referència bibliogràgica: Rué. J. (1991). El Treball cooperatiu : l'organització social de
l'ensenyament i l'aprenentatge. Barcelona. Barcanova.
3
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de que es puguin generar controversies, centracions diferents, etc. que siguin les causes
de progressió dels components del grup”.
De vegades, utilitzo grups estables de durada trimestral per a la realització de jocs i
competicions, distribuir-se en l’espai disponible, realitzar treballs teòrico-pràctics i
utilitzar material.
Les sessions
Segueixen l’estructura tradicional de sessió (animació-inici, part principal, tornada a la
calma-final), encara que susceptibles de flexibilitat, segons les intencions educatives. El
joc serà l’element bàsic per a treballar a les sessions. 2
Espais utilitzats
Els espais principals, pista i gimnàs, s’han prioritzat de manera que cada grup-classe
pugui utilitzar-lo almenys un dia a la setmana, i sigui el més variat i segur possible. A la
vegada, utilitzem ocasionalment les instal·lacions municipals del barri i el parc aprop de
l’escola, segons l’activitat i objectius a realitzar.
S’utilitzen els vestuaris per l’educació de la higiene. A cicle inicial es canviaran la
semarreta, portaran l’equipatge adequat i es rentaran amb una tovalloleta. Al cicle mitjà
i superior promourem, si es possible, que, a més a més, es dutxin.

Materials utilitzats
Els materials emprats són segurs i diversos i utilitzats segons les intencions educatives
que perseguim.
De vegades, utilitzem els ordinadors i audiovisuals del centre per l’elaboració de
treballs teórico-pràctics. A Cicle Superior tinc preparades unes fitxes sobre els
continguts conceptuals i actitudinals dels diferents esports d’iniciació i tècniques
expressives que treballem. 3
Al principi de curs, facilito una petita fitxa mèdica anomenada "informe de salut" on
demano als pares diferents informacions com ara: problemes físics, medicació,...
Gràcies a aquesta informació que rebo, puc realitzar i ajustar millor les tasques a
realitzar, alhora que conec millor els meus alumnes. 4

Annex: Taula model sessió d’EF
Annex: Fitxes sobre continguts teòrics i actitudinals.
4 Annex: Fitxa informe mèdic
2
3
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CRITERIS I PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ
Utilitzo l’avaluació per:
-

Valorar l’eficàcia del procés d’ensenyament-aprenentatge (programació,
metodologies, recursos, etc).

-

Informar els alumnes del coneixement de resultats.

-

Informar a les famílies del seu procés d’aprenentatge.

-

Incentivar i motivar l’autosuperació de l’alumne/a.

-

Pronosticar les possibilitats de l’alumne/a i d’aquesta manera orientar-lo perquè
pugui progressar.

-

Obtenir dades per a la investigació educativa.

Segons el Currículum, en educació física a Primària l’avaluació és contínua, global,
criterial (objectius), adaptada als alumnes i positiva.
Constarà els avenços de l’alumnat i en detectarà les dificultats.
Tindrà un caràcter formatiu (autoavaluació i coavaluació), regulador (avaluació
formativa) i orientador (avaluació sumativa o final).
Els referents seran l’assoliment de les competències bàsqieus i els criteris d’avaluació
de les àrees.
Cal dir que a començament de curs i en moments puntuals de l'etapa realitzo una sèrie
de proves físicomotrius a cada alumne/a per constatar el seu estat físic. 5
Per avaluar l’àrea d’educació física es farà una valoració de cada U.D i al final de cada
trimestre es presentarà un informe a les famílies on es valoraran els aspectes generals de
l’infant a l’escola i cadascuna de les àrees per separat.
En el cas d’Educació Física es farà una avaluació final per cada UD treballada a partir
del criteri d’avaluació o competència que ha assolit o no l’alumne/a.
L’apartat que correspon a les àrees es valorarà amb E, N, B, S o I.

5

Annex: Proves físiques
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Tanmateix, l’avaluació fa referència tant als alumnes, com a la programació i a la pròpia
actuació docent:
en relació a l’alumne:

AVALUACIÓ INICIAL:
. QUÈ? El nivell previ de l’alumnat abans de començar el procés d’E-A i detactar els
interessos i motivacions de l’alumnat.
. COM? Considero com avaluació inicial les dades observades i recollides en les
diferent UD dels nivells i cicles anteriors referents a continguts sumilars.
QUAN? Abans d’iniciar la UD miro les dades recollides.
INSTRUMENTS: proves estàndard, pautes d’observació, registre anecdòtic, llistes de
control.
AVALUACIÓ FORMATIVA:
. QUÈ? El teball diari, la progressió de cada alumne/a i el procés d’E-A, i mantenir la
motivació.
. COM? Observació directa.
. QUAN? L’assoliment dels criteris s’avaluen dins de les activitats d’E-A.
INSTRUMENTS: proves estàndard, pautes d’observació, registre anecdòtic, llistes de
control.
AVALUACIÓ FINAL:
QUÈ? el progrés de cada alumne/a i la consecució dels criteris d’avaluació proposats.
COM? L’avaluació final estarà distribuida als següents persentatges:
QUAN? Al finalitzar cada UD: síntesi i valoració de la mateixa.
INSTRUMENTS: totes les anotacions recollides.

en relació al procés d’ensenyament-aprenentatge:

En acabar una unitat de programació faig servir dues graellas relatives a:
. Avaluació del funcionament de la U.D. 6
. Avaluació de la nostra pròpia tasca docent 7
6
7

Annex: Graella d’avaluació de la U.P.
Annex: Graella d’avaluació de la pròpia tasca docent
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Per a determinar les necessitats educatives d'un/a alumne/a cal tenir en compte les seves
possibilitats de participació en les activitats d'ensenyament-aprenentatge ordinàries.
Si bé les adaptacions poden ser necessàries en diferents àrees, ha de ser prioritari
assegurar l'adaptació dels continguts.
La programació d'actuacions de caràcter singular per a un alumne/a o grup d'alumnes ha
de compaginar-se amb les necessitats d'integració d'aquests alumnes en les activitats
ordinàries amb altres companys.
Diferenciem principalment dos tipologies d’alumnes amb NEE que cal tenir presents:

Alumnes d’adaptacions curriculars (ACI)
El centre determinarà, en funció de cada cas, amb quina metodologia, i organització
horària es farà el seguiment de l'alumne/a en l'àrea o àrees que hagin estat objecte de
modificació curricular.
Les decisions d’adaptació curricular a l’Àrea d'Educació Física no han de ser una
decisió exclusivament de l’especialista, sinó que són consultades i consensuades amb
altres especialistes de l’equip educatiu (tutor, psicopedagog de l’EAP, mestre
d’educació especial...). La intervenció del mestre d’educació Física en el moment de
plantejar l’adaptació curricular tindrà en compte totes les propostes que promoguin el
desenvolupament humà deIs alumnes amb necessitats educatives especials, alhora que
facilitin i potenciïn la seva mobilitat, per tal d’aconseguir major qualitat de vida, així
com elements de relació social i de comunicació, que contribueixin a una millora en el
desenvolupament personal i social.
En aquest sentit al centre disposo de bibliografia de referència per atendre aquestes
NEE i que tinc present en tot moment: “Actividad Física Adaptada. El Juego y los
Alumnos con Discapacidad”. Rios, M., Blanco, A., Bonany, T., i Carol,N. Ed.
Paidotribo.

35

Alumnes nouvinguts
Es consideraren alumnes nouvinguts aquells que s'incorporen al sistema educatiu de
Catalunya i, per desconeixement de les dues llengües oficials i/o per una insuficient
escolarització prèvia, tenen greus dificultats per seguir amb normalitat els estudis. Per
això, aquests alumnes assisteixen algunes hores a l’aula d’acollida (seguint el Pla
d’Acollida del centre) on aprenen la llengua catalana.
L’àrea d’educació física, per la seva universalitat en els seus continguts, és una de les
àrees importants alhora de potenciar la competència lingüística d’aquests alumnes i a la
vegada pot arribar a ser un gran recurs per a integrar aquest alumnat. Per això hem
elaborat un llistat de frases i vocabulari més usual en educació física que cal que el
mestre especialista i el/la nen/a nouvingut/da utilitzin i facin seus. 8 Al gimnàs hi ha un
mural amb aquestes paraules amb un dibuix i el nom de la corresponent paraula o acció
en català i l’idioma de l’alumne/a nouvingut. Tanmateix disposo de bibliografia amb un
recull de jocs d’arreu del món, que serà de gran utilitat per fer participatius els alumnes
nouvinguts a les sessions: “Jocs Multiculturals. 225 jocs tradicionals per a un món
global”. Bantulà, J. i Mora, J.M. Ed. Paidotribo.
D’altra banda cada vegada que doni una explicació al grup-classe m’asseguraré que
aquest alumnat estigui atent i hagi entès el que s’explica. També gesticulo molt amb les
mans i el cos per ajudar-los a la comprensió del que s’està dient i dono les instruccions
de forma clara i ordenada. De vegades recorreixo a algun altre/a nen/a del seu país que
li expliqui amb el seu idioma, però mai sense arribar a ser l’únic recurs que disposem, ja
que estarem actuant en contra del que pretenem que, com he dit abans, és integrar i
millorar la competència lingüística en l’alumnat.

8

Annex: Llistat de vocabulari i frases més usuals en català en educació física
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PROGRAMACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES PER CICLES I NIVELLS
Per començar una aclaració:
Per llei el cicle mitjà i el cicle superior han de tenir 70 hores d’educació física. Per
facilitar l’exposició parlaré de sessions. Per tant, parteixo que el curs escolar té 35
setmanes i que cada setmana fem dues sessions, disposem per programar 140 sessions
per cicle (70 al primer nivell i 70 al segon nivell). Cada sessió serà d’1 hora de durada.
Al cicle inicial el currículum diu que s’han de fer 105 hores d’educació física. Això vol
dir que es fan 3 sessions setmanals. Així doncs, farem 2 sessions d’1 hora a l’escola i 1
sessió més a la piscina municipal.
Aquest càlcul és aproximat, caldria descomptar els dies festius entre setmana, ponts,
festes locals i dies de lliure disposició.
Als dies de pluja es treballarà o bé expressió corporal o la UD “Utilitzem les TIC”.

Sessions per trimestre
Trimestres
Hores d'E.F.

1r
28

2n
22

3r
20
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UNITATS DIDÀCTIQUES A PRIMER
Nom de la U. D.

Nº de sessions

Trimestre

1. Juguem-hi (comencem
les classes)
2. Pictomim

5

1r, 2n, 3r

4

1r

3. Jocs dramàtics

4

1r

4. Natació I

5

1r

5. Jocs pintats

2

2n

6. Racons

3

1r, 2n, 3r

7. Circuits

4

2n

8. Materials

4

1r,2n,3r

9. Pilota tir

1

3r

10. Què fem a EF?

9

1r, 2n, 3r

11. Gimkana de Jocs

2

3r
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UNITATS DIDÀCTIQUES A SEGON
Nom de la U. D.

Nº de sessions

Trimestre

1. Juguem-hi (comencem
les classes)
2. Llançaments i recepcions

5

1r, 2n, 3r

4

1r

3. Gran joc de l’oca

2

1r

4. Natació II

5

1r

4

2n

6. Pitxi

7

1r, 2n, 3r

7. Esports i coordinació

4

2n

8. Materials

4

2n

9. Pictomim

1

3r

10. Què fem a EF?

9

1r, 2n, 3r

11. Gimkana de Jocs

2

3r

5. Coneguem els jocs
dansats i cantats
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UNITATS DIDÀCTIQUES A TERCER
Nom de la U. D.

Nº de sessions

Trimestre

1. Juguem-hi (comencem
les classes)
2. Inicació al handbol I

5

1r, 2n, 3r

5

1r

3. El meu cos expressa

3

1r

4. Equilibris

5

1r

4

2n

6. Pitxi

7

1r, 2n, 3r

7. Salts

4

2n

8. Agilitat i girs

5

2n

9. Jocs cooperatius I

5

3r

10. Utilitzem les TIC

9

1r, 2n, 3r

11. Mini-Olimpiades

2

3r

5. Coneguem els jocs d’aquí
i d’arreu
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UNITATS DIDÀCTIQUES A QUART
Nom de la U. D.

Nº de sessions

Trimestre

1. Juguem-hi (comencem
les classes)
2. Inicació al bàsquet

8

1r, 2n, 3r

6

1r

3. Teatre

3

1r

4. Inicació al hoquei

5

1r

5. Futbol

4

2n,

6. Pitxi

7

1r, 2n, 3r

7. Curses d’orientació

6

2n

8. Som gimnastes

4

2n

9. Jocs cooperatius

5

3r

10. Utilitzem les TIC

9

1r, 2n, 3r

11. Mini-Olimpiades

2

3r
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UNITATS DIDÀCTIQUES A CINQUÈ
Nom de la U. D.

Nº de sessions

Trimestre

1. Juguem-hi (comencem
les classes)
2. Iniciació al handbol II

5

1r, 2n, 3r

6

1r

3. El mim

6

1r

4. Fem atletisme

5

1r

4

1r, 2n, 3r

6. Pitxi

7

1r, 2n, 3r

7. Flag-rugby

3

2n

8. Coneguem el Korfbal

6

2n

9. De toc a toc

5

3r

10. Utilitzem les TIC

9

1r, 2n, 3r

11. Mini-Olimpiades

1

3r

5. Som forçuts, veloços,
flexibles i resistents
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UNITATS DIDÀCTIQUES A SISÈ
Nom de la U. D.

Nº de sessions

Trimestre

1. Juguem-hi (comencem
les classes)
2. Inicació al bàsquet II

5

1r, 2n, 3r

6

1r

3. Coreografies

4

1r

4. Inicació al voleibol

6

1r

4

1r, 2n

6. Pitxi

7

1r, 2n, 3r

7. Coneguem els jocs pop. i
trad. d’aquí i d’arreu
8. Ah! Sí... Korbal!

4

2n

6

2n

9. Fem circ

6

3r

10. Utilitzem les TIC

9

1r, 2n, 3r

11. Mini-Olimpiades

1

3r

5. Som forçuts, veloços,
flexibles i resistens
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UNITATS DIDÀCTIQUES A PRIMER
Nom de la U. D.

Nº de sessions

Trimestre

1. Juguem-hi (comencem
les classes)
2. Pictomim

5

1r, 2n, 3r

4

1r

3. Jocs dramàtics

4

1r

4. Natació I

5

1r

5. Jocs pintats

2

2n

6. Racons

3

1r, 2n, 3r

7. Circuits

4

2n

8. Materials

4

1r,2n,3r

9. Pilota tir

1

3r

10. Què fem a EF?

9

1r, 2n, 3r

11. Gimkana de Jocs

2

3r
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Títol UD: Juguem-hi (Comencem les classes)
Justificació: El joc és una activitat que permet a l’alumne descobrir-se a si mateix,
els altres i el seu entorn. És una activitat de plaer, estimula la imaginació, i per tant,
molt atraient per als nens. Tanmateix, forma part del currículum en el bloc 5: El joc.
He inclòs diverses sessions al començament del curs (setembre) i a l’inici de cada
trimestre, amb la finalitat de crear el clima afectiu, la motivació i els hàbits
d’aprenentatge adequats, que es repetiran al llarg del curs amb la finalitat d’afavorir una
bona integració de l’alumnat a les sessions.
Inicial
Cicle
Primer

Curs
Durada i distribució temporal

En total són 5 sessions, distribuïdes 3 al 1r
trimestre, 2 al 2n trimestre i 1 a l’inici del
3r trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1. Reconèixer el MEF i els/les seus companys/es.
2. Recordar i aplicar les normes i funcionament de la clase.
3. Participar activament i acollir-se adequadament a la classe.
4. Aplicar hàbits d’higiene i vestimenta personals.
5. Obtenir dades morfològiques i fisiològiques dels alumnes a través
de diverses proves.
6. Començar el curs amb alegria.

Continguts

- Explicació i aplicació del funcionament i les normes de la classe.
- Aplicació de dinàmiques jugades de coneixement i de relació amb
els altres.
- Realització de diverses proves per conèixer l’estat dels alumnes.
- Les normes de classe.
- L’escalfament i la tornada a la calma.
- Acceptació i respecte per les normes de la classe.
- Adquisició d’hàbits correctes d’higiene i vestimenta adequada.
- Participació i cooperació activa en les activitats.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.9

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Fulards, cons, guix.
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SESSIONS
TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 1/5
ESPAI: pista
MATERIALS: guix
CICLE I CURS: C. I. 1r
INICI:
- Presentació del mestre / alumnes i explicació funcionament / normes classe (annex).
Abraçades
Paquets
- Semarreta per dins
PART PRINCIPAL:
-

Cadena tròpica
Triangle de les vermudes

FINAL:
- El trenet
- El Sr Simon diu...
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 2/5
ESPAI: pista
MATERIALS: pilota, 6 aros i un mocador
CICLE I CURS: C. I. 1r
INICI:
- El desmai
- L’aranya
PART PRINCIPAL:
-

Pitxi

FINAL:
- Comentari sobre la sessió...
- El mocador
- El guix
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 3/5
ESPAI: pista
MATERIALS: full normes
CICLE I CURS: C. I. 1r
INICI:
-

Comandos

PART PRINCIPAL:
- Les 4 cantonades xiulet
-

Les cantonades amb dramatització amb normes EF (annex)

FINAL:
-

Els bolets
Massatges
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OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 4/5
ESPAI: pista
MATERIALS: fulards, metre, pilota medicinal 1kg i cinta mètrica.
CICLE I CURS: C. I. 1r
INICI:
- El llop
- Treure cues
PART PRINCIPAL:
- Prova 1 (annex)
FINAL:
- Gall-gallina
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 5/5
ESPAI: pista
MATERIALS: 2 pilotes, llapis, gomes i fitxa prova 2
CICLE I CURS: C. I. 1r
INICI:
- Em dic..., em pica....
- El mirall desplaçant-nos
PART PRINCIPAL:
- Prova 2 (annex)
FINAL:
- Gat i la rata
OBSERVACIONS:
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QUÈ ÉS “PICTOMIM”?
És un joc de sobretaula que és una barreja entre el joc del
“Pictionary” i el joc de “Les pel·lícules”, on es combina l’enginy
de dibuixar i de representar fent mímica diferents paraules o
frases, sovint, relacionades amb el món de l’esport i l’activitat
física.
És necessària una gran dosi d’imaginació i habilitat. Què us
divertiu i aprengueu molt amb aquest joc!

OBJECTIU5
Arribar el primer en completar tot el taulell.

DESENVOLUPAMENT DEL JOC5
Cada jugador escollirà el color amb què jugarà i es situaran a la
posició de sortida.
Començarà el jugador que tregui el resultat més alt en llançar
el dau.
El jugador que comença mourà la fitxa tantes posicions com el
nombre que hagi tret en el dau.
Tot seguit haureu d’actuar segons el tipus de casella en què us
trobeu. La resta d’equips actuarà de la mateixa forma per torns.
QUINES CASELLES PODEM TROBAR?
El jugador que caigui en aquesta casella haurà de
dibuixar el que indiqui una de les targetes del joc. Els
altres

jugadors

hauran

d’endevinar-ho.

Si

ho

endevinen, el jugador torna a tirar el dau i segueix
jugant. Si no ho endevinen, perd el torn i tira el següent
company.
El jugador que caigui en aquesta casella haurà de
representar fent mímica el que indiqui una de les
targetes

del

joc.

Els

altres

jugadors

hauran

d’endevinar-ho. Si ho endevinen, el jugador torna a tirar el
dau i segueix jugant. Si no ho endevinen, perd el torn i tira
el següent company.
En aquesta casella el jugador que caigui no realitzarà
cap acció. Es quedarà en aquesta casella i després
tirarà el següent.
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PALLASSO

SILENCI

NATACIÓ

DUTXAR-SE

VELOCITAT

EDUCACIÓ
FÍSICA

PILOTA

PINGÜÍ

TOMÀQUET

MOSQUIT BOIG

DUTXAR-SE

HIPOPÒTAM
BALLARÍ

.

CUINAR UNA
FLEXIBILITAT

MESTRE

TRUITA A LA
FRANCESA

CAMINAR DINS
ESTAR MALALT

UN LÍQUID

ROBOT

MOLT ESPÈS

SALTAR
UN GLOBUS QUE
ES DESINFLA

ENCIAM

D’ALEGRIA
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FER-SE EL XULO

TRIST

TENIR FRED

ESTAR

GEGANT

RENTADORA

ESCALAR

NETEJAR

EMOCIONAT

LA LLETRA M

ESTAR
TOCAR UN

ENAMORAT

PUNXAR-SE EL

VIOLÍ

BOJAMENT

DIT

ATLETA FORÇUT

TOCAT DE L’ALA

MORT DE GANA

.

CÓRRER A
SALTAR A

CÀMARA LENTA

FER SURF

UN CIENTÍFIC

GUANYAR UN

CORDA

ESTIMAR

PREMI
56

FOTÒGRAF

CANTANT DE
ROCK

PILOTAR UN
AVIÓ

ESCACS

LA LLETRA P

VEURE EL FUTUR

VOLEIBOL

BALLET

CELEBRAR UN
GOL

ESTUDIAR

MENJAR UNA
COSA DOLENTA

.

TANCAR UNA

ABELLA

CONSERGE

DESPERTAR-SE

HORA DE DINAR

ENTRENAR

FER MALABARS

A L’AUTOBÚS

CABALL

CUC AFAMAT

PORTA

57

LLEGIR UN
ARTICULACIÓ

LLIBRE
ABURRIT

BOTAR UNA

VERGONYA

PILOTA

ANAR A VOTAR

ESTAR MOLT PLE
DE MENJAR

LA LLETRA C

TENNIS

ANIMAR EL TEU

PLANZAR UNA

PELAR

PREPARAR

CAMISA

PATATAES

L’ESMORZAR

LLIBRE

TAURÓ

VISITAR UN

EQUIP

.

INTERESSANT

MUSEU

PEIX

ENSABONAR-SE

CALURÓS

JIRAFA

ANAR-SE’N DE

FER LA COMPRA

VIATGE
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RACONS
Els racons contaran de 5 racons diferents..
El temps aproximat per cada grup i estació serà de 10 minuts.
De la llista de la classe es fan cinc grups de 5 alumnes.
Cada grup tindrà assignat un racó on començar i a una senyal deixaran els
materials del racó ordenats on els han trobat i aniran al següent.

RELACIÓ DE RACONS:
RACONS:
1

Descripció

Construc Fer i desfer construccions amb el material.
cions

2

Joc

Baldufes, mikado, xapes, bales, xarranca, petanca.

Material
Maons, legos, blocs de
fusta
Sense material

tradicion
al

3

Disfresse Lliure exploració amb disfresses. Joc dramàtic i
simbòlic.
s

4

Circuit

Prova d’habilitats motrius.

Bancs, matalassos, cons,
cercles.

5

Joc

El restaurant, cuinetes, l’hospital.

Fireta, cuineta,
xaringues.

simbòlic

Robes i disfreses.

A cada racó hi haurà 5alumnes
Després de cada racó passen al següent.
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Natació Escolar (Ed. Infantil P4 i P5, C. Inicial 1r i
2n)
Per les seves característiques, el medi aquàtic ofereix un gran ventall de possibilitats
per
a
potenciar
el
desenvolupament
general
del
nen/a.
La finalitat del programa de Natació Escolar és establir una interrelació permanent amb
l’àrea d’Educació Física per tal d’assolir els objectius establerts en el Projecte
Curricular del Centre.
El nostre objectiu serà doncs, formar part del programa d’Educació Física escolar
facilitant que el nen/a visqui experiències noves que li proporcionin la base psicomotriu
tant pel seu desenvolupament integral, com per jugar i divertir-se i dominar el medi
amb seguretat i sense pors.
El desenvolupament del programa es basa en 4 continguts bàsics: FAMILIARITZACIÓ,
RESPIRACIÓ, FLOTACIÓ I PROPULSIÓ perioditzats en 5 nivells d’aprenentatge:
En l’etapa inicial, la primera necessitat de l’alumne en contacte amb el medi és la
d’adaptar-se a ell. El nen/a ha de sentir, notar, experimentar el nou medi, diferent a
l’habitual.
Aquest primer contacte es farà de forma progressiva amb jocs des del voltant de
l’aigua, en contacte amb l’aigua... fins aconseguir la introducció a la piscina.
Mitjançant tasques en formes jugades i motivants que impliquin el coneixement del
propi cos i del medi aconseguirem que el nen/a conegui i s’adapti al nou medi.
Aquest és un període força important per a la consecució d’objectius posteriors i
assolir un bon domini del medi, per tant es respectarà el ritme d’aprenentatge de cada
grup per tal d’aconseguir que el nen/a perdi la por i superi situacions i actituds
negatives envers l’aigua i es mostri amb naturalitat i divertiment davant la nova
activitat.
Superada aquesta primera etapa, progressivament i en funció de l’edat, nivell i ritme
d’aprenentatge el nostre objectiu serà que el nen/a assoleixi una bona autonomia del
medi aquàtic. Autonomia no vol dir dominar la tècnica dels 4 estils de natació, vol dir
tenir control del cos: saltar, lliscar, girar, pujar, enfonsar-se, esquitxar, tirar-se de cap...
imprescindible per a poder assolir una bona tècnica posteriorment.
A partir d’aquí, el que ens proposarem serà ampliar i consolidar els coneixements que
ens permetran que el nen/a obtingui la sensació de domini total del medi.
Durant tot el procés, el medi aquàtic no només servirà per enriquir uns coneixements i
aprenentatge de la natació sinó que ens ajudarà especialment a contribuir en la
consolidació de valors i hàbits actitudinals.
L’activitat de piscina ens permetrà treballar aspectes tant importants com aprendre a
respectar les normes d’us i comportament (piscina, vestidors, tenir cura amb la roba,
material,...), fomentar les relacions interpersonals i el treball en equip, aprendre a
controlar les emocions... i assolir certs hàbits d’higiene personal com dutxar-se abans
de l’activitat, usar un calçat específic de piscina, casquet de bany... fomentant així una
millor
autonomia
personal
i
de
relació.
L’activitat es desenvolupa dins l’horari lectiu, ja que forma part del currículum
d’Educació Física.
El
temps
real
d’activitat
a
l’aigua
és
de
45
minuts.
Segons l’edat dels alumnes els grups són més o menys reduïts i atesos per un
monitor. Tots els monitors són titulats en C.A.F.E (Ciències de l’activitat física iesport)
i/o cicles formatius de grau superior i/o Tècnics de Natació per la F.C. Natació. A part
del socorrista de la piscina, mínim per cada classe 2-3 monitors són titulats també en
salvament i socorrisme.
A final del curs es lliura un informe de cada nen/a sobre els continguts treballats i la
seva evolució. L’última setmana d’activitat s’organitza una jornada de portes obertes
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per als pares/mares on podreu accedir al recinte de la piscina i compartir un dia
d’activitat amb els vostres fills/es.
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Títol UD: Jocs dramàtics
Justificació:
Els alumnes de CM es troben en una edat òptima per a desenvolupar la seva coordinació. Partint
dels esports com a contingut desenvoluparem les seves habilitats motrius.

C.I.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

1r
4 sessions contínues el 1r trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències
bàsiques

Educació
Física
Llengua

Objectius
d’aprenentatge

1.
2.
3.
4.
5.

Imitar accions de diferents animals i persones.
Representar diferent situacions quotidianes.
Representar accions i desenvolupar la creativitat i espontaneïtat.
Actuar sense inhibició.
Cooperar en les activitats.

Continguts

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i
valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Pista o gimnàs, mocadors, cercles, roba.

Materials i espais
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SESSIONS
TRIMESTRE:2n
UD:Jocs dramàtics
Nº SESSIÓ: 1/4
ESPAI: pista o gimnàs
MATERIALS: mocadors
CICLE I CURS: C. I. 1r
INICI:
- La fotografia: moure’s al ritme de la música i cada vegada que pari fer de models de fotografía.
PART PRINCIPAL:
Representar com camina: un elefant, un ocell, un conill, una granota, un gegant, un home cansat, un
vell, una serp, un coix, una senyora embarassada, un nen rondinant agafat de la mà de la seva mare, un
home carregat, ...
- Triar un sentiment extrem i representar-lo amb la cara davant d’un company: alegria, dolor, tristesa,
sorpresa, fàstic, por, fred, calor, mareig, vòmit, tos, pudor...
- Lliure exploració amb un mocador i després representar accions, personatges, ... Per exemple: una
vella, saludar amb el mocador, torero, atracador, cirurgià…
- Seguir el rei: un és el rei i els altres han d’imitar tots els moviments del rei.

FINAL:
-

El mirall: per parelles un imita a l’latre com si fos un mirall.

OBSERVACIONS:
TRIMESTRE:2n
UD:Jocs dramàtics
ESPAI: pista
MATERIALS: cercles
CICLE I CURS: C. I. 1r
INICI:

Nº SESSIÓ: 2/4

- Caçadors de llops: uns 8 nens porten un cercle i intenten atrapar als llops.

PART PRINCIPAL:
-

L'objecte invisible: Els nens juguen amb una pilota invisible.
Variants: amb una corda invisible (estirada de corda,saltar a corda, ...)
seure a terra i jugar amb la pilota invisible
jugar amb raquetes invisibles, ...

-

El safari fotogràfic: Tots es mouen representant diferents animals de la selva. El mestre té una càmara
de fotos. Quan fotografia un animal aquest es queda immobil.

-

Donar un cercle a veure quin objecte o acció representen.

-

Representar números i lletres estirats a terra en petits grups.

FINAL: - Pobre gatet
OBSERVACIONS:
TRIMESTRE:2n
UD:Jocs dramàtics
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: roba, mocadors
CICLE I CURS: C. I. 1r
INICI:
-

Nº SESSIÓ: 3/4

La cua del llop: tots amb un mocador dins el pantaló. Qui es queda sense ha de fer de llop.

PART PRINCIPAL:
-

Ballar al ritme de la música

-

Representar personatges amb roba.
Imitar esportistes i oficis: tenista, futbolista,pescador, caçador, j. Bàsquet, j. Volei, pastisser,
mestre, cantant...
Endevinar l’ofici que fa el company: ho fan totsqui ho endevina un punt.

-

FINAL:
-

Relaxació amb música tranquila
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OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:2n
UD:Jocs dramàtics
ESPAI: pista
MATERIALS:
CICLE I CURS: C. I. 1r
INICI:
- Les estatues.

Nº SESSIÓ: 4/4

PART PRINCIPAL:
-

El meu gest es: dos rotllanes de 12 i un al mig. El del mig ha de sortir presentar-se i inventarse un gest.
*Representar el que digui el mestre i els altres ho han d’endevinar

-

La parella aninal: en rotllana es donen noms d’animals per parelles sense que ho sapiguin i
s’han de trovar les parelles.

FINAL:
- El mirall.
- El mirall invers.
OBSERVACIONS:
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SESSIONS
TRIMESTRE:2n
UD:Materials (cèrcols)
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 cèrcols
CICLE I CURS: C. I. 1r
INICI:

Nº SESSIÓ: 1/4

JOC CADIRES

Es tracta de jugar al joc de les cadires però amb cèrcols, cada nen en té un excepte 2 o 3,
quan es diu ja, s’han de canviar de cèrcol, els que es queden sense tenen un punt o ens
n’enriem.
PART PRINCIPAL:

MANIPULACIÓ AMB ELS CÈRCOLS
-

fer-lo girar amb diferents parts del cos
rodolar per terra
girar com una baldufa
tirar-lo per terra i que retorni
per parelles (passar-lo per terra, elevat,...)

CIRCUIT AMB CÈRCOLS
Es munta un circuit divers amb els cèrcols
FINAL:
JOC DE LES CADIRES I MIMICA.

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:2n
UD:Materials (cordes)
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 cordes
CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:

Nº SESSIÓ: 2/4

SALTAR LA CORDA DEL COMPANY

Per parelles, un company agafa la corda amb la mà i corre. L’altre ha d’anar saltant la
corda d’un costat a l’altre.
PART PRINCIPAL:

TREPITJAR LA CUA
Igualment per parelles però ara es posen la corda a darrera els pantalons com si fos una
cua, i l’han de trepitjar, si ho aconsegueixen es canvien els papers.

MANIPULACIÓ GUIADA AMB LA CORDA
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-

fer rodar la corda formant un espiral
fer-la moure com una serp
embolicar-la al braç
fer una pilota, llançar-la enlaire i agafar-la abans que caigui a terra
passar-se la corda amb un company com si fos una pilota

FINAL:

SALTAR EL RIU
Es col·loquen dues cordes parel·leles al terra, al prinicipi molt juntes i els nens en fila
han d’anar saltant el riu. Quan han passat tots se separen una mica. Qui trepitja la corda
o no passa el riu queda eliminat.
-

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:2n
UD:Materials (piques)
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 piques
CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:
- STOP
PART PRINCIPAL:
-

Nº SESSIÓ: 3/4

EQUILIBRIS AMB LA PICA

Per parelles
Portar la pica sobre diferents parts del cos sense que caigui.
- quadrupèdia- sobre l’esquena /sobre el cul...
- aguantar-la amb la panxa i córrer amb mans i peus.
- Fent el cranc, sobre la panxa /entre els genolls...

PASSAR LA PICA
Per parelles
- Passar-se la pica amb les dues mans sense que caigui.
- Passar la pica a 1m de distància.

TORRE DE PISA
Per parelles
Un agafa la pica vertical recolzant-la al terra, i la deixa caure, l’altre l’ha d’agafar abans
que caigui.
El mateix, però en grups de 4.

CIRCUIT
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Fer un circuit col.locant piques de diferents maneres per saltar-les. Saltar endavant, saltar
de costat, passar per sobre, passar per sota...

FINAL:

EXPRESSIÓ CORPORAL AMB PIQUES
Ens imaginem que amb la pica fem…
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:2n
UD:Materials (mocadors de seda)
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: 25 mocadors de seda
CICLE I CURS: C. I. 2n

Nº SESSIÓ: 4/4

INICI:

JOC DE LES CUES
Mitja classe porta cua, l’altra meitat no. Els que no en porten han de robar-ne una i
posar-se-la.
PART PRINCIPAL:
Expressió corporal amb el mocador (guiat).
Ens el posem com un davantal, com una capa, de cinturó, de barret, toro,...
Passar-se’l per parelles:
- el llancem i l’agafem
- el llancem enlaire ens asseiem i l’agafem
- el llancem ens asseiem ens aixequem i l’agafem
- ...
Llançar-lo i agafar-lo amb diferents parts del cos
FINAL:
Moure el mocador al ritme de la músics
OBSERVACIONS:
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-

PARTICIPANTS: Més de quatre

-

MATERIAL: Una pilota tova

-

REGLAS:
Es fan dos equips i una línia al terra. Cada equip es col·loca en un costat
i es llança la pilota. Si la pilota toca a algú mor. Perd l'equip que es
queda sense participants
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Títol UD: Què fem a EF? I
Justificació:
Aquesta UD tindrà com a objectiu que els alumnes aprenguin de forma teórica continguts propis de
l’àrea que d’altra forma no poden ser apresos o, si més no, hi cal un reforçament teòric. Per exemple,
continguts sobre la salut, el nostre propi cos, l’entorn proper, etc.
S’aprofitarà per portar a terme la unitat durant els diez de pluja o que no es pugui fer una sessió
pràctica.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

C.I.
Primer
En total són 9 sessions discontínues,
repartides al llarg de tot el curs.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
Física
Medi Social i
Natural
Llengua

Objectius
d’aprenentatge

1.
2.
3.
4.

Interrelacionar altres àrees.
Ocupar el temps en dies de pluja o no pràctica.
Realitzar un treball de tot el curs.
Mostrar interès.

Continguts

-

El nostre cos.
El nostre entorn proper i llunyà.
Els jocs de la nostra cultura i d’arreu.
Els hàbits de salut.
Els esports..
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els alumnes realitzaran fitxes elaborades pel
mestre que els guiarà per a poder realitzar-les.
A final de curs es farà un dossier amb totes les
fitxes.
Alguns dies podríem fer la sessió amb els
ordinadors.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Fitxes elaborades pel mestre.
Llapis i gomes.
Ordinadors, quan calgui.
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GIMKANA JOCS
La Gimkana Jocs contarà de 5 estacions i acabarà amb realitzant l’activitat de
l’abraçada musical.
El temps aproximat per cada grup i estació serà de 5 minuts.
De la llista de la classe es fan cinc grups de 5 alumnes.
Cada alumne tindrà un identificatiu amb el nom, un símbol i un color, això és
per a que els alumnes s’identifiquin amb el grup.
Cada identificatiu tindrà assignat el joc (estació) on començar i a una senyal
deixaran els materials del joc ordenats on els han trobat i aniran al següent joc
(estació).
RELACIÓ DE JOCS:
JOCS:
6

Descripció

Paracaig el bolet, billar americà, volta al món, golf...
udes

7

Bolets
màgics

8

La
bomba

9

cèrcols
de

Paracaigudes, 5 pilotes
de tennis i 1 de tova

Asseguts a terra ocupant tot l’espai, comença a
parar 1 perseguint algú, si qui és perseguit toca
l’esquena d’algun company/a assegut canvia lloc i
es qui para. El perseguidor passa a ser perseguit.

Sense material

Asseguts en rotllana, un al mig compta fins a 40
mentre es van passant la pilota. A qui explota la
bomba passa a comptar al mig.

1 pilota tova.

La pilota Tocar i parar i qui té una pilota està salvat. S’ha
d’anar passant la pilota per salvar als que són
salva
perseguits.

10 Els

Material

Cada vegada que es para la música s’ha de buscar
cèrcol. Cada cop se’n treu un i qui es queda sense
ha d’anar amb algú a compartir-lo posant-hi una
part del cos.

4 pilotes toves.

10 cèrcols i un cassette
amb música.

l’amistat

A cada joc / estació hi haurà 5alumnes
Després de cada estació passen a la següent.
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Abraçada musical: els alumnes a la pista, sona la música i ballen d’un en un. Quan
para la música abraçada per parelles, quan torna a sonar ballada individual. La següent
aturada abraçada en grups de 3....... fins arribar a l’abraçada de tot el grup junt
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Distribució de grups:
1 VELA
BITLLES

2
4

TENNIS

2n

3

2
3
2
3

EXCURSIONISME

5 CICLISME
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5
5
5
3
4
1
1
4
4
2
1
1
4
5
1
3
2
3
5
2
4
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QUÈ ÉS LA ZONA DE JOCS PINTATS?
Els infants passen fins a una quarta part del seu dia escolar al pati de l’escola.
Fer el millor ús possible del joc pot ajudar a fer front a la inactivitat, a
l’avorriment i al mal comportament que pot ser perjudicial per a la convivència
dels nens i afectar a les classes. La idea principal és que millorant el temps de
joc mitjançant una zona específica dedicada al joc podem obtenir un impacte
significatiu sobre la vida escolar. A més, és una bona manera de desconnectarse després d’una jornada de escola, classes extraescolars i deures.
Així mateix, amb la zona de jocs pintats els nens poden beneficiar-se per
mantenir-se en forma i actius, aprendre a jugar amb els altres, utilitzant la
imaginació, i acabar jugant de forma divertida que és vital per a qualsevol infant
en desenvolupament.
La zona de jocs pintats, com el seu nom indica, es tracta d’una àrea amb jocs
que han estat pensats i pintats al terra del pati de l’escola.
La majoria dels jocs de la zona són jocs tradicionals, que els nens ja els
coneixen perquè els han vist prèviament a les sessions d’educació física o
algun familiar o amic els hi ha ensenyat.
La zona de jocs pot ser una àrea determinada del pati de l’escola. Tant la
podem situar al pati dels grans com en el dels petits. El millor de tot és que hi
juguen tant nens com nenes i no importa l’edat.
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QUINS JOCS TRIEM?
- Es poden pintar jocs alternatius als jocs de pilota a l’hora d’esbarjo, en
quantitat suficient per a que tot l’alumnat pugui gaudir d’aquests a la vegada.
- Jocs cooperatius i tranquils en la majoria de les ocasions. Recordem que
una de les principals idees es reduir els conflictes a l’hora del pati.
- Jocs no només amb requeriments físicomotrius, sinó que també impliquin un
entrenament social i intel·lectual. En aquest sentit, en una zona de jocs els
jugadors interactuen entre ells establint les seves pròpies normes.
- Jocs tradicionals, de tota la vida. Els alumnes poden demanar als seus avis,
pares, tiets, amics... a quins jocs jugaven de petits. Així, de ben segur que entre
tots reunirem un patrimoni cultural ben important.
- Es pot fer un estudi previ a la pintada dels jocs al terra del nostre pati escolar
per detectar quins són aquells jocs que els nostres alumnes estarien
interessats i així exercir la democràcia en la tria de jocs.

COM HA DE SER AQUESTA ZONA?
-

Sobretot amb l’alumnat d’educació infantil, atès que els nens encara no

tenen l’edat de preocupar-se per la seva integritat, intentar que la zona de jocs
estigui a prop de l’edifici de l’escola per poder controlar-los si cal.
-

Si pot ser, col·locar la zona de jocs entre sol i ombra, per exemple, sota

d’uns arbres o en un porxo, i recordar que cal que s’hidratin amb aigua
constantment.
-

Una bona solució, ja que els nens han de jugar al terra del pati, seria cobrir

tota la superfície del l’àrea amb un material tou, flexible i elàstic, capaç
d’amortir la caiguda dels petits; i evitar els objectes punxants, vidres o altres
elements que produeixin ferides.
-

Sota d’un porxo pot ser l’espai ideal per a que els dies de pluja puguin

refugiar-se i passar una estona agradable i tranquila.
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UNA

PROPOSTA

D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

BASADA EN ELS JOCS PINTATS
Prèviament, a l'assignatura d'educació física, hi havia programades algunes
sessions dedicades als jocs tradicionals. Un dia es va dir als alumnes que
fessin un treball totalment voluntari. Consistia a preguntar a persones més
grans -avis, tiets, pares-: Quan tenies la meva edat a què jugaves?. Preteníem
que hi hagués una relació intergeneracional, perquè moltes vegades no es
troba ocasió de relacionar-se i poder parlar. Per a això, vam repartir unes
graelles per a que escrivissin i dibuixessin el joc tradicional que havien buscat.
La nostra sorpresa va ser majúscula quan, a la següent classe d'educació
física, més del vuitanta per cent de l'alumnat ens en va donar resposta, oral o
escrita.
El nostre treball va consistir a realitzar un buidatge de les respostes. A partir
d'aquí teníem els fonaments i la motivació perquè a l'escola es pogués muntar
una jornada de jocs tradicionals. Vam obtenir respostes molt diverses i
variades. Els jocs que més acceptació van tenir van ser la xarranca, les
baldufes, les tabes, saltar a corda, la petanca, les bales, la viola -o burro o salt
a pídola- i les xapes.
El dia anterior a la jornada, els vam explicar com es jugava a cada joc i el
funcionament dels grups. Es va cercar informació proposant als tutors que un
cop haguessin jugat es comprometessin a omplir a classe un dossier que
havíem realitzat i que feia referència las jocs.
Posteriorment vam fer servir el sistema d'estacions, és a dir, tots els alumnes
van

passar

per

tots

els

jocs

durant

el

mateix

temps.

En un joc o estació podien arribar a jugar fins a trenta alumnes del mateix curs i
de diferents nivells i jugaven durant uns deu minuts. Ens vam adonar que el
material era molt senzill i fàcil d'aconseguir, molta part ja el teníem i els
alumnes també hi van col·laborar. Hi havia una zona destinada a cada joc, de
manera que quan arribaven a una estació es trobaven el material que farien
servir en una caixeta i quan acabaven, abans de marxar a la següent estació,
l'havien de recollir.
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Va ser una gran experiència per al conjunt de l’escola i ens va servir per
engegar la zona de jocs que havíem pintat al terra. A partir de llavors ja sabrien
com jugar-hi.
A continuació mostro la graella que vam donar a l’alumne per a que fes la cerca
del joc tradicional.

112

FITXA DE JOCS TRADICIONALS
TRADICIONALS
Heu d’omplir aquesta fitxa preguntant a gent que conegui jocs
populars o tradicionals que s’han jugat tota la vida. Poden ser
jocs d’aquí i de fóra del nostre país. També podeu consultar a
llibres o a Internet.
Haureu de saber del joc les característiques següents5
1. NOM DEL JOC5 Saber com es diu el joc.
2. NOM DE L’ALUMNE5 El vostre nom.
3. NOM DE L’INFORMADOR/A5 Nom de la persona que us ha
explicat el joc.
4. CIUTAT O POBLE ON HI JUGAVA5 el lloc on hi jugava.
5. EDAT QUE TENIA QUAN HI JUGAVA
6. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL5 Els materials que necessitem
per jugar-hi (pilotes, cons, cordes…).
7. DESCRIPCIÓ DEL JOC5 Tot allò que hem de saber i hem de
respectar durant el joc. Com comença, com es desenvolupa,
com acaba…

Nom del joc
Nom de l’alumne/a
Nom de l’informador/a
Ciutat o poble on hi jugava

Edat que tenia quan hi jugava

Descripció del material
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Descripció del joc

Dibuix

114

JOC de la DIANA GEGANT
ORGANITZACIÓ: 8 jugadors tots fóra de la circumferència gran i de
peu.
MATERIAL: una pedra.
DESCRIPCIÓ: cadascú escollirà un color del centre. S’inicia el joc
amb la pedra amagada en qualsevol de les mans. Pregunta al
participant de la dreta si sap en quina ma la té. Si el veí l’encerta,
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avança una casella i passa la pedra al de la seva dreta. En cas de
no endevinar-ho no pot avançar i ha de pasar la pedra al seu
company que realitza la mateixa operació. Guanya el primer jugador
que arribi al centre de la diana.
ALTRES FORMES DE JUGAR: si es fa 1x1 fent qualsevol forma
jugada, la pedra servirá per dipositar-la esglaó per esglaó fins
arribar al centre. La diana farà de marcador.
Es pot jugar sense material fent servir qualsevol forma electiva, com
per exemple: parells o senars.
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JOC de la XARRANCA DE CARGOL
ORGANITZACIÓ: es col·loquen a la línea de sortida. Poden jugar-hi
fins a un màxim de 10.
MATERIAL: una pedra per a cada participant.
DESCRIPCIÓ: comença el primer jugador saltant a peu coix des de la
primera casella fins el centre del cargol portant la seva pedra a la mà.
De tornada ha d’escollir una de les caselles per dipositar la seva pedra
que només ell podrá trepitjar amb dos peus i poder descansar i tornar a
sortir a peu coix fins a la sortida sense la seva pedra. El següent
jugador fa el mateix escollint una altra casella per dipositar la seva
pedra i tornar a sortir. La casella que ja te pedra en el terra s’haura de
fer un gir a peu coix sense trepitjar les línies. Guanya el primer
participant que ho aconsegueixi. Es continua fent segons el nombre de
jugadors i fins que tots hagin dipositat la seva pedra. Si hi ha pocs
participants poden fer servir tres pedres cadascú i guanya el primer
que hagi posat les seves pedres a les caselles.
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JOC de CIRCUIT DE XAPES
ORGANITZACIÓ: per grups petits i una xapa
cadascú.
MATERIAL: xapes
DESCRIPCIÓ: es pot fer com una petita
competició en tot el circuit. Es poden posar en
línia de sortida totes les xapes dels participants.
Es tracta de no sortir del camí fent petites i
suaus empentes amb dos dits i acabar fins al
final. Guanya el primer participant que acabi
abans de fer tot el recorregut.

ALTRES FORMES DE JUGAR: amb els més
petits poden anar trepitjant el circuit fins que
l’acabin.
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JOC del LABERINT
ORGANITZACIÓ: lliure disposició.
MATERIAL: tres pedres per parella.
DESCRIPCIÓ: se situen a la sortida dues pedres diferents, una de cada
jugador, en el punt blanc més extern del laberint. La parella de
jugadors se situen un davant de l’altre. Un d’ells s’amaga una tercera
pedra, més petita, en una de les seves mans, presentant-li al seu
adversari, que haurà de saber a quina mà es troba. Si ho encerta mou
la pedra del terra fins el proper angle o punt blanc i es repeteix l’acció.
En cas contrari, és la pedra del contrincant la que avança fins a l’angle.
El procediment es va repetint fins que una de les pedres arribi fins a
l’últim angle o punt blanc del centre del laberint. El jugador que
aconsegueixi arribar primer obté un punt. El joc es torna a reiniciar però
en aquest cas la pedra l’amaga l’altre participant. Guanya qui abans
aconsegueixi 4 punts.
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JOC de FUTBOL DE XAPES
ORGANITZACIÓ: es posen 11 xapes a cada camp
(jugadors).
MATERIAL: xapes
DESCRIPCIÓ: poden jugar fent 1 x 1 com un grup de 46 jugadors. La pilota será una altra xapa diferenciant-la
bé de les altres, per la forma o pel color. S’anirà fent
petites i suaus empentes, amb l’objectiu de fer gol a la
porteria contrària. Guanya l’equip que més gols faci.
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JOC de LA XARRANCA
ORGANITZACIÓ: tots en filera.
MATERIAL: 1 pedra per jugador.
DESCRIPCIÓ: llença el primer jugador la seva pedra a
la casella número 1. Començarà a saltar a peu coix
sense trepitjar el quadrat on està situada la pedra. Els
dos peus es podrán fer descansar alhora en els
quadrats que estiguin un al costat de l’altre. Per tornar
es farà un gir de 180º i es farà igual la tornada a peu
coix. Finalment, quan s’arribi a la pedra des de la
casella anterior, s’intentarà agafar la pedra recolzant a
terra un sol peu i se sortirà de la xarranca saltant a fora
sense trepitjar la casella on estava la pedra. Guanya el
jugador que arribi abans el número 8.
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JOC de LLANÇAMENT DE PEDRES
ORGANITZACIÓ: tots en filera darrera d’una línia.
MATERIAL: 9 pedres.
DESCRIPCIÓ: comença el primer jugador a llençar les
seves 9 pedres amb la intenció d’aconseguir aliniacions
de tres pedres, una en cada quadrat, en sentit vertical,
horitzontal o diagonal a la línia de tir.
Cada aliniació aconseguida suma 1 punt. En cas de
situar dues pedres en un mateix quadrat queda
anul·lada la filera.
Guanya el jugador que aconsegueixi més nombre de
punts.
ALTRES FORMES DE JUGAR: es tracta de fer 3 en
línia, però amb el propi cos.És a dir es necessiten 6
jugadors. Es pot fer 3 en línea també amb les pedres.
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JOC de LLANÇAMENT DE PEDRES
ORGANITZACIÓ: 2 jugadors i cada jugador amb 3
pedres.
MATERIAL: 6 pedres.
DESCRIPCIÓ: Cada jugador té tres pedres i les va
posant sobre les caselles. Cal fer tres en ratlla
(horitzontal, verticalment o diagonalment). Si en posar
les peces no s'ha fet 3 en ratlla es van movent les
pedres per les caselles seguint les ratlles fins
aconseguir-ho.
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JOC del TWISTER o EMBOLICS
ORGANITZACIÓ: entre 2 i 6 jugadors.
MATERIAL: DESCRIPCIÓ: es col·loquen dempeus sobre del color
que prèviament triin. A continuació s’aniran dient colors
i els participants els hauran d’anar tocant tant amb els
peus com amb les mans. Guanya el que aconsegueixi
tocar més colors, mantingui l’equilibri i no caigui a terra.
ALTRES FORMES DE JUGAR: es pot treballar la
puntería amb qualsevol objecte petit. Intentant fer
puntería a les màximes circumferències posibles.
Es pot guiar un que té els ulls tancats i ha d’arribar a un
color predeterminat.
Tots a dins d’un color i a la veu d’un color han de
buscar-lo ràpidament i trepitjar-lo.
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UNITATS DIDÀCTIQUES A SEGON
Nom de la U. D.

Nº de sessions

Trimestre

1. Juguem-hi (comencem
les classes)
2. Llançaments i recepcions

5

1r, 2n, 3r

4

1r

3. Gran joc de l’oca

2

1r

4. Natació II

5

1r

4

2n

6. Pitxi

7

1r, 2n, 3r

7. Esports i coordinació

4

2n

8. Materials

4

2n

9. Pictomim

1

3r

10. Què fem a EF?

9

1r, 2n, 3r

11. Gimkana de Jocs

2

3r

5. Coneguem els jocs
dansats i cantats
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Títol UD: Juguem-hi (Comencem les classes)
Justificació: El joc és una activitat que permet a l’alumne descobrir-se a si mateix,
els altres i el seu entorn. És una activitat de plaer, estimula la imaginació, i per tant,
molt atraient per als nens. Tanmateix, forma part del currículum en el bloc 5: El joc.
He inclòs diverses sessions al començament del curs (setembre) i a l’inici de cada
trimestre, amb la finalitat de crear el clima afectiu, la motivació i els hàbits
d’aprenentatge adequats, que es repetiran al llarg del curs amb la finalitat d’afavorir una
bona integració de l’alumnat a les sessions.
Inicial
Cicle
Segon

Curs
Durada i distribució temporal

En total són 5 sessions, distribuïdes 3 al 1r
trimestre, 2 al 2n trimestre i 1 a l’inici del
3r trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

7. Reconèixer el MEF i els/les seus companys/es.
8. Recordar i aplicar les normes i funcionament de la clase.
9. Participar activament i acollir-se adequadament a la classe.
10. Aplicar hàbits d’higiene i vestimenta personals.
11. Obtenir dades morfològiques i fisiològiques dels alumnes a través
de diverses proves.
12. Començar el curs amb alegria.

Continguts

- Explicació i aplicació del funcionament i les normes de la classe.
- Aplicació de dinàmiques jugades de coneixement i de relació amb
els altres.
- Realització de diverses proves per conèixer l’estat dels alumnes.
- Les normes de classe.
- L’escalfament i la tornada a la calma.
- Acceptació i respecte per les normes de la classe.
- Adquisició d’hàbits correctes d’higiene i vestimenta adequada.
- Participació i cooperació activa en les activitats.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.10

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Fulards, cons, guix.
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SESSIONS
TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 1/5
ESPAI: pista
MATERIALS: guix
CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:
- Presentació del mestre / alumnes i explicació funcionament / normes classe (annex).
Abraçades
Paquets
- Semarreta per dins
PART PRINCIPAL:
-

Cadena tròpica
Triangle de les vermudes

FINAL:
- El trenet
- El Sr Simon diu...
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 2/5
ESPAI: pista
MATERIALS: pilota, 6 aros i un mocador
CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:
- El desmai
- L’aranya
PART PRINCIPAL:
-

Pitxi

FINAL:
- Comentari sobre la sessió...
- El mocador
- El guix
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 3/5
ESPAI: pista
MATERIALS: full normes
CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:
-

Comandos

PART PRINCIPAL:
- Les 4 cantonades xiulet
-

Les cantonades amb dramatització amb normes EF (annex)

FINAL:
-

Els bolets
Massatges
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OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 4/5
ESPAI: pista
MATERIALS: fulards, metre, pilota medicinal 1kg i cinta mètrica.
CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:
- El llop
- Treure cues
PART PRINCIPAL:
- Prova 1 (annex)
FINAL:
- Gall-gallina
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 5/5
ESPAI: pista
MATERIALS: 2 pilotes, llapis, gomes i fitxa prova 2
CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:
- Em dic..., em pica....
- El mirall desplaçant-nos
PART PRINCIPAL:
- Prova 2 (annex)
FINAL:
- Gat i la rata
OBSERVACIONS:
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Dur el company a
la carretilla a
l’ample del camp

Correr molt

equilibri sobre una cama

depressa durant

durant 10 segons i canvi de

10 segons.

cama.

Tot l’equip

Heu de fer

cantarà una

almenys dues

cançó.

cistelles cadascú.

Caminar com els

Dur a un company

crancs a l’ample de
la pista.

a “caballito” a

Realitzar 10 salts

Carrera de relleus
botant una pilota a
l’ample de la pista.

l’ample del camp
de futbol.

explicar cadascú
un aqudit a l’altre

Llançar i arreplegar
una pilota contra la
paret mentre es canta

seguits a la
comba.

Tornar a
començar.

una cançó.

grup.

Fer dues rodes
seguides.

Caminar amb les
mans agafades als
turmells a l’ample
de la pista.

Oca malalta5
torna a la
casella nº7.

Botar per darrera els
companys col·locats en

cercle fins fer el
recorregut 5
vegades.

Conduir, fent

Fer per parelles el

relleus, una pilota

segons i després

«molinet » durant 15
mantenir l’equilibri.

amb el peu.

Fes la prova que

Digues almenys

l’altre grup et

tres comarques

digui.

de Catalunya.

Puc ser de molts
colors i alegro la vista
de tothom. Necessito
terra als peus i llum
al clatell.
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QUÈ ÉS “EL GRAN JOC”?
Doncs és un joc de sobretaula inspirat en la barreja del joc de la Oca i del Trivial, on es combina el
joc de tauler, juntament amb diferents activitats físiques i preguntes relacionades amb el món de
l’esport i l’activitat física.
Esperem que t’agradi molt i que gaudeixis jugant i alhora que aprenguis moltes coses d’aquest món.

NOMBRE DE JUGADORS:
Aquest joc es juga amb tots els alumnes del grup classe, s’han de dividir en 4 equips (els 4 colors de
les fitxes).

ABANS DE COMENÇAR
Amb quines caselles ens podem trobar mentre juguem?
Botes de pilota a pilota i tiro perquè em toca

Agafar una tarja del piló del mig i realitzar l’activitat física que ens demana

De salt a salt i salto ben alt

Beguda isotónica. Ens permet avançar fins la següent beguda

Mala sort, l’àrbitre us ha ensenyat tarja groga, haureu d’estar un torn sense jugar

Expulsió, heu fet una infracció molt greu, heu de tornar a la sortida
Lesió. Heu d’estar hospitalitzats durant dos torns del joc

DESENVOLUPAMENT DEL GRAN JOC:
Cada equip escollirà el color amb què jugarà i es situen a la posició de sortida.
Es llança el dau una vegada cada equip i aquell que tregui el resultat més gran començarà el joc.
L’equip que comença llança de nou el dau i avançarà les caselles corresponents a la puntuació
obtinguda.
Tot seguit haureu d’actuar segons el tipus de casella en què us trobeu. La resta d’equips actuarà de la
mateixa forma per torns.

CONSIDERACIONS (MOLT IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE):
•
•
•
•

•

El/la mestre/a és el/la coordinador/a i àrbitre del joc.
El/la mestre/a ha de donar com a bona cada prova per continuar avançant en el tauler.
Hem de respectar tant el material utilitzat com a la resta de companys del grup, sempre amb
cooperació.
Deixarem el material utilitzat en el lloc corresponent.
El/la mestre/a té el dret a amonestar algun grup que no segueixi les normes i consideracions
establertes
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Títol UD: Llançaments i recepcions
Justificació: Aquesta UD pretén treballar els llançaments i recepcions de pilota
d’una forma lúdica. No es pretén un perfeccionament ni buscar una alta precisió en el
llançament, sinó que l’alumne experimenti i prengui consciència del seu cos.
Per això, plantajarem joc com el “trote” o el “balontiro”.
inicial
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

segon
4 sessions contínues, al primer trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1. Executar llançaments i recepcions de pilota.
2. Experimentar situacions motrius on hi hagi accions de
llançaments i recepcions.
3. Respectar i entendre les normes dels jocs.
4. Respectar els companys/es de joc.

Continguts

-

Jocs de cooperación i oposició on s’hi hagi de fer llançaments i
recepcions de pilota.

-

Realització de formes jugades en els que es practiquin le
diferents possibilitats de passes, recepcions i llançaments.

-

Realització de jocs on es practiquin llançaments a portería.
cistella.

-

Participació i organització en el joc del “Balontiro”.

-

Regles del “Balontiro”.

-

Esforçar-se i joc en equip cooperant.

-

Acceptació de la identiat personal i respecte per les altres
persones i les seves accions.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Organitzarem els grups en aquesta progressió
per facilitar l’aprenentatge i la seva
assimilació: individual, parelles, petit grup
fins al gran grup.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.

Materials i espais

També farem servir un qúestionari tipus test
per avaluar els continguts conceptuals i alguns
de procedimentals apresos.
Pilotes petites, pilotes d’escuma, cons, petos.
Pista poliesportiva i gimnàs.
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SESSIONS
TRIMESTRE: 1r
UD: Llançaments i recepcions
ESPAI: pista
MATERIALS: pilota d’escuma
CICLE I CURS: C.I. 2n

Nº SESSIÓ: 1/4

INICI:
-

Explicació de la UD.

-

Marisa-Marisa: hi ha un jugador que té la pilota i la llança enlaire alhora que diu Marisa
Marisa i el nom d’un nen, llavors aquest ha d’agafar la pilota i dir stop, els altres mentre
s’allunyaven el màxim. Un cop parats, aquest jugador ha de fer tres passes per acostarse a algú i tocar-lo amb la pilota, si és així para l’altre, sinó ha de tornar-hi el mateix.

PART PRINCIPAL:
-

El trote.

FINAL:
-

Penaltis. Qui marca si posa.

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 1r
UD: Llançaments i recepcions
ESPAI: pista o gimnàs
MATERIALS: pilota d’escuma.
CICLE I CURS: C.I. 2n

Nº SESSIÓ: 2/4

INICI:
-

El trote.

PART PRINCIPAL:
-

Balontiro

FINAL:
-

Massatges

OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 1r
UD: Llançaments i recepcions
ESPAI: pista
MATERIALS: pilota d’escuma
CICLE I CURS: C.I. 2n

Nº SESSIÓ: 3/4

INICI:
- Els meteorits.
PART PRINCIPAL:
- El trote.
FINAL:
La sabateta de la nin nin.
La bomba.

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 1r

UD: Llançaments i recepcions

Nº SESSIÓ: 4/4

ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de handbol
CICLE I CURS: C.I. 2n
-

Mini-competició de balontiro.

-

El Trote

FINAL:
- Els bolets.
OBSERVACIONS:
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Natació Escolar (Ed. Infantil P4 i P5, C. Inicial 1r i
2n)
Per les seves característiques, el medi aquàtic ofereix un gran ventall de possibilitats
per
a
potenciar
el
desenvolupament
general
del
nen/a.
La finalitat del programa de Natació Escolar és establir una interrelació permanent amb
l’àrea d’Educació Física per tal d’assolir els objectius establerts en el Projecte
Curricular del Centre.
El nostre objectiu serà doncs, formar part del programa d’Educació Física escolar
facilitant que el nen/a visqui experiències noves que li proporcionin la base psicomotriu
tant pel seu desenvolupament integral, com per jugar i divertir-se i dominar el medi
amb seguretat i sense pors.
El desenvolupament del programa es basa en 4 continguts bàsics: FAMILIARITZACIÓ,
RESPIRACIÓ, FLOTACIÓ I PROPULSIÓ perioditzats en 5 nivells d’aprenentatge:
En l’etapa inicial, la primera necessitat de l’alumne en contacte amb el medi és la
d’adaptar-se a ell. El nen/a ha de sentir, notar, experimentar el nou medi, diferent a
l’habitual.
Aquest primer contacte es farà de forma progressiva amb jocs des del voltant de
l’aigua, en contacte amb l’aigua... fins aconseguir la introducció a la piscina.
Mitjançant tasques en formes jugades i motivants que impliquin el coneixement del
propi cos i del medi aconseguirem que el nen/a conegui i s’adapti al nou medi.
Aquest és un període força important per a la consecució d’objectius posteriors i
assolir un bon domini del medi, per tant es respectarà el ritme d’aprenentatge de cada
grup per tal d’aconseguir que el nen/a perdi la por i superi situacions i actituds
negatives envers l’aigua i es mostri amb naturalitat i divertiment davant la nova
activitat.
Superada aquesta primera etapa, progressivament i en funció de l’edat, nivell i ritme
d’aprenentatge el nostre objectiu serà que el nen/a assoleixi una bona autonomia del
medi aquàtic. Autonomia no vol dir dominar la tècnica dels 4 estils de natació, vol dir
tenir control del cos: saltar, lliscar, girar, pujar, enfonsar-se, esquitxar, tirar-se de cap...
imprescindible per a poder assolir una bona tècnica posteriorment.
A partir d’aquí, el que ens proposarem serà ampliar i consolidar els coneixements que
ens permetran que el nen/a obtingui la sensació de domini total del medi.
Durant tot el procés, el medi aquàtic no només servirà per enriquir uns coneixements i
aprenentatge de la natació sinó que ens ajudarà especialment a contribuir en la
consolidació de valors i hàbits actitudinals.
L’activitat de piscina ens permetrà treballar aspectes tant importants com aprendre a
respectar les normes d’us i comportament (piscina, vestidors, tenir cura amb la roba,
material,...), fomentar les relacions interpersonals i el treball en equip, aprendre a
controlar les emocions... i assolir certs hàbits d’higiene personal com dutxar-se abans
de l’activitat, usar un calçat específic de piscina, casquet de bany... fomentant així una
millor
autonomia
personal
i
de
relació.
L’activitat es desenvolupa dins l’horari lectiu, ja que forma part del currículum
d’Educació Física.
El
temps
real
d’activitat
a
l’aigua
és
de
45
minuts.
Segons l’edat dels alumnes els grups són més o menys reduïts i atesos per un
monitor. Tots els monitors són titulats en C.A.F.E (Ciències de l’activitat física iesport)
i/o cicles formatius de grau superior i/o Tècnics de Natació per la F.C. Natació. A part
del socorrista de la piscina, mínim per cada classe 2-3 monitors són titulats també en
salvament i socorrisme.
A final del curs es lliura un informe de cada nen/a sobre els continguts treballats i la
seva evolució.
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L’última setmana d’activitat s’organitza una jornada de portes obertes per als
pares/mares on podreu accedir al recinte de la piscina i compartir un dia d’activitat amb
els vostres fills/es.
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Títol UD: Esports i coordinació
Justificació:
Els alumnes de CM es troben en una edat òptima per a desenvolupar la seva coordinació. Partint
dels esports com a contingut desenvoluparem les seves habilitats motrius.

C.I.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

2n
4 sessions contínues el 1r trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències
bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

6. experimentar diferents tipus de bots.
7. realitzar diferents tipus de passades amb parelles.
8. realitzar diferents exercicis per millorar el domini de la pilota
amb el peu.
9. experimentar amb l’stick i la pilota .
10.
conduir la pilota amb l’stick.

Continguts

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i
valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Pista, pilotes i sticks.

Materials i espais
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SESSIONS
TRIMESTRE:2n
UD:Esports i coordinació
Nº SESSIÓ: 1/4
ESPAI: pista
MATERIALS: 12 pilotes
CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:
- 2 voltes i estiraments
- Bot estàtic per parelles
Per parelles i una pilota, es tracta de botar de diferents maneres de forma alternada amb
l’altre company/a: mà dreta, mà esquerra, mà alternada, 2 mans, dret, genolls, assegut,
estirat,....

PART PRINCIPAL:
- Bot dinàmic per parelles
Per parelles realitzarem diferents tipus i formes de botar en moviment
endavant, endarrera, de costat, alternant les mans, ....
- Circuit Slalom
Realitzar un circuit de bot amb slalom
- Passades per parelles
Un davant l’altre i separats uns 4 o 5 metres realitzem diferents tipus de passades:
- normal
- passe picat
- amb 1 mà
- alta
- ....
FINAL:
- Penaltis, qui marca si posa.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:2n
UD:Esports i coordinació
Nº SESSIÓ: 2/4
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 pilotes
CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:
- 2 voltes a la pista i estiraments
- Futbàsquet
½ grup amb la pilota a les mans i ½ grup amb conducció amb el peu. Els que porten la
pilota a les mans han de llançar-la a tocar la pilota dels que la porten als peus, si és així,
llavors es canvien les funcions.
PART PRINCIPAL:
- Rondo
Es formen un parell de cercles i s’han de passar la pilota amb els peus sense que aquesta
surti de la rotllana. Només poden tocar-la un cop.
- Files
Col·loquem els alumnes amb 4 files, 2 davant per davant. El primer ha de passar la
147

pilota cap a l’altra fila i llavors corre ella a darrera d’aquesta fila. Es va fent així
successivament.
- Circuit d’Slalom
Es marca un slalom amb cons i els alumnes per files van passant aquest circuit
- Passades per parelles
Un davant l’altre es van fent passades per terra.
- Partit
Formem alguns equips i es poden fer petits partits. Si hi ha temps.
FINAL:
-

Penaltis.

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:2n
UD:Esports i coordinació
Nº SESSIÓ: 3/4
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 sticks i 25 pilotes.
CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:
- 2 voltes a la pista i estiraments
- Explicació teòrica de com agafar l’estick, com utilitzar-lo i com colpejar la pilota.
PART PRINCIPAL:
-

Conducció lliure.

Van conduint la pilota lliurement per la pista sense xocar amb ningú ni que la pilota
s’escapi.
-

Conducció + instrucció

Conducció i parar la pilota dins d’un aro, segons color, ...
- Conducció fent un slalom.
Formem dues o tres files i un circuit amb cons per cada fila. Han de fer el recorregut
sense que la pilota se’ls escapi.
-

Partit . Es poden fer equips i jugar partidets. Si hi ha temps.

FINAL:
- Penals.
Es col·loquen en fila i es colpeja la pilota per fer gol. El porter pot portar stick o no.
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:2n
UD:Esports i coordinació
ESPAI: pista
MATERIALS:
CICLE I CURS: C. I. 2n

Nº SESSIÓ: 4/4

INICI:
- 2 voltes a la pista i estiraments
-

Equilibris amb la raqueta. Estàtic i en moviment ( amb la raqueta sola i amb la pilota
sobre la raqueta).
PART PRINCIPAL:
- Tocs.
Fer un toc + bot a terra + fer toc.
Tocs seguits.
Toc, fer girar la raqueta i toc.
Toc + gir
Etc.
- Fer botar la pilota.
Colpejar la pilota amb la raqueta que boti a terra.
- Tocs a la paret.
Amb bot, sense bot, ajupir-se, amb gir, ...
- Tocs per parelles.
Es reparteixen per la pista i fan tocs amb una parella. Poden deixar fer un bot a terra o
directament tornar la pilota.
FINAL:
- En diferents files fan un toc amb la raqueta i han d’encistellar.
OBSERVACIONS:
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SESSIONS
TRIMESTRE:2n
UD:Materials (cèrcols)
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 cèrcols
CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:

Nº SESSIÓ: 1/4

JOC CADIRES

Es tracta de jugar al joc de les cadires però amb cèrcols, cada nen en té un excepte 2 o 3,
quan es diu ja, s’han de canviar de cèrcol, els que es queden sense tenen un punt o ens
n’enriem.
PART PRINCIPAL:

MANIPULACIÓ AMB ELS CÈRCOLS
-

fer-lo girar amb diferents parts del cos
rodolar per terra
girar com una baldufa
tirar-lo per terra i que retorni
per parelles (passar-lo per terra, elevat,...)

CIRCUIT AMB CÈRCOLS
Es munta un circuit divers amb els cèrcols
FINAL:
JOC DE LES CADIRES I MIMICA.

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:2n
UD:Materials (cordes)
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 cordes
CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:

Nº SESSIÓ: 2/4

SALTAR LA CORDA DEL COMPANY

Per parelles, un company agafa la corda amb la mà i corre. L’altre ha d’anar saltant la
corda d’un costat a l’altre.
PART PRINCIPAL:

TREPITJAR LA CUA
Igualment per parelles però ara es posen la corda a darrera els pantalons com si fos una
cua, i l’han de trepitjar, si ho aconsegueixen es canvien els papers.
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MANIPULACIÓ GUIADA AMB LA CORDA
-

fer rodar la corda formant un espiral
fer-la moure com una serp
embolicar-la al braç
fer una pilota, llançar-la enlaire i agafar-la abans que caigui a terra
passar-se la corda amb un company com si fos una pilota

FINAL:

SALTAR EL RIU
Es col·loquen dues cordes parel·leles al terra, al prinicipi molt juntes i els nens en fila
han d’anar saltant el riu. Quan han passat tots se separen una mica. Qui trepitja la corda
o no passa el riu queda eliminat.
-

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:2n
UD:Materials (piques)
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 piques
CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:
- STOP
PART PRINCIPAL:
-

Nº SESSIÓ: 3/4

EQUILIBRIS AMB LA PICA

Per parelles
Portar la pica sobre diferents parts del cos sense que caigui.
- quadrupèdia- sobre l’esquena /sobre el cul...
- aguantar-la amb la panxa i córrer amb mans i peus.
- Fent el cranc, sobre la panxa /entre els genolls...

PASSAR LA PICA
Per parelles
- Passar-se la pica amb les dues mans sense que caigui.
- Passar la pica a 1m de distància.

TORRE DE PISA
Per parelles
Un agafa la pica vertical recolzant-la al terra, i la deixa caure, l’altre l’ha d’agafar abans
que caigui.
El mateix, però en grups de 4.

CIRCUIT
Fer un circuit col.locant piques de diferents maneres per saltar-les. Saltar endavant, saltar
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de costat, passar per sobre, passar per sota...

FINAL:

EXPRESSIÓ CORPORAL AMB PIQUES
Ens imaginem que amb la pica fem…
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:2n
UD:Materials (mocadors de seda)
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: 25 mocadors de seda
CICLE I CURS: C. I. 2n

Nº SESSIÓ: 4/4

INICI:

JOC DE LES CUES
Mitja classe porta cua, l’altra meitat no. Els que no en porten han de robar-ne una i
posar-se-la.
PART PRINCIPAL:
Expressió corporal amb el mocador (guiat).
Ens el posem com un davantal, com una capa, de cinturó, de barret, toro,...
Passar-se’l per parelles:
- el llancem i l’agafem
- el llancem enlaire ens asseiem i l’agafem
- el llancem ens asseiem ens aixequem i l’agafem
- ...
Llançar-lo i agafar-lo amb diferents parts del cos
FINAL:
Moure el mocador al ritme de la músics
OBSERVACIONS:
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Títol UD:Coneguem els jocs dansats i cantats
Justificació
Són jocs que utilitzen cançons populars que es transmeten al carrer, però han quedat extingits. Per
això cal recuperar-los.
Són adaptables al pati, a l’escola, al carrer... ja que no necessiten molt de material, ni espai.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

CI
Segon
3 sessions a l’inici del segon trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
Física
Ed.
Musical
Llengua

Objectius
d’aprenentatge

1.Organitzar i executar jocs establint les seves normes i
respectar-les.
2.Realitzar una recerca de jocs dansats i/o cantats del propi
territori i d’altres països a fi de conèixer-los.
3.Participar i cooperar activament en els jocs.

Continguts

-

Execució de diversos jocs cantats i/o dansats.

-

Jocs dansats i cantats d’aquí i d’arreu.

-

Les regles bàsiques dels jocs.

-

Cooperació i participació responsable entre els diferents
jugadors.

-

Acceptació i respecte de la identitat personal, la dels altres,
els materials i el joc.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Organitzarem els grups en aquesta progressió
per facilitar l’aprenentatge i la seva
assimilació: individual, parelles, petit grup fins
al gran grup.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i
valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.11

Materials i espais

També valorarem les aportacions fetes pels
alumnes en la fitxa dels jocs que han portat de
casa. (annex). I passarem un full
d’autoavaluació per a cada alumne (annex).
El material que sigui convenient per als jocs.
Pista poliesportiva.
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SESSIONS
TRIMESTRE: 2n UD: Coneguem els jocs cantats i dansats
ESPAI: pista
MATERIALS: 1 corda llarga
CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:
-

Explicació de la unitat i què són els jocs dansats i ballats.

-

El lleó dormit.

Nº SESSIÓ: 1/3

PART PRINCIPAL:
-

El cartero
Pom pom.
Quien es
El cartero.
Que Queria?
Una carta.
Para Quien?
Para usted.
Vaya a otra casa que no tengo dinero.

-

En la calle 24
En la calle-lle veinticuatro-tro
Ha habido-do-do un asesinato-to
Una vieja-ja mató a un gato-to
Con la punta-ta del zapato-to
Pobre vieja-ja, pobre gato-to
Pobre punta-ta del zapato-to

FINAL:
-

Eram-sam-sam
Pedra-paper-tisores
Explicació del treball que hauran de fer i concretar dia d’entrega

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n UD: Coneguem els jocs cantats i dansats
ESPAI: pista
MATERIALS:.CICLE I CURS: C. I. 2n
INICI:
-

En Joan petit quan balla (cercle)

-

Som els cavallers (cercle)

Nº SESSIÓ: 2/3

PART PRINCIPAL:
-

La sabateta de la nin-nin (cercle)
El pollo
iiEl pollo!!
el pollo con una pata,
el pollo can las dos patas,
el pollo con las alitas,
el pollo con la calita.
Y ahora ... el pollo eres tu!!"
Gestos:
EI pollo!! - piquem de mans
EI pollo can una pata - saltern a peu coix
el pollo con las dos patas - saltant peus junts
el pollo con las alitas - movem els bra~os doblegats com ales
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el pollo con Jacolita = remenem el cul
Y ahora ... el pollo eres tu!! - el del mig senyala algú

FINAL:
- Hi ha una parada de xurros
Hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell cantonada Borrell,
hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell cantonada Borrell,
feien xuuurros petits, feien xuuurros petits,
i la gent (tres palmes), at passar (tres palmes), els soIiiia compraaaar.
Hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell cantonada Borrell,
hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell cantonada Borrell,
feien xuuurros mitjans, feien xuuurros mitjans,
i la gent (tres palmes), al passar (tres palmes), els seliiia compraaaar.
Hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgell cantonada Borrell,
hi ha una parada de xurros al carrer d'Urgeil cantonada Borrell,
feien xuuurros gegants, feien xuuurros gegants,
i fa gent (tres pafmes), at passar (tres palmes), els soIiiia compraaaar.
Pero, no hi ha parada de xurros al carrer d'Urgell cantonada Borrell,
no hi ha parada de xurros at carrer d'Urgell cantonada Borrell,
no fan xuurros petits, no fan xuurros mitjans, no fan xuurros gegants,
perque sóóón paral.lels. "
Gestos:
parada de xurros (dibuixem un rectangle en l'aire)
carrer Urgell (indiquem amb el braç estirat cap un costat)
carrer Borrell (igual cap a l’altre)
xurros petits, mitjans o gegants (indiquem la mida dels xurros amb les mans).
-

Mireu allà dalt l’elefant

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n UD: Coneguem els jocs cantats i dansats
Nº SESSIÓ: 3/3
ESPAI: pista
MATERIALS: el material necessari pels jocs, full d’autoavaluació (annex), llapis i
gomes.
CICLE I CURS: C. I. 2n
-

Circuit per estacions dels jocs que hagin buscat la informació.
Autoavaluació J. P i T

OBSERVACIONS:
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FITXA DE JOCS TRADICIONALS I POPULARS
Heu d’omplir aquestes dues fitxes preguntant a
gent que conegui jocs populars o tradicionals
que s’han jugat tota la vida. Poden ser jocs
d’aquí i de fóra del nostre país. També podeu
consultar a llibres o a Internet.
Haureu de saber del joc les característiques
següents5
8. NOM DEL JOC5 Saber com es diu el joc.
9. NOM DE L’ALUMNE5 El vostre nom.
10.

NOM DE L’INFORMADOR/A5 Nom de la

persona que us ha explicat el joc.
11.

CIUTAT O POBLE ON HI JUGAVA5 el

lloc on hi jugava.
12.

EDAT QUE TENIA QUAN HI JUGAVA

13.

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL5 Els

materials que necessitem per jugar-hi
(pilotes, cons, cordes…).
14.

DESCRIPCIÓ DEL JOC5 Tot allò que

hem de saber i hem de respectar durant el
joc. La cançó, etc.
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Nom del joc

Nom de l’alumne/a
Nom de l’informador/a
Ciutat o poble on hi jugava

Edat que tenia quan hi jugava

Descripció del material
Dibuix

Descripció del joc

Nom del joc

Nom de l’alumne/a
Nom de l’informador/a
Ciutat o poble on hi jugava

Edat que tenia
tenia quan hi jugava

Descripció del material
Dibuix
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Descripció del joc
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Nom:

Autoavaluació dels jocs dansats i cantats
Data:

Jocs jugats
molt
molt
molt
molt
molt
molt
Jo com a jugador

molt bé

M’ha agradat
bastant
poc
bastant
poc
bastant
poc
bastant
poc
bastant
poc
bastant
poc
bé

regular

gens
gens
gens
gens
gens
gens
malament
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Els companys com
molt bé
a jugadors

bé

regular

malament

Observacions:

Nom:

Autoavaluació dels jocs dansats i cantats
Data:

Jocs jugats
molt
molt
molt
molt
molt
molt

M’ha agradat
bastant
poc
bastant
poc
bastant
poc
bastant
poc
bastant
poc
bastant
poc

gens
gens
gens
gens
gens
gens

Jo com a jugador molt bé

bé

regular

malament

Els companys com
molt bé
a jugadors

bé

regular

malament

Observacions:

164

165

Títol UD:Pitxi
Justificació: Aquest m’ha demostrar ser un esport molt complert i que als alumnes
lis agrada jugar. Començant amb el Pitxi es pot anar introduint més regles i major
complexitat a l’esport. Batejar sempre implicar una coordinació óculo-manual i
demostrar una gran atenció i concentració mentre es pràctica.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

Inicial
Segon
En total són 7 sessions, distribuïdes de
forma discontínua al llarg dels 3
trimestres.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.Executar diferents tipus de colpejos amb diversos materials i amb eficàcia.
2.Reaccionar i desplaçar-se ràpidament entre base i base.
3.Orientar-se en el camp de joc, ocupar espais vuits i prendre inciatives.
4.Conèixer i aplicar el reglament del Pitxi i les seves variants.
5.Planificar i organitzar el joc del Pitxi de forma autònoma, responsable i en
col·laboració, utilitzant recursos (materials, instal·lacions, etc.).
6.Cooperar i dialogar amb els companys per prendre decisions en el joc.

Continguts

7.Acceptar les pròpies possibilitats, i respectar les altres persones i les seves accions.
- Realització organització del joc del Pitxi i variants en el joc (reglament, material,
companys, adversaris, etc.).
-

Execució de colpejos amb pala, bat, mà o peu.

-

Realització de desplaçaments a la màxima velocitat i salts entre base i base.

-

Situar-se en l'espai per defensar o atacar (tàctica)

-

Execució de llançaments i recepcions amb pilota.

-

La tècnica reglada del Pitxi: sacada i colpeig.

-

El material i el seu bon ús: la pala, el bat i la pilota.

-

El reglament i variants del Pitxi.

-

Esforçar-se en el joc cooperant amb l’equip.

-

Inciativa durant el joc.

-

Acceptació de la identitat personal, i respecte per les altres persones i les seves
accions.

-

Valoració de l’esforç per damunt del resultat i relativització de la victòria: saber
guanyar i perdre
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
L’estil d’ensenyament emprat és l’assignació
de tasques.

Metodologia

2 grans-grups. Meitat i meitat de la classe.
L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i
valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.

Criteris d’avaluació

Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Aros o guixos. Pilotes de PVC, de tennis,
pales o bat.

Materials i espais

Pista poliesportiva.

SESSIONS
TRIMESTRE:1r, 2n i 3r
UD: Pitxi
Nº SESSIÓ:1,2,3,4,5,6,7/7
ESPAI: pista
MATERIALS: Aros o guixos. Pilotes de PVC, de tennis, pales o bat
CICLE I CURS: C. I. 2n
El Pitxi estàndard (béisbol adaptat).
Variants del Pitxi:
- En el reglament: El Rei, “matant”, “aire”, “per vides”, “per carreres”, etc.
-

En el material: pilota, pala, bat.

-

En el colpeig: amb el peu, amb la mà.

OBSERVACIONS:
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QUÈ ÉS “PICTOMIM”?
És un joc de sobretaula que és una barreja entre el joc del
“Pictionary” i el joc de “Les pel·lícules”, on es combina l’enginy
de dibuixar i de representar fent mímica diferents paraules o
frases, sovint, relacionades amb el món de l’esport i l’activitat
física.
És necessària una gran dosi d’imaginació i habilitat. Què us
divertiu i aprengueu molt amb aquest joc!

OBJECTIU5
Arribar el primer en completar tot el taulell.

DESENVOLUPAMENT DEL JOC5
Cada jugador escollirà el color amb què jugarà i es situaran a la
posició de sortida.
Començarà el jugador que tregui el resultat més alt en llançar
el dau.
El jugador que comença mourà la fitxa tantes posicions com el
nombre que hagi tret en el dau.
Tot seguit haureu d’actuar segons el tipus de casella en què us
trobeu. La resta d’equips actuarà de la mateixa forma per torns.
QUINES CASELLES PODEM TROBAR?
El jugador que caigui en aquesta casella haurà de
dibuixar el que indiqui una de les targetes del joc. Els
altres

jugadors

hauran

d’endevinar-ho.

Si

ho

endevinen, el jugador torna a tirar el dau i segueix
jugant. Si no ho endevinen, perd el torn i tira el següent
company.
El jugador que caigui en aquesta casella haurà de
representar fent mímica el que indiqui una de les
targetes

del

joc.

Els

altres

jugadors

hauran

d’endevinar-ho. Si ho endevinen, el jugador torna a tirar el
dau i segueix jugant. Si no ho endevinen, perd el torn i tira
el següent company.
En aquesta casella el jugador que caigui no realitzarà
cap acció. Es quedarà en aquesta casella i després
tirarà el següent.
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PALLASSO

SILENCI

NATACIÓ

DUTXAR-SE

VELOCITAT

EDUCACIÓ
FÍSICA

PILOTA

PINGÜÍ

TOMÀQUET

MOSQUIT BOIG

DUTXAR-SE

HIPOPÒTAM
BALLARÍ

.

CUINAR UNA
FLEXIBILITAT

MESTRE

TRUITA A LA
FRANCESA

CAMINAR DINS
ESTAR MALALT

UN LÍQUID

ROBOT

MOLT ESPÈS

SALTAR
UN GLOBUS QUE

ENCIAM

D’ALEGRIA

ES DESINFLA
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FER-SE EL XULO

TRIST

ESTAR

GEGANT

RENTADORA

ESCALAR

NETEJAR

TENIR FRED

EMOCIONAT

LA LLETRA M

ESTAR
TOCAR UN

ENAMORAT

PUNXAR-SE EL

VIOLÍ

BOJAMENT

DIT

ATLETA FORÇUT

TOCAT DE L’ALA

MORT DE GANA

.

CÓRRER A
SALTAR A

CÀMARA LENTA

FER SURF

CORDA

GUANYAR UN
ESTIMAR

UN CIENTÍFIC

PREMI
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FOTÒGRAF

CANTANT DE
ROCK

PILOTAR UN
AVIÓ

ESCACS

LA LLETRA P

VEURE EL FUTUR

VOLEIBOL

BALLET

CELEBRAR UN
GOL

ESTUDIAR

MENJAR UNA
COSA DOLENTA

.

TANCAR UNA

ABELLA

CONSERGE

DESPERTAR-SE

HORA DE DINAR

ENTRENAR

FER MALABARS

A L’AUTOBÚS

CABALL

CUC AFAMAT

PORTA
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LLEGIR UN
ARTICULACIÓ

BOTAR UNA

LLIBRE
ABURRIT
VERGONYA

PILOTA

ANAR A VOTAR

ESTAR MOLT PLE
DE MENJAR

LA LLETRA C

TENNIS

ANIMAR EL TEU

PLANZAR UNA

PELAR

PREPARAR

CAMISA

PATATAES

L’ESMORZAR

LLIBRE

TAURÓ

VISITAR UN

EQUIP

.

INTERESSANT

MUSEU

PEIX

ENSABONAR-SE

CALURÓS

JIRAFA

ANAR-SE’N DE

FER LA COMPRA

VIATGE
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Títol UD: Què fem a EF? II
Justificació:
Aquesta UD tindrà com a objectiu que els alumnes aprenguin de forma teórica continguts propis de
l’àrea que d’altra forma no poden ser apresos o, si més no, hi cal un reforçament teòric. Per exemple,
continguts sobre la salut, el nostre propi cos, l’entorn proper, etc.
S’aprofitarà per portar a terme la unitat durant els diez de pluja o que no es pugui fer una sessió
pràctica.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

C.I.
Segon
En total són 9 sessions discontínues,
repartides al llarg de tot el curs.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
Física
Medi Social i
Natural
Llengua

Objectius
d’aprenentatge

5.
6.
7.
8.

Interrelacionar altres àrees.
Ocupar el temps en dies de pluja o no pràctica.
Realitzar un treball de tot el curs.
Mostrar interès.

Continguts

-

El nostre cos.
El nostre entorn proper i llunyà.
Els jocs de la nostra cultura i d’arreu.
Els hàbits de salut.
Els esports..
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els alumnes realitzaran fitxes elaborades pel
mestre que els guiarà per a poder realitzar-les.
A final de curs es farà un dossier amb totes les
fitxes.
Alguns dies podríem fer la sessió amb els
ordinadors.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Fitxes elaborades pel mestre.
Llapis i gomes.
Ordinadors, quan calgui.
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GIMKANA JOCS
La Gimkana Jocs contarà de 5 estacions i acabarà amb realitzant l’activitat de
l’abraçada musical.
El temps aproximat per cada grup i estació serà de 5 minuts.
De la llista de la classe es fan cinc grups de 5 alumnes.
Cada alumne tindrà un identificatiu amb el nom, un símbol i un color, això és per a
que els alumnes s’identifiquin amb el grup.
Cada identificatiu tindrà assignat el joc (estació) on començar i a una senyal deixaran
els materials del joc ordenats on els han trobat i aniran al següent joc (estació).
RELACIÓ DE JOCS:
JOCS:

Descripció

11 Paracaig el bolet, billar americà, volta al món, golf...
udes

12 Bolets
màgics

13 La
bomba

cèrcols
de

Paracaigudes, 5 pilotes
de tennis i 1 de tova

Asseguts a terra ocupant tot l’espai, comença a
parar 1 perseguint algú, si qui és perseguit toca
l’esquena d’algun company/a assegut canvia lloc i
es qui para. El perseguidor passa a ser perseguit.

Sense material

Asseguts en rotllana, un al mig compta fins a 40
mentre es van passant la pilota. A qui explota la
bomba passa a comptar al mig.

1 pilota tova.

14 La pilota Tocar i parar i qui té una pilota està salvat. S’ha
d’anar passant la pilota per salvar als que són
salva
perseguits.
15 Els

Material

Cada vegada que es para la música s’ha de buscar
cèrcol. Cada cop se’n treu un i qui es queda sense
ha d’anar amb algú a compartir-lo posant-hi una
part del cos.

4 pilotes toves.

10 cèrcols i un cassette
amb música.

l’amistat

A cada joc / estació hi haurà 5alumnes
Després de cada estació passen a la següent.
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Abraçada musical: els alumnes a la pista, sona la música i ballen d’un en un. Quan para la
música abraçada per parelles, quan torna a sonar ballada individual. La següent aturada
abraçada en grups de 3....... fins arribar a l’abraçada de tot el grup junt
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Distribució de grups:
1 VELA

2 TENNIS

3 BITLLES

4 EXCURSIONISME

5 CICLISME

2n
2
3
2
3
5
5
5
3
4
1
1
4
4
2
1
1
4
5
1
3
2
3
5
2
4
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UNITATS DIDÀCTIQUES A TERCER
Nom de la U. D.

Nº de sessions

Trimestre

1. Juguem-hi (comencem
les classes)
2. Inicació al handbol I

5

1r, 2n, 3r

5

1r

3. El meu cos expressa

3

1r

4. Equilibris

5

1r

4

2n

6. Pitxi

7

1r, 2n, 3r

7. Salts

4

2n

8. Agilitat i girs

5

2n

9. Jocs cooperatius I

5

3r

10. Utilitzem les TIC

9

1r, 2n, 3r

11. Mini-Olimpiades

2

3r

5. Coneguem els jocs d’aquí
i d’arreu
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Títol UD: Juguem-hi (Comencem les classes)
Justificació: El joc és una activitat que permet a l’alumne descobrir-se a si mateix,
els altres i el seu entorn. És una activitat de plaer, estimula la imaginació, i per tant,
molt atraient per als nens. Tanmateix, forma part del currículum en el bloc 5: El joc.
He inclòs diverses sessions al començament del curs (setembre) i a l’inici de cada
trimestre, amb la finalitat de crear el clima afectiu, la motivació i els hàbits
d’aprenentatge adequats, que es repetiran al llarg del curs amb la finalitat d’afavorir una
bona integració de l’alumnat a les sessions.
Mitjà
Cicle
Tercer

Curs
Durada i distribució temporal

En total són 5 sessions, distribuïdes 3 al 1r
trimestre, 2 al 2n trimestre i 1 a l’inici del
3r trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

13. Reconèixer el MEF i els/les seus companys/es.
14. Recordar i aplicar les normes i funcionament de la clase.
15. Participar activament i acollir-se adequadament a la classe.
16. Aplicar hàbits d’higiene i vestimenta personals.
17. Obtenir dades morfològiques i fisiològiques dels alumnes a través
de diverses proves.
18. Començar el curs amb alegria.

Continguts

- Explicació i aplicació del funcionament i les normes de la classe.
- Aplicació de dinàmiques jugades de coneixement i de relació amb
els altres.
- Realització de diverses proves per conèixer l’estat dels alumnes.
- Les normes de classe.
- L’escalfament i la tornada a la calma.
- Acceptació i respecte per les normes de la classe.
- Adquisició d’hàbits correctes d’higiene i vestimenta adequada.
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- Participació i cooperació activa en les activitats.

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.12

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Fulards, cons, guix.
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SESSIONS
TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 1/5
ESPAI: pista
MATERIALS: guix
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- Presentació del mestre / alumnes i explicació funcionament / normes classe (annex).
Abraçades
Paquets
- Semarreta per dins
PART PRINCIPAL:
-

Cadena tròpica
Triangle de les vermudes

FINAL:
- El trenet
- El Sr Simon diu...
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 2/5
ESPAI: pista
MATERIALS: pilota, 6 aros i un mocador
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- El desmai
- L’aranya
PART PRINCIPAL:
-

Pitxi

FINAL:
- Comentari sobre la sessió...
- El mocador
- El guix
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 3/5
ESPAI: pista
MATERIALS: full normes
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
-

Comandos

PART PRINCIPAL:
- Les 4 cantonades xiulet
-

Les cantonades amb dramatització amb normes EF (annex)

FINAL:
-

Els bolets
Massatges
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OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 4/5
ESPAI: pista
MATERIALS: fulards, metre, pilota medicinal 1kg i cinta mètrica.
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- El llop
- Treure cues
PART PRINCIPAL:
- Prova 1 (annex)
FINAL:
- Gall-gallina
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 5/5
ESPAI: pista
MATERIALS: 2 pilotes, llapis, gomes i fitxa prova 2
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- Em dic..., em pica....
- El mirall desplaçant-nos
PART PRINCIPAL:
- Prova 2 (annex)
FINAL:
- Gat i la rata
OBSERVACIONS:
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Títol UD: Iniciació al handbol I
Justificació: Aquesta unitat s’emmarca dins el projecte d’iniciació esportiva horitzontal
que ens permet introduir els aspectes comuns d’aquests esports (el reglament, la tècnica, l’espai
de joc sòciomotriu, el temps de joc, la comunicació, la tàctica, etc). Entenem l’esport com un
contingut que forma part de la nostra identitat cultural , i a la vegada, és una font important per
desenvolupar aspectes motrius, cognitius i relacionals. Per això la nostra intervenció donarà més
importància a la participació i a l’esforç de l’alumnat, que no pas al resultat obtingut en el joc.
Mitjà
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Tercer
5 sessions contínues, al primer trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

5. Conèixer les principals normes i accions de l’handbol
teòricament.
6. Realitzar partits estàndards de handbol
7. perfeccionar la passada de la pilota de diferents formes
8. Millorar el bot i llançament de la pilota d’handbol

Continguts

9. Aprendre a cooperar amb els companys per assolir un objectiu
comú.
- Situacions de joc de handbol utilitzant estratègies de defensa i
atac en equip.
-

Realització de formes jugades en els que es practiquin le
diferents possibilitats de passes, recepcions, llançaments, bots i
joc de peus.

-

Realització de jocs on es practiquin llançaments a portería.
cistella.

-

Participació i organització en el joc estàndard del mini-handbol.

-

Regles bàsiques del handbol

-

Esforçar-se i joc en equip cooperant.

-

Acceptació de la identiat personal i respecte per les altres ersones
i les seves accions.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Organitzarem els grups en aquesta progressió
per facilitar l’aprenentatge i la seva
assimilació: individual, parelles, petit grup
fins al gran grup.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.

Materials i espais

També farem servir un qúestionari tipus test
per avaluar els continguts conceptuals i alguns
de procedimentals apresos.
Pilotes de handbol, pilotes d’escuma, cons, 1
mocador, petos, guixos, fitxa del handbol i
possible vídeo.
Pista poliesportiva.
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SESSIONS
TRIMESTRE: 1r
UD: Iniciació al handbol I
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de handbol
CICLE I CURS: C.M. 3r
INICI:
-

Nº SESSIÓ: 1/6

Atrapar amb parella.

PART PRINCIPAL:
-

Les 5 passades.2 grans grups

-

Les 10 passades: 1 gran grup en cercle, es col·loquen 2 o 3 al mig del cercle i molesta les
passades que realitzen els membres. La condició és que no pot caure al terra, ni tampoc
repetir jugador de passada. S’ha d’intentar fer les 10 passades. Si se’t cau o te la toquen,
doncs la pares.

-

Treball passades per parelles o trios: es formen grups de 2 o 3 alumnes i comencen a passar
la pilota de handbol de diferents formes (drets, genolls, assentats, estirats, amb la dreta i
esquerra,...) corren botant,... Realitzen passades entre els grups (altes, baixes, amb bot,
estàtics i en moviment).

FINAL:
-

Marisa-Marisa: hi ha un jugador que té la pilota i la llança enlaire alhora que diu Marisa
Marisa i el nom d’un nen, llavors aquest ha d’agafar la pilota i dir stop, els altres mentre
s’allunyaven el màxim. Un cop parats, aquest jugador ha de fer tres passes per acostar-se a
algú i tocar-lo amb la pilota, si és així para l’altre, sinó ha de tornar-hi el mateix.

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 1r
UD: Iniciació al handbol I
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de handbol, 1 pilota d’escuma.
CICLE I CURS: C.M. 3r
INICI:
-

Nº SESSIÓ: 2/6

El trote.

PART PRINCIPAL:
-

La passada quadrada: Es formen grups de 5 persones i es distribueixen en un quadrat
de 4 o 5 metres de costat, un es col·loca al mig amb la pilota i comença el joc passant la
pilota a qualsevol dels altres i anant seguidament al lloc que ocupava. Aquest ha de
passar-la i anar també cap allà on ha passat la pilota,....

-

Relleus: Es realitzen diferents relleus amb el bot de la pilota d’handbol. També es fan
relleus per parelles van passant-se la pilota i avançant.

-

Penaltis: es fan llançaments estàtics des del punt de penalti.

-

Desplaçament més penalti: es llança des de fóra l’àrea.

FINAL:
-

10 passades en cercle: es formen 2 equips en cercle, s’han de fer 10 passades sense que la
pilota no toqui el terra i sense repetir la passada a cap jugador. Guanya l’equip que acaba
abans.
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OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 1r
UD: Iniciació al handbol I
Nº SESSIÓ: 3/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de handbol, cons, guix
CICLE I CURS: C.M. 3r
INICI:
- Fem grups de 3 i 1 ha d’ atrapar al que va botant la pilota, el tercer descansa.
PART PRINCIPAL:
- Relleus: anar i tornar de diferents maneres a lo ample de la pista,
-

3 x 3: s’ha de plantar la pilota per fer gol, es juga a lo horitzontal.

-

3 x 3: s’ha de tocar un con per fer gol. Dibuixem una àrea petita amb guix al terra on els
jugadors no hi poden entrar.

FINAL:
La passada amb estrella: Es forma una rotllana i es col·loca un jugador el mig, comença un
de la rotllana passant la pilota el del mig i col·locant-se cap a la seva posició, mentre que el
del mig ha de passar la pilota al següent de la rotllana i anar a ocupar el lloc d’aquest, es va
fent un darrera l’altre.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 1r
UD: Iniciació al handbol I
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de handbol
CICLE I CURS: C.M. 3r
INICI:
- El trote.

Nº SESSIÓ: 4/6

PART PRINCIPAL:
- Penaltis: Es formen una fila a cada porteria i es llancen penaltis per ordre. El porter es pot
canviar quan para la pilota o bé, cada 5 jugadors o cada ronda de llançaments.
-

Defensa en zona: 2 equips, un es col·loca en posició de defensa fora de l’àrea i l’altre com si
volgués atacar, practicarem la circulació de la pilota d’un costat cap a l’altre de l’àrea. Si surt
bé es pot provar el llançament a porteria.

-

Defensa en zona: ídem que abans, però han de fer les 10 passades.

FINAL:
- Penaltis
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 1r
UD: Iniciació al handbol I
Nº SESSIÓ: 5/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de handbol, cons, guix
CICLE I CURS: C.M. 3r
INICI:
- Pilla-pilla pilota: n’hi ha 3 o 4 que paren i han d’atrapar tocant els altres amb la pilota però
sense llançar-la, sinó que la pilota hi hagi contacte.
PART PRINCIPAL:
- Defensa el con: es formen grups de 6 i es delimita un quadrat amb un con al centre. Es tracta
de tocar o desplaçar-lo cap a un costat. N’ hi ha un que defensa el con.
-

3x 3: amb el camp a lo ample. Delimitem una àrea amb el guix. Com era per marcar gol?

-

L’insecticida: tota la classe dins d’una de les àrees menys 3 que la paren. Es tracta de tocarlos a tots. Si ets tocat, has de sortir fora de l’àrea. Es conta el temps que tarden en tocar a tots
els jugadors.

FINAL:
- Qui no corre, vola!: es forma una rotllana gran i drets, un jugador ha d’anar botant la pilota
per fora i l’altre se la passen entre ells, es mira qui acaba primer, si el que bota o els que van
passant-se la pilota.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 1r
UD: Iniciació al handbol I
Nº SESSIÓ: 6/6
ESPAI: pista
MATERIALS: 1 pilota de handbol, 1 pilota d’escuma
CICLE I CURS: C.M. 3r
INICI:
Breu explicació de les normes bàsiques en el partit estàndard de mini-handbol:
- contactes
- durada partits
- infraccions
- mida pista
- principals accions
- .....
PART PRINCIPAL:
- Partits de 4 equips, 6 jugadors: Realitzarem petits partits amb equips reduïts, per acostumarse a la situació de joc amb equip. L’equip que no juga està al costat jugant al trote.
-

Partit tota la classe: Juguem tots junts i comentem com ha anat la unitat.

FINAL:
- Test teòric i coavaluació d’aquest.
OBSERVACIONS:
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Títol UD: El meu cos expressa
Justificació:
En aquesta UD l’alumne anirà adquirint les habilitats per expressar-se corporalment.
Mitjà
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Tercer
3 sessions contínues el primer trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
Física
LLengua

Objectius
d’aprenentatge

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Continguts

Fomentar la creativitat com a forma de realització gestual
Valorar l’expressivitat i comunicació pròpia i dels altres
Seguir la representació d’un conte amb el propi cos
Representar diferents personatges d’una història
Utilitzar el material per expressar diferents situacions i estats amb el
cos.
Valorar l’interès de la comunicació corporal de les situacions per part
dels alumnes.
Realitzar activitats seguint un ritme amb el cos.

-

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
descobriment guiat i el creatiu, ja que ens
interessa que l’alumne espontàniament vagi
utilitzant els recursos del seu propi cos sense
que el mestra li digui.
Organitzarem els grups en aquesta progressió
per facilitar l’aprenentatge i la seva
assimilació: individual, parelles, petit grup
fins al gran grup.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
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determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Gimnàs i material divers sessió 2.

SESSIONS
TRIMESTRE:1r UD: Teatre Nº SESSIÓ: 1/3
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: CICLE I CURS: C.M. 3r
INICI:
- s’explica una història i els alumnes la van seguint motriument. (annex)
-

Joc de les normes: es formen 4 grups i es dóna una instrucció diferents a cadascun, llavors es
passa a l’acció.
P.EX: 1- fer pessigolles 2-trepitjar 3-tocar cul 4-fer pam i pipa

PART PRINCIPAL:
- anem d’excursió al bosc...
- preparem la motxilla (tots els estris,...)
- viatgem amb autobús (pujar, assentar-se, viatge, curves, baixar...
- caminem per buscar el lloc (pujades, baixades, fang, aigua, plou....)...
- muntar la tenda, entrar, deixar motxilles.
- Busquem llenya i fem un foc petit per escalfar-nos.
- Juguem a un joc per esperar el sopar (gall i gallina)...
- Anem a dormir...
- Sentim soroll d’algun animal (imitem animals diferents....)
- Tornem a dormir, sentim soroll, hi ha foc al bosc, hem de marxar, recollim ràpid i
correm....
- Arribem a la carretera i avisem als bombers (els imitem).
- Per sort no ha passat res i s’ha apagat ràpid.
- Recollim els estris i pugem a l’autobús de tornada....
-

En rotllana surt un a representar un personatge o una acció que dirà el mestre. Llavors els
altres ho han d’endevinar.
FINAL:
- Arribem cansats de l’excursió i ara toca fer algun estirament i descansar.
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r UD: teatre Nº SESSIÓ: 2/3
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: material divers, piques, maons,cons, plinton, aros, etc.
CICLE I CURS: C.M. 3r
INICI:
- Distribuir tot material per la pista. Els alumnes distribuiran tot el material de forma dispersa
per la pista. Llavors s’hi mouran segons el ritme del xiulet o de la música que escolten.
No poden tocar cap material i podem incloure moviments segons algun tipus d’animal (així
gategen, salten, rapten,....)
PART PRINCIPAL:
- Imitar i representar els estats, personatges o situacions que el mestre ens anomena. S’anirà
augmentant el número d’objectes a utilitzar cada representació.
1)
2)
3)
4)

personatges (forts, dèbils, grans, petits, vells, joves....)
animals (forts, dèbils, domèstics, salvatges, salten,....)
oficis (fuster, paleta, metge, perruquer, mestre,...)
situacions (transports coses dures, toves, flexibles, rígides, llargues, curtes....)

llavors incloure 2 o 3 persones i algun objecte (1,2,3..) i que ho facin junts.
-

Expressió lliure amb el material.

-

Petita representació per grups de 8 amb el material que se li dóna o que han pogut agafar de
tot el que hi havia a la pista.

FINAL:
- Relaxació i estiraments. Comentari de la sessió. Explicar que el proper dia per grups
hauran de representar un conte i que el vagin pensant.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r
UD: Teatre
Nº SESSIÓ: 3/3
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: llapis i papers per si volen escriure un guió.
CICLE I CURS: C.M. 3r
INICI:
- Representació de diferents personatges (fort, fluix, alt, baix,...)
- Magatzem de les joguines: representem una joguina i se’ns acaben les piles, llavors es
recarreguen.
- Ens movem per un líquid de molta densitat, com el blandibluc, i després en un lloc amb molt
poca gravetat, com si flotéssim.
PART PRINCIPAL:
- El joc dels personatges: en rotllana asseguts surt un alumne que representa un personatge, els
altres l’hauran d’endevinar.
FINAL:
- Diferents formes de dormir: amb fred, por, insomni, calor, somiant,...
OBSERVACIONS:
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YOSAKU I L'OCELL MÀGIC
Tsuyoki Yama ( Japó)

a molts anys hi havia un noi molt pobre, que vivia en una caseta al mig d'un bosc. Aquest noi
s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després
vendre-la a la ciutat.
Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es
comprà menjar. Pel camí de tornada sentí uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una
trampa.
- Pobre ocell -va dir Yosaku-. Ara t'ajudaré.
El deslligà de la trampa. L'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les
gràcies a Yosaku.
Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc,
van trucar a la porta.
-Qui deu ser ? -es preguntà Yosaku.
Quina sorpresa! Quan obrí la porta es trobà una noia preciosa, que tenia molt de fred. Yosaku, que
era bo, li va dir:
-Passa i escalfa't.
Yosaku va preguntar a la noia on anava, i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a
prop d'aquell camí.
-És de nit- va dir Yosaku.
I ella li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit ja que era molt freda.
- Sí, m'agradaria, però sóc pobre, i no tinc llit, tampoc gaire menjar.
- No em cal, gràcies.
- Doncs bé, pots quedar-te - va dir Yosaku.
Durant la nit la noia va fer tota la feina de la casa.
Quan Yosaku, al matí, es va despertar i va veure tot tan net i ordenat es va posar molt content.
Va continuar nevant un dia i un altre.
I ella li va preguntar:
- Puc quedar-me fins que acabi de nevar?
- És clar que sí -va dir Yosaku.
Passaven els dies i no parava de nevar.
Yosaku i la noia es van enamorar i un dia ella li va dir a Yosaku:
- Què et vols casar amb mi? I així sempre estarem junts.
- Sí -va contestar Yosaku.
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Títol UD: Equilibris
Justificació:
Els alumnes de CM es troben en una edat òptima per a desenvolupar la seva coordinació i
equilibri. Aquesta UD tractarà de millorar l’equilirbi ja iniciat en els anteriors nivells.
Incrementarem el nivell de dificultat mitjançant postures amb el propi cos, variant el centre de
gravetat i en relació amb altres objectes com les xanques o a sobre d’un banc.
C.M.
Cicle
3r

Curs
Durada i distribució temporal

5 sessions contínues el 1r trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències
bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1. Interioritzar la imatge corporal per mantenir objectes en equilibri.
2. Experimentar situacions pràctiques en que calgui la cooperació.
3. Mantenir l'equilibri, tot variant el centre de gravetat i la base de
substentació.
4. Mantenir l’equilirbi d’objectes i amb objectes.

Continguts

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per ajustar
el procés d’ensenyament-aprenentatge i valorar
la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
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Gimnàs i pista, xanques, raquetes, pilotes,...

Materials i espais

SESSIONS
TRIMESTRE:1r
UD: Equilibris
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 aros i 25 piques.
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:

Nº SESSIÓ: 1/5

- Fer rodar lliurament el cercle. Posar normes ús dels aros.
- A veure qui el fa anar més lluny.
PART PRINCIPAL:
- Fer rodar el cercle i córrer al costat seu, evitant amb la mà que es caigui a terra. A veure qui és
capaç de mantenir el cercle rodant durant 30 segons. I durant 1 minut?
- Fer girar el cercle en el lloc com si fos una moneda. A veure qui el fa durar més temps girant.
- Portar una pica equilibrada sense que es caigui:
Sobre la mà.
Aguantant-la amb la punta de dos dits.
Amb la barbeta.
A qui se li acudeix alguna forma nova?
- En quadrupèdia, portar la pica sobre el clatell.
- En quadrupèdia invertida, portar-la sobre el pit.
FINAL:
- Estiraments amb piques.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r
UD: Equilibris
Nº SESSIÓ: 2/5
ESPAI: pista
MATERIALS: material fix espatllera, banc suec. 4 matalassos
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- Transportar el còmode: Un s'asseu al matalàs i la resta el porten fins l'altre costat del gimnàs.
Allà es canvia el còmode per un altre, fins que tots ho han estat.
PART PRINCIPAL:
- Pujar i baixar per un banc suec recolzat en una espatllera:
Caminant.
A peu coix.
En quadrupèdia.
En gatzoneta.
D'esquena.
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Peus junts
FINAL:
- Relleus cadireta de la reina.
OBSERVACIONS:
TRIMESTRE:1r
UD: Equilibris
ESPAI: pista
MATERIALS: material per al circuit.
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- Buscar postures amb diferents punts de recolzament.
- En parella, fer-lo caure.
PART PRINCIPAL:
- Circuit equilibri.
FINAL:
- Lluita de galls.
OBSERVACIONS:

Nº SESSIÓ: 3/5

TRIMESTRE:1r
UD: Equilibris
ESPAI: pista
MATERIALS:
CICLE I CURS: C. M. 3r

Nº SESSIÓ: 4/5

INICI:
- Postures i escalfament equilibri de Tai-Txi.
PART PRINCIPAL:

-

Desplaçaments a peu coix... a cucliquilles...
Desplaçaments amb xanques baixes.
Desplaçaments amb pilota i raqueta, es passa prova.

FINAL:
- Equilibri en un banc: situar-se per ordre d’alçada, per data naixement, etc.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r
UD: Equilibris
ESPAI: pista
MATERIALS: 2 pilotes, llapis, gomes i fitxa prova 2
CICLE I CURS: C. M. 3r

Nº SESSIÓ: 5/5

INICI:
- Comecocos
PART PRINCIPAL:

-

Acrobàcies en parella.
Acrobàcies lliure.
Fer foto.

FINAL:
- Comentari de la unitat acabada.
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OBSERVACIONS:
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Títol UD:Coneguem els Jocs Populars i Tradicionals
Justificació: El joc és una activitat que permet a l’alumne de Primària descobrir-se a si
mateix, els altres i el seu entorn. És una activitat de plaer, estimula la imaginació i, per tant,
molt atraient per als nens.
En aquesta unitat els alumnes coneixeran els jocs populars i tradicionals de l’entorn proper i
familiar, o bé jocs que es coneguin d’altres països.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

CM
Tercer
4 sessions a l’inici del segon trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
Física
Medi

Objectius
d’aprenentatge

1.Organitzar i executar jocs establint les seves normes i respectar-les.
2.Realitzar una recerca de jocs populars i/o tradicionals del propi territori i d’altres
països a fi de conèixer-los.
3.Participar i cooperar activament en els jocs.

Continguts

- Execució de diversos jocs populars i tradicionals.
- Creació, organització i/o modificació de jocs populars i tradicionals.
- Construcció de diferents materials relacionats amb els jocs jugats: fitxer i material.
- Jocs populars i tradicionals d’aquí i d’arreu.
- Les regles bàsiques dels jocs.
- Cooperació i participació responsable entre els diferents jugadors.
- Acceptació i respecte de la identitat personal, la dels altres, els materials i el joc.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Organitzarem els grups en aquesta progressió
per facilitar l’aprenentatge i la seva
assimilació: individual, parelles, petit grup fins
al gran grup.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i
valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.13

Materials i espais

També valorarem les aportacions fetes pels
alumnes en la fitxa dels jocs que han portat de
casa. (annex). I passarem un full
d’autoavaluació per a cada alumne (annex).
El material que sigui convenient per als jocs.
Pista poliesportiva.

SESSIONS
TRIMESTRE: 2n UD: Coneguem els jocs populars i trad. Nº SESSIÓ: 1/4
ESPAI: pista
MATERIALS: guix, fitxa dels JTP.
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
-

El llop i les gallines.
Els paquets.

PART PRINCIPAL:
-

Cadena tròfica.
Els bolets

FINAL:
- Passar fitxa de jocs i explicar les instruccions de com omplir-ho. Acordar una data d’entrega.
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 2n UD: Coneguem els jocs populars i trad. Nº SESSIÓ: 2/4
ESPAI: pista
MATERIALS: 1 fulard, un guix, palets xinesos.
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
-

Estop!
Kebadi (Marroc)

PART PRINCIPAL:
-

Rellotge de la torre.
Mocador.
Guix

FINAL:
-

Mikado (Xina)

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n UD: Coneguem els jocs populars i trad. Nº SESSIÓ: 3/4
ESPAI: pista
MATERIALS: pilota i el material necessari per a fer la joguina.
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
-

Construcció d’una joguina amb material alternatiu.
La última letra tiene la palabra (Perú)
Aranya mòbil.

PART PRINCIPAL:
-

Policies i lladres.

FINAL:
-

Bomba

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n UD: Coneguem els jocs populars i trad. Nº SESSIÓ: 4/4
ESPAI: pista
MATERIALS: el material necessari pels jocs, full d’autoavaluació (annex), llapis i gomes.
CICLE I CURS: C. M. 3r
-

-

Circuit per estacions dels jocs que hagin buscat la informació.
Autoavaluació J. P i T

OBSERVACIONS:
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Títol UD:Pitxi
Justificació: Aquest m’ha demostrar ser un esport molt complert i que als alumnes lis
agrada jugar. Començant amb el Pitxi es pot anar introduint més regles i major complexitat a
l’esport. Batejar sempre implicar una coordinació óculo-manual i demostrar una gran atenció i
concentració mentre es pràctica.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

Mitjà
Tercer
En total són 7 sessions, distribuïdes de forma
discontínua al llarg dels 3 trimestres.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.Executar diferents tipus de colpejos amb diversos materials i amb eficàcia.
2.Reaccionar i desplaçar-se ràpidament entre base i base.
3.Orientar-se en el camp de joc, ocupar espais vuits i prendre inciatives.
4.Conèixer i aplicar el reglament del Pitxi i les seves variants.
5.Planificar i organitzar el joc del Pitxi de forma autònoma, responsable i en
col·laboració, utilitzant recursos (materials, instal·lacions, etc.).
6.Cooperar i dialogar amb els companys per prendre decisions en el joc.

Continguts

7.Acceptar les pròpies possibilitats, i respectar les altres persones i les seves accions.
- Realització organització del joc del Pitxi i variants en el joc (reglament, material,
companys, adversaris, etc.).
-

Execució de colpejos amb pala, bat, mà o peu.

-

Realització de desplaçaments a la màxima velocitat i salts entre base i base.

-

Situar-se en l'espai per defensar o atacar (tàctica)

-

Execució de llançaments i recepcions amb pilota.

-

La tècnica reglada del Pitxi: sacada i colpeig.

-

El material i el seu bon ús: la pala, el bat i la pilota.

-

El reglament i variants del Pitxi.

-

Esforçar-se en el joc cooperant amb l’equip.

-

Inciativa durant el joc.

-

Acceptació de la identitat personal, i respecte per les altres persones i les seves
accions.
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-

Valoració de l’esforç per damunt del resultat i relativització de la victòria: saber
guanyar i perdre
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
L’estil d’ensenyament emprat és l’assignació
de tasques.

Metodologia

2 grans-grups. Meitat i meitat de la classe.
L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i
valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.

Criteris d’avaluació

Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Aros o guixos. Pilotes de PVC, de tennis,
pales o bat.

Materials i espais

Pista poliesportiva.

SESSIONS
TRIMESTRE:1r, 2n i 3r
UD: Pitxi
Nº SESSIÓ:1,2,3,4,5,6,7/7
ESPAI: pista
MATERIALS: Aros o guixos. Pilotes de PVC, de tennis, pales o bat
CICLE I CURS: C. M. 3r
El Pitxi estàndard (béisbol adaptat).
Variants del Pitxi:
- En el reglament: El Rei, “matant”, “aire”, “per vides”, “per carreres”, etc.
-

En el material: pilota, pala, bat.

-

En el colpeig: amb el peu, amb la mà.

OBSERVACIONS:
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Títol UD: Salts
Justificació:
Practicarem una de les habilitats motrius bàsiques del moviment humà. Dedicarem aquesta ud a
executar diversos tipus de salts: en corda, amb colxoneta, a un peu, dos peus...
Mitjà
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Tercer
En total són 4 sessions contínues al 2n
trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge
Continguts
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Pista, material per al circuit i cordes.
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SESSIONS
TRIMESTRE: 2n
UD: Salts
Nº SESSIÓ: 1/4
ESPAI: pista
MATERIALS: 3 cordes
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- Lliurament per l’espai experimentar diverses formes de salt.
- Teorització: preguntar quins salts han fet.
- Desplaçant-se per la pista anar saltant de les formes que diu el mestre.
PART PRINCIPAL:
- Els 3 salts: es col·loquen 3 marques, que poden ser 3 testimonis o cordes al terra. De manera
que cada vegada les anirem separant més...
- Pica-paret salant.
FINAL:
- Mar-cel-terra
- El Sr. Simon diu... i anar indicant salts.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n
UD: Salts
ESPAI: pista
MATERIALS: -CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- Escalfament tai-xi i acabar amb un salt.
PART PRINCIPAL:
- Els 3 salts: Mateix joc altre dia.
- Relleus:
. a peu coix.
. amb els dos peus junts.
. més amplitud en les passes
. ens lliguem les sebates i en parella.
FINAL:
- Relaxació
OBSERVACIONS:

Nº SESSIÓ: 2/4

247

TRIMESTRE: 2n
UD: Salts
Nº SESSIÓ: 3/4
ESPAI: pista
MATERIALS: cordes
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- Presentació del material, cordes.
- Lliure experimentació individual o en parelles.
PART PRINCIPAL:
- Prova de cordes: mínim 5 salts.
- Tots junts saltar a corda. Es poden cantar cançons. (annex)
FINAL:
- Ivanov: Es col·loquen un al costat de l’altre agafats per la cintura mentre canten i ballen la
cançó:
“Ivanov, el célebre cosaco
paseaba por la estepa
batiendo el taco”
Es canta la cançó agafats de la cintura i fent un pas endavant i tornem al lloc, un lateral i
tornem al lloc. La segona vegada tot amb l’esquerre i finalment amb els dos peus alhora
saltant. Igual, però agafant-se per darrera els genolls, i finalment pels turmells.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n
UD: Salts
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: material per al circuit.
CICLE I CURS: C. M. 3r

Nº SESSIÓ: 4/4

INICI:
- Els bolets: per salvar s’ha de saltar per damunt de les cames.
PART PRINCIPAL:

-

Circuit amb obstales per saltar. Es cronometre el temps.

FINAL:
- La bomba.

OBSERVACIONS:
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Annex:
“En la ca-lle-lle
Veinticua-tro-tro
Ha habi-do-do
Un asesina-to-to
Un vie-ja-ja
Mató un ga-to-to
Con la pun-ta-ta
De un zapa-to-to
Pobre vie-ja-ja
Pobre ga-to-to
Pobre pun-ta-ta
Del zapa-to-to”

“Pom pom.
¿Quién es?
El cartero.
¿Y qué trae?
Una carta.
¿Para quién?
Para usted.
Date la vuelta
y comienza otra vez”.
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Títol UD:Agilitat i girs
Justificació:
Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

Mitjà
Tercer
En total són 5 sessions contínues al 2n
trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge
Continguts
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.

Materials i espais
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SESSIONS
TRIMESTRE: 2n
UD: Agilitat i girs
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: bancs, 1 aro, 1 pilota petita.
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- El pescador
PART PRINCIPAL:
-

Nº SESSIÓ: 1/5

Col.locar els bancs en fila i anar-los passant de diferents maneres: caminant, corrent, a peu
coix, a "cuclilles", arrossegant-se, d’esquena.
Repetir els exercicis de l’exercici anterior però amb els bancs al revés.
Caminar per sobre el banc i passar entre un cercle que sosté el mestre.
Passar per sobre dels bancs imitant animals que ells vulguin, es premia la originalitat.

FINAL:
- Asseguts en rotllana n’hi ha un al mig. Els de la rotllana es passen una pilota per darrera i el
del mig ha d’endevinar on és. Es van canviant els papers.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: bancs.
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- Pilla-pilla.

UD: Agilitat i girs

Nº SESSIÓ: 2/5

PART PRINCIPAL:
-

-

Es fiquen dos bancs junts i en sentit contrari dos nens s’han de creuar sense que cap dels dos
caigui a terra (direm que és aigua i que passen per un pont). Poden buscar les formes que
vulguin sempre i quan no caiguin a terra.
Una vegada hagin assimilat l’exercici anterior canviem els bancs al revés augmentant la
dificultat de l’exercici.

FINAL:
- El rei del silenci.
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 2n
ESPAI: pista
MATERIALS:
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- Els bolets.

UD: Agilitat i girs

Nº SESSIÓ: 3/5

PART PRINCIPAL:
-

-

CIRCUIT D’ESPATLLERES: es col.loquen uns bancs inclinats per pujar les espatlleres. Hi
ha dos grups que esgraonadament aniran pujant a les espatlleres amb l’objectiu d’anar a
l’altre costat. Els grups es creuaran sobre les espatlleres vigilant de no caure. Per augmentar
la dificultat es poden fer pujar molts nens de cop. hi haurà bancs inclinats que hauran de
passar per pujar i baixar a les espatlleres. els bancs faran de reguladors de les cues que es
formin abans de pujar a les espatlleres.
Des de dalt de les espatlleres i a poca alçada han de caure de peus a dins d’un cercle.
Es tracta de fer el pont sobre un matalàs, el mestre ajuda a fer-lo correctament.

FINAL:
- Comandos.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n
UD: Agilitat i girs
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: material per al circuit
CICLE I CURS: C. M. 3r

Nº SESSIÓ: 4/5

INICI:
- Pilla-pilla cercles: els cercles són casa. No val quedar-hi eternament a la casa, s’ha d’anar
canviant.
PART PRINCIPAL:
- Circuit d’agilitat. Es cronometrarà. Es pot dir que per cada peu que posin es penalitzat, ja
que hi ha aigua, plena de cocodrils i taurons amb molta fam.
FINAL:
- ZIP-ZAP-ZUP
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 2n
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: 25 piques i cons.
CICLE I CURS: C. M. 3r

UD: Agilitat i girs

Nº SESSIÓ: 4/5

INICI:
- Pica a la mà: es tracta de mantenir sobre el palmell de la mà una pica recta sense que caigui.
Fa falta concentració i respiració adequada per aconseguir-ho. Els que se’n surtin bé amb la
mà ho poden provar amb el peu.
PART PRINCIPAL:
- Les piques en cercle: Estan cercle i cadascú té una pica que manté dreta. Al senyal deixen la
pica i agafen la pica del costat abans que caigui a terra. Es puntua a criteri del mestre.
- Circuit de piques.
FINAL:
- Estiraments amb la pica.
OBSERVACIONS:
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Títol UD: Jocs de cooperar
Justificació:
Des de l'escola, les activitats i els jocs cooperatius ben utilitzats, poden esdevenir un bon recurs
didàctic per tal de generar en els nostres alumnes actituds solidàries, per a fomentar les relacions
interpersonals dins del grup, per a promoure situacions en les quals es regulin els conflictes de
forma col·lectiva, etc.
Els jocs cooperatius impliquen la superació d'alguna meta col·lectiva on assolir-la depèn de que
tots i cadascun dels participants poden aportar alguna cosa. Ningú guanya ni ningú perd. Tots hi
guanyem.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

Superior
Tercer
En total són 5 sessions contínues al 2n
trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

Continguts

- Realitzar la croqueta i tombarelles endavant i endarrera amb
diferents plans.
- Experimentar i realitzar diferents maneres de fer el pi.
- Executar acrobàcies en petit-grup.
- Cooperar i coordinar-se amb l’altre.
- Acceptar les pròpies possibilitats i les dels altres.
- Contemplació de les normes bàsiques de seguretat i d’execució de
les diferents activitats , reconeixent les possibliltats de lesionar o
lesionar-se.
- Gaudi de l’activitat gimnàstica.
- Sincronització del moviment amb els dels companys.
- Control corporal en les activitats gimnàstiques
- Encadenació de diferents activitats gimnàstiques
- Realització de girs sobre els diferents eixos corporals
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Material fix i fungible de gimnasia.
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SESSIONS
TRIMESTRE: 3r
UD: Jocs de cooperar
Nº SESSIÓ: 1/5
ESPAI: pista
MATERIALS: 4 pilotes i 4 cercles
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- Cercle dels noms: es fa una rotllana i es va passant un pilota, quan la reps dius el nom i així ens
anem coneixent.
Variant: quan reps dir el nom del qui te la passat.
Variant: anar passant amb silenci i quan dius stop, el que la té ha de dir el nom dels 2 últims que
l’havien passat.
PART PRINCIPAL:
- Billar mòbil: en grups de 6 i sense utilitzar les mans ni peus, passar-se la pilota fins arribar al
final del camp (pots tocar amb tot el cos)
Variant: si val tot el cos, però ara no pot tocar al terra.
- Pondre ous: agafats en rotllana mirant en fora i en grups de 6, col·locar una pilota a les
esquenes i desplaçar-se sense que caigui, fins a deixar-la dins d’un cèrcol que és el niu.
- Aixecar-se en grup: grups de 6, agafats per l’avantbraç, inentar aixecar-se tots junts.
- Curses en grup: agafats de diferents maneres un grup de 6, fer curses amb els altres grups,
sense deixar-se anar.
FINAL:
- Wanted: es forma una rotllana gran i de 3 a 5 van al mig amb els ulls tancats, es tracta de trobar
la persona que el mestre diu de la rotllana. Es desorienten una mica com al joc de la gallineta
cega. Es pot fer individual a veure qui primer el troba o bé per grup i mirar quin ha tardat menys.
OBSERVACIONS:
TRIMESTRE: 3r
UD: Jocs de cooperar
Nº SESSIÓ: 2/5
ESPAI: pista
MATERIALS:12 o 13 pilotes.
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- Adjectius: en rotllana cadascú ha de dir el seu nom i 2 adjectius bons que el defineixin.
Variant: dir 2 adjectius dolents o altres.
Boti-boti: tots amb una pilta i botant, a la senyal han de canviar de pilota, però cap d’aquestes pot
deixar de botar.
PART PRINCIPAL:
- CAVALLERS
Per parelles d’igual pes, un puja a l’esquena de l’altre a cavallet i llavors amb una pilota intenta
atrapar els que no en tenen
- RELLEUS PER PARELLES
Portar una pilota entre diferents parts del cos entre dos. Es pot fer relleus amb les altres parelles.
(exemples: entre fronts, esquenes, culs,...)
- BANC MÀGIC
Per grups de 10 aproximadament i sobre d’un banc, ordenar-se per alçada, alfabèticament segons
nom,... però sense caure del banc.
FINAL:
- ESTORA HUMANA: En grups de 6 o 7, tots s’estiren al terra junts i

llavors un es col·loca sobre perpendicularment, a continuació els
companys del terra rodolen tots coordinament i el de sobre es va
movent.
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-ESCRIURE PARAULES: En grups, formar paraules amb el seu cos
estirats al terra o drets.
OBSERVACIONS:
TRIMESTRE: 3r
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes i aros
CICLE I CURS: C. M. 3r
INICI:
- Pilla-pilla en parelles.
- El trenes en parelles.
PART PRINCIPAL:
- El joc de les cadires cooperant.

UD: Jocs de cooperar

Nº SESSIÓ: 3/5

FINAL:
- Relleus amb pilotes : en grups de 4, es tracta de passar-se la pilota del primer fins que arribi
a l’últim fent cadena, quan arriba a l’últim aquest es posa el primer. S’acaba quan s’arriba a
una meta.
- Relleus amb aros: en grups de 4 és col·loquen un cèrcol al cap i es desplacen sense que els
caigui
OBSERVACIONS:
- Massatge conjunt: es forma un cercle asseguts i el mestre es col·loca en aquest. Ell fa fent un
massatge amb les mans a l’esquena d’un/a alumne/a i es va seguint la corrent fins que arriba al
mestre, el qual canvi el tipus de massatge.

TRIMESTRE: 3r
ESPAI: pista o gimnàs
MATERIALS: 1 pilota petita.
CICLE I CURS: C. M. 3r

UD: Jocs de cooperar

Nº SESSIÓ: 4/5

INICI:

- ZIP, ZAP, ZUP: es fa una rotllana drets. comença un tenint la “corrent” i ha
de fer les segons opcions: ZAP: passar corrent mateixa direcció ZAP: canvi
direcció corrent ZUP: passes corrent al que tens davant al cèrcol.
Variant:es pot acompanyar amb el moviment del pit o les mans per indicar
l’acció i al final es pot provar amb més grans de fer-ho només amb la vista o
acció del pit o mans.
PART PRINCIPAL:

- DOBLE ACCIÓ: en rotllana i asseguts, un comença fent una acció amb una
mà i una altra acció amb l’altra mà, el del costat seu ha de fer una acció igual
que l’altra i canviar l’altra i així successivament.
- PASSAR CORRENT: tots en rotllana i asseguts, s’agafen les mans i un es col·loca al mig. El
mestre fa una senyal a algun de la rotllana que ha de passar la corrent prement la mà del
company/a que té al seu costat. El del mig ha d’endevinar on està la corrent.
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- RADAR: tots en rotllana i drets, mig grup té el número 1 i l’altre mig el 2. Quan entren els 1
dins han de tancar els ulls i fer un so (eo eo, pap pap, io io,...) si algú es toca queden els dos
eliminats. Els 2 controlen que no surtin de la rotllana i després participen ells fent el mateix.
FINAL:
- CORRENT DE PARAULES:en rotllana i asseguts. el que té la pilota diu una paraula i llavors
passa la pilota a qui ell/a vulgui el qual ha de dir una altra paraula que comenci per la mateixa
lletra de primera que ell ha dit i així successivament (per exemple: casa - animal – làmina )
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 3r
ESPAI: pista
MATERIALS: -CICLE I CURS: C. M. 3r

UD: Jocs de cooperar

Nº SESSIÓ: 5/5

INICI:
- Pilla-pilla de quatre.

PART PRINCIPAL:

-

El trenet.
Fer una màquina.
Exposar-la als demès grups.
Fer paraules amb el cos i endevinar. El mestre va dient les paraules.

FINAL:
- En rotllana i els braços creuats, si es pica una vegada es va a la dreta, si es pica 2 a
l’esquerra. Curs Pere Tarres...
OBSERVACIONS:
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Títol UD: Utilitzem les TIC en EF
Justificació:
Les TIC són un recurs molt valuós per a assolir aspectes d’educació física que de vegades amb
la pràctica queden poc treballats. Aquesta UD pretén utilitzar les TIC com a mitjà per a treballar
conceptes o actituds pròpies de l’àrea. És un reforç més per al treball de l’educació psicomotriu
de l’escola.
Aprofitarem els dies de pluja per a realitzar aquesta UD.
C.M.
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Tercer
En total són 9 sessions discontínues,
repartides al llarg de tot el curs.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.Utilitzar les TIC com a recurs de l’àrea.
2.Cercar, manipular i presentar un treball per a l’àrea d’EF.
3. Conèixer conceptes i actituds pròpies de l’àrea que sense l’ajut de
les TIC serien difícils d’ensenyar-aprendre.
4. Respectar els companys/es i material.
1. Participar i cooperar activament en les activitats.

Continguts

6.Ser crític.
- Realització de treballs teòrico-pràctics d’EF mitjançant les TIC.
- Desenvolupament d’actituds crítiques i positives devant les TIC i
devant d’activitats físico-esportives.
- Cooperació i treball entre companys per assolir metes comunes.
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Activitats d’aprenentatge i d’avaluació
CLICS
http://clic.xtec.cat/

Educació física (Seminari Terres de Lleida).
CI i CM
Educació Física (Isabel Gil)
CM i CS
1. Conec el meu cos.
2. Fem esport.
3. Caminar, córrer, saltar.
4. Davant, darrera, a prop.
5. Abans, durant, després.
Aprendizaje interactivo de la EF
Voleibol CS (6è)
Bàsquet CS (5è i 6è)
Futbol (CI, CM i CS)
Deportes
CM i CS
Els Esports
CM i CS
Introducció al minihandbol
CM i CS
Baloncesto
CS
Minibàsquet
CS
Gimnàstica artísitica
CM i CS
Introducció al Beisbol (Pitxi)
CM i CS
El Flag (Rugby)
CS (5è)
Deportes alternativos
1. Ultimate
2. Indiaca
3. Beisbol (CM i CS)
4. Hoquei (CM 4t)
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Actitudes, valores i no violencia en la EF i en el deporte
CI (molt guiat) CM i CS
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Webqüests

Webqüest Bàsquet Femení
CM (4t) i CS
http://cv.uoc.edu/~ialberich/wq/titol.htm
Webqüest Jocs Olímpics
CM (4t) i CS
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_ac
tividad=1024&id_pagina=1

Webqüest L’esport i la televisió
CM (4t) i CS
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_izquierda_w.php?id
_actividad=1174&id_pagina=1
Webqüest Jocs Populars i Tradicionals
CM (4t) i CS
http://www.phpwebquest.org/catala/miniquest/soporte_derecha_m.php?id_
actividad=1418&id_pagina=1
Webqüest El bàdminton
CS
http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_activida
d=792&id_pagina=1

Projectes

Juga-la a Primària
CM i CS
http://www.juga-la.cat/cat/jugala/primaria/primaria_roda.php
Valors en joc
CM (4t) i CS
http://www.lacenet.org/valors/

Videos

Activitat física i desenvolupament
CM (4t) i CS
L’alimentació I
CM i CS
L’alimentació II
CM i CS
La nena que no vol menjar
CI, CM i CS
El conte de la llebra i la tortuga
CI, CM i CS
Pla d’evacuació de l’escola
CS
Teatre a l’escola
CS
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Trucs amb la càmera
CM (4t) i CS
Circo y Ed. Física
CS
Rugbi
CS
Voleibol
CS
Bàdminton
CS
Gimnàstica artística
CM i CS
La petanca
CI, CM i CS
El korfbal
CM i CS
El Rugbi
CS
El goalbol
CM i CS
El bèisbol
CM i CS
Jocs Tradicionals i populars de Catalunya
CI, CM i CS
Canal Olímpic de Castelldefels
CM i CS
Videosessions

Cames global
CS
Quadríceps
CS
Yoga for kids
CI, CM, CS
Yoga Dance Fusion
CI, CM, CS
Model Fitness Pilates
CM, CS
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Films

Billy Elliot
CS
En un poblet miner anglès un nen canvia els guants de boxa per les
sabatilles de ballet, però l’entorn social i familiar li obligarà a fer-ho
d’amagat. Divertida i commovadora – atenció a l’escena del pare anant a la
mina.
Quiero ser como Beckham
CM i CS
Jess té 18 anys i els seus pares volen que sigui una encantadora i
convencional noia índia. Però ella només vol jugar a futbol com el seu heroi
Beckham, l’estrella del Manchester. Per la Jess, això significa donar-li cops
a la pilota al parc fins que la descobreix Jules, que la convida a unir-se a
l’equip de futbol femení de la seva ciutat. Les noies tenen la mateixa edat i
comparteixen els mateixos somnis. Jules somia en jugar a la Lliga femenina
dels Estats Units, però el que desitja la seva mare és que sigui més
femenina. Com trobarà nòvio si ni tan sols es posa un vestit?
Salta-Jumping
CM i CS
Aquesta pel·licula tracta de com un noi lluita contra els estrereotips que
existeixen al món de l'esport.
Berni.El maravilloso mundo de los deportes.
CI,CM i CS
L'ós "Berni" ajudarà en la transmissió dels valors en l'esport.
"Berni", el personatge que dóna nom a la sèrie, és un ós
polar, una mica despistat i matusser, que protagonitza
diferents i divertits episodis animats. En les seves aventures
televisives "Berni" intenta sempre practicar algun esport per
mantenir-se en forma.
Amb "Berni", protagonitzada per aquest simpàtic ós polar,
es pretén transmetre l'essència dels valors esportius: vida
sana, joc net, esperit de superació i rebuig de la violència.
Elegidos para el triunfo
CI, CM i CS
Aquesta pel·lícula tracta d'uns esportistes de Jamaica que amb esforç,
perseverança,dignitat, i treball en equip superen les dificultats per practicar
un esport gens comú al seu país.

Altres propostes
Els jocs olímpics.
Els jocs paralímpics.
Les capacitats físiques bàsiques.
Treball teòric d’un esport determinat.

269

UD: MINIOLIMPIADES
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Títol UD: Mini-Olimpiades
Justificació:
Aquesta UD serà culminació del nostre model d’iniciació esportiva horitzontal que ens permet
introduir les habilitats motrius. Aquest model és una plataforma que permet als alumnes trobar
aspectes comuns en els diversos esports que fem a les sessions (el reglament, la tècnica, l’espai
de joc sòciomotriu, el temps de joc, la comunicació, la tàctica, etc). Atorgant uns principis
transferibles d’una activitat a una altra i d’aquesta manera, contribuint a la globalitat de l’acció
educativa.
Serà una Mini-Olimpiada per equips en què realitzarem partits estàndards i proves específiques
de diversos esports que hem anat coneixent i practicant durant el llarg del curs. Ens centrarem
més en aspectes com la cooperació entre jugadors, l’autonomia i la responsabilitats per
organitzar els jocs, que no pas en l’aspecte competitiu i de guanyar la victòria sigui com sigui.
C.M.
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Tercer
1 o 2 sessions cap al final de curs.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.Aplicar la tècnica bàsica dels diferents esports apresos al llarg del
curs.
2.Aplicar tàctiques bàsiques en cooperació i oposició dels diferents
esports apresos al llarg del curs.
3.Planificar i organitzar una mini-olimpiada dels esports apresos al
curs de forma autònoma, responsable i en col·laboració, utilitzant
recursos (materials, instal·lacions, etc.).
4.Aplicar i conèixer el reglament bàsic dels esports apresos.
5.Acceptar les pròpies possibilitats, i respectar els altres i les seves
accions.

Continguts

6.Gaudir del joc i de la seva organització.
Organització i participació en una Mini-Olimpiada per equips de
diversos esports d’equip.
- Execució de les diferents habilitats motrius específiques dels
diversos esports.
- Estructuració de l’espai i el temps en el relació els companys i
adversaris en els diversos esports d’equip
- El reglament bàsic dels diversos esports.
- La tècnica i tàctica bàsica dels diversos esports.
-
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- Esforçar-se en el joc cooperant i amb iniciativa amb l’equip.
- Autonomia i bon ús dels materials, espais, regles... i en tot el que
comporta l’organització de les Mini-Olimpiades.
- Acceptació de la identitat personal, i respecte pels altres i les seves
accions.
- Valoració de l’esforç per damunt del resultat: saber guanyar i
perdre.

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Assignació de tasques i petit grup (5 ó 6
jugadors)

Criteris d’avaluació

Complemento l'avaluació de continguts
conceptuals amb un test teòric sobre algun
dels esports practicats, que passo un altre dia
(annex).
Pista dividida en 3 camps i 2 més a l’espai
annex a la pista. Total 5 camps.

Materials i espais

Pilotes de bàsquet, de futbol, handbol i hoquei.
Esticks d’hoquei.Cons. 1 rotllo de cinta.
Potser ràdio CD.

SESSIÓ
TRIMESTRE:3r
UD: Mini-Olimpiades
Nº SESSIÓ:1/1
ESPAI: pista
MATERIALS: Pista dividida en 3 camps i 2 més a l’espai annex a la pista. Total 5 camps.
Pilotes de bàsquet, de futbol, handbol i hoquei.
Esticks d’hoquei.Cons. 1 rotllo de cinta.
Potser ràdio CD.
CICLE I CURS: C. S. 6è
Assignem a cada alumne un braçalet amb el color del seu equip i s’explica el funcionament de la
diada.
Hi ha 5 camps de joc distribuïts entre la pista i tot el pati i degudament marcats amb les línies
dels 4 esports. Cada camp té assignat un número de l’1 al 5.
A cada número comença un equip diferent, Llavors comencen els partits que duren 6 minuts, fins
que se sent un xiulet fort. Aquest xiulet indica que els equips han de canviar de camp, per
exemple l’equip A que estava en el camp 2 haurà d’anar al camp 3, i així sucessivament…
Al final, si no falla res els alumnes han participat en cada esport i amb els diferents equips que
formen la Olimpiada.

272

Per acabar la diada posem música per a tots i joc lliure. Prèviament els alumnes estaran
informats que poden dur berenar. Ens acomiadem i retornem a les classes relaxadament.
Observacions:
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UNITATS DIDÀCTIQUES A QUART
Nom de la U. D.

Nº de sessions

Trimestre

8

1r, 2n, 3r

6

1r

3

1r

4. Inicació al hoquei

5

1r

5. Futbol

4

2n,

6. Pitxi

7

1r, 2n, 3r

7. Curses d’orientació

6

2n

8. Som gimnastes

4

2n

9. Jocs cooperatius

5

3r

10. Utilitzem les TIC

9

1r, 2n, 3r

11. Mini-Olimpiades

2

3r

1. Juguem-hi (comencem les
classes)
2. Inicació al bàsquet
3. Teatre
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Títol UD: Juguem-hi (Comencem les classes)
Justificació: El joc és una activitat que permet a l’alumne descobrir-se a si mateix, els
altres i el seu entorn. És una activitat de plaer, estimula la imaginació, i per tant, molt atraient
per als nens. Tanmateix, forma part del currículum en el bloc 5: El joc.
He inclòs diverses sessions al començament del curs (setembre) i a l’inici de cada trimestre,
amb la finalitat de crear el clima afectiu, la motivació i els hàbits d’aprenentatge adequats, que
es repetiran al llarg del curs amb la finalitat d’afavorir una bona integració de l’alumnat a les
sessions.
Superior
Cicle
Quart

Curs
Durada i distribució temporal

En total són 5 sessions, distribuïdes 3 al 1r
trimestre, 2 al 2n trimestre i 1 a l’inici del 3r
trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

19. Reconèixer el MEF i els/les seus companys/es.
20. Recordar i aplicar les normes i funcionament de la clase.
21. Participar activament i acollir-se adequadament a la classe.
22. Aplicar hàbits d’higiene i vestimenta personals.
23. Obtenir dades morfològiques i fisiològiques dels alumnes a través
de diverses proves.
24. Començar el curs amb alegria.

Continguts

- Explicació i aplicació del funcionament i les normes de la classe.
- Aplicació de dinàmiques jugades de coneixement i de relació amb
els altres.
- Realització de diverses proves per conèixer l’estat dels alumnes.
- Les normes de classe.
- L’escalfament i la tornada a la calma.
- Acceptació i respecte per les normes de la classe.
- Adquisició d’hàbits correctes d’higiene i vestimenta adequada.
- Participació i cooperació activa en les activitats.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.14

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Fulards, cons, guix.
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SESSIONS
TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 1/5
ESPAI: pista
MATERIALS: guix
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- Presentació del mestre / alumnes i explicació funcionament / normes classe (annex).
Abraçades
Paquets
- Semarreta per dins
PART PRINCIPAL:
- Cadena tròpica
- Triangle de les vermudes
FINAL:
- El trenet
- El Sr Simon diu...
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 2/5
ESPAI: pista
MATERIALS: pilota, 6 aros i un mocador
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
El desmai
L’aranya
PART PRINCIPAL:
- Pitxi
FINAL:
- Comentari sobre la sessió...
- El mocador
- El guix
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 3/5
ESPAI: pista
MATERIALS: full normes
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- Comandos
PART PRINCIPAL:
- Les 4 cantonades xiulet
- Les cantonades amb dramatització amb normes EF (annex)
FINAL:
- Els bolets
- Massatges
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 4/5
ESPAI: pista
MATERIALS: fulards, metre, pilota medicinal 1kg i cinta mètrica.
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- El llop
- Treure cues
PART PRINCIPAL:

-

Prova 1 (annex)

FINAL:
- Gall-gallina
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 5/5
ESPAI: pista
MATERIALS: 2 pilotes, llapis, gomes i fitxa prova 2
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- Em dic..., em pica....
- El mirall desplaçant-nos
PART PRINCIPAL:

-

Prova 2 (annex)

FINAL:
- Gat i la rata
OBSERVACIONS:
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Títol UD: Iniciació al bàsquet
Justificació: Aquesta unitat s’emmarca dins el projecte d’iniciació esportiva horitzontal
que ens permet introduir els aspectes comuns d’aquests esports (el reglament, la tècnica, l’espai
de joc sòciomotriu, el temps de joc, la comunicació, la tàctica, etc). Entenem l’esport com un
contingut que forma part de la nostra identitat cultural , i a la vegada, és una font important per
desenvolupar aspectes motrius, cognitius i relacionals. Per això la nostra intervenció donarà més
importància a la participació i a l’esforç de l’alumnat, que no pas al resultat obtingut en el joc.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

Mitjà
Quart
En total són 6 sessions, distribuïdes al 1r
trimestre de forma contínua.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1. Identificar i millorar la técnica básica del bàsquet.
2. Vivenciar diferents situacions de defensa i atac pròpies del
bàsquet (táctica).
3. Planificar i organitzar activitats relacionades amb el bàsquet de
forma autónoma, responsable i en col·laboració, utilitzant
recursos (materials, instal·lacions, etc).
4. Conèixer i aplicar el reglament bàsic del bàsquet.

Continguts

5. Acceptar les pròpies possibilitats, i respectar els altres i les seves
accions.
- Situacions de joc de bàsquet utilitzant estratègies de defensa i
atac en equip.
-

Realització de formes jugades en els que es practiquin le
diferents possibilitats de passes, recepcions, llançaments, bots i
joc de peus.

-

Realització de jocs on es practiquin tirs i rebots a cistella.

-

Participació i organització en el joc estàndard del mini-bàsquet.

-

Regles bàsiques del bàsquet.
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-

Esforçar-se i joc en equip cooperant.

-

Acceptació de la identiat personal i respecte per les altres
persones i les seves accions.

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Organitzarem els grups en aquesta progressió
per facilitar l’aprenentatge i la seva
assimilació: individual, parelles, petit grup
fins al gran grup.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.

Materials i espais

També farem servir un qúestionari tipus test
per avaluar els continguts conceptuals i alguns
de procedimentals apresos.
Pilotes de bàsquet, cons, 1 mocador, petos,
fitxa del bàsquet i vídeo.
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SESSIONS
TRIMESTRE:1r UD: Iniciació al bàsquet Nº SESSIÓ: 1/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes bàsquet
CICLE I CURS: C.M. 4t
INICI:
- Bot lliure
- Bot lliure orientat
PART PRINCIPAL:
- Relleus amb repeticions (bot, pivotejar, passe)
- Les 10 passades
- Pilota torre
FINAL:
- La bomba
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r UD: Iniciació al bàsquet Nº SESSIÓ: 2/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes bàsquet
CICLE I CURS: C.M. 4t
INICI:
- Passe lliure en parella
- Passe lliure orientat i teorització.
PART PRINCIPAL:
- Relleus entrada
- Relleus passes i entrada
FINAL:
- El rellotge de la torre
- El mocador amb pilota de bàsquet
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r UD: Iniciació al bàsquet Nº SESSIÓ: 3/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes bàsquet i un mocador
CICLE I CURS: C.M. 4t
INICI:
- Passe lliure en parella
- Passe lliure orientat i teorització.
PART PRINCIPAL:
- 1x1
- 2x2
FINAL:
- El rellotge de la torre
- El mocador amb pilota de bàsquet
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r UD: Iniciació al bàsquet Nº SESSIÓ: 4/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de bàsquet
CICLE I CURS: C.M. 4t
INICI:
- Bot lliure per les línies
PART PRINCIPAL:
- 1 x 1 treure pilota
- 2 x 2 treure pilota
FINAL:
- El 21
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r UD: Iniciació al bàsquet Nº SESSIÓ: 5/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de bàsquet
CICLE I CURS: C.M. 4t
INICI:
- Fer equips estables de 5.
PART PRINCIPAL:
- 5x5
FINAL:
- KO
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r UD: Iniciació al bàsquet Nº SESSIÓ: 6/6
ESPAI: pista
MATERIALS: test dels continguts del bàsquet + possible video
pilotes
CICLE I CURS: C.M. 4t
INICI:
- Continuar partits i explicació del test. Podríem veure el vídeo.
PART PRINCIPAL:
- 5x5
FINAL:
- KO
- Test sobre continguts experimentats del bàsquet (annex)
OBSERVACIONS:
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Títol UD: Teatre
Justificació:
En aquesta UD l’alumne anirà adquirint les habilitats per expressar-se tot fent teatre. Tot i que la
finalitat de la unitat no és la representació per a un espectacle, sí que els alumnes hauran de
crear i exposar un petit conte o història.
Mitjà
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Quart
3 sessions contínues el primer trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
Física
LLengua

Objectius
d’aprenentatge

8.
9.
10.
11.
12.

Fomentar la creativitat com a forma de realització gestual
Valorar l’expressivitat i comunicació pròpia i dels altres
Seguir la representació d’un conte amb el propi cos
Representar diferents personatges d’una història
Utilitzar el material per expressar diferents situacions i estats amb el
cos.
13. Valorar l’interès de la comunicació corporal de les situacions per part
dels alumnes.
14. Realitzar activitats seguint un ritme amb el cos.

Continguts

-

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
descobriment guiat i el creatiu, ja que ens
interessa que l’alumne espontàniament vagi
utilitzant els recursos del seu propi cos sense
que el mestra li digui.
Organitzarem els grups en aquesta progressió
per facilitar l’aprenentatge i la seva
assimilació: individual, parelles, petit grup
fins al gran grup.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
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ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Gimnàs i material divers sessió 2.

SESSIONS
TRIMESTRE:1r UD: Teatre Nº SESSIÓ: 1/3
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: CICLE I CURS: C.M. 4t
INICI:
- s’explica una història i els alumnes la van seguint motriument. (annex)
-

Joc de les normes: es formen 4 grups i es dóna una instrucció diferents a cadascun, llavors es
passa a l’acció.
P.EX: 1- fer pessigolles 2-trepitjar 3-tocar cul 4-fer pam i pipa

PART PRINCIPAL:
- anem d’excursió al bosc...
- preparem la motxilla (tots els estris,...)
- viatgem amb autobús (pujar, assentar-se, viatge, curves, baixar...
- caminem per buscar el lloc (pujades, baixades, fang, aigua, plou....)...
- muntar la tenda, entrar, deixar motxilles.
- Busquem llenya i fem un foc petit per escalfar-nos.
- Juguem a un joc per esperar el sopar (gall i gallina)...
- Anem a dormir...
- Sentim soroll d’algun animal (imitem animals diferents....)
- Tornem a dormir, sentim soroll, hi ha foc al bosc, hem de marxar, recollim ràpid i
correm....
- Arribem a la carretera i avisem als bombers (els imitem).
- Per sort no ha passat res i s’ha apagat ràpid.
- Recollim els estris i pugem a l’autobús de tornada....
-

En rotllana surt un a representar un personatge o una acció que dirà el mestre. Llavors els
altres ho han d’endevinar.
FINAL:
- Arribem cansats de l’excursió i ara toca fer algun estirament i descansar.
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r UD: teatre Nº SESSIÓ: 2/3
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: material divers, piques, maons,cons, plinton, aros, etc.
CICLE I CURS: C.M. 4t
INICI:
- Distribuir tot material per la pista. Els alumnes distribuiran tot el material de forma dispersa
per la pista. Llavors s’hi mouran segons el ritme del xiulet o de la música que escolten.
No poden tocar cap material i podem incloure moviments segons algun tipus d’animal (així
gategen, salten, repten,....)
PART PRINCIPAL:
- Imitar i representar els estats, personatges o situacions que el mestre ens anomena. S’anirà
augmentant el número d’objectes a utilitzar cada representació.
5)
6)
7)
8)

personatges (forts, dèbils, grans, petits, vells, joves....)
animals (forts, dèbils, domèstics, salvatges, salten,....)
oficis (fuster, paleta, metge, perruquer, mestre,...)
situacions (transports coses dures, toves, flexibles, rígides, llargues, curtes....)

llavors incloure 2 o 3 persones i algun objecte (1,2,3..) i que ho facin junts.
-

Expressió lliure amb el material.

-

Petita representació per grups de 8 amb el material que se li dóna o que han pogut agafar de
tot el que hi havia a la pista.

FINAL:
- Relaxació i estiraments. Comentari de la sessió. Explicar que el proper dia per grups
hauran de representar un conte i que el vagin pensant.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r
UD: Teatre
Nº SESSIÓ: 3/3
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: llapis i papers per si volen escriure un guió.
CICLE I CURS: C.M. 4t
INICI:
- Representació de diferents personatges (fort, fluix, alt, baix,...)
- Magatzem de les joguines: representem una joguina i se’ns acaben les piles, llavors es
recarreguen.
- Ens movem per un líquid de molta densitat, com el blandibluc, i després en un lloc amb molt
poca gravetat, com si flotéssim.
PART PRINCIPAL:
- Contes: representar la història d’un conte o d’una part o situació, els alumnes per grups tenen
un temps per pensar la seva actuació i llavors la representen davant dels companys.
FINAL:
- Diferents formes de dormir: amb fred, por, insomni, calor, somiant,...
OBSERVACIONS:
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YOSAKU I L'OCELL MÀGIC
Tsuyoki Yama ( Japó)

a molts anys hi havia un noi molt pobre, que vivia en una caseta al mig d'un bosc. Aquest noi
s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després
vendre-la a la ciutat.
Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es
comprà menjar. Pel camí de tornada sentí uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una
trampa.
- Pobre ocell -va dir Yosaku-. Ara t'ajudaré.
El deslligà de la trampa. L'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les
gràcies a Yosaku.
Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc,
van trucar a la porta.
-Qui deu ser ? -es preguntà Yosaku.
Quina sorpresa! Quan obrí la porta es trobà una noia preciosa, que tenia molt de fred. Yosaku, que
era bo, li va dir:
-Passa i escalfa't.
Yosaku va preguntar a la noia on anava, i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a
prop d'aquell camí.
-És de nit- va dir Yosaku.
I ella li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit ja que era molt freda.
- Sí, m'agradaria, però sóc pobre, i no tinc llit, tampoc gaire menjar.
- No em cal, gràcies.
- Doncs bé, pots quedar-te - va dir Yosaku.
Durant la nit la noia va fer tota la feina de la casa.
Quan Yosaku, al matí, es va despertar i va veure tot tan net i ordenat es va posar molt content.
Va continuar nevant un dia i un altre.
I ella li va preguntar:
- Puc quedar-me fins que acabi de nevar?
- És clar que sí -va dir Yosaku.
Passaven els dies i no parava de nevar.
Yosaku i la noia es van enamorar i un dia ella li va dir a Yosaku:
- Què et vols casar amb mi? I així sempre estarem junts.
- Sí -va contestar Yosaku.
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Títol UD: Iniciació al hoquei
Justificació:
En aquesta UD treballarem bàsicament el bloc de continguts execució d'habilitats motrius,
mitjançant activitats pre-esportives on l'stick serà l'element motivador i engrescador de
l'activitat.En la primera sessió es treballaran les normes de seguretat en el joc i es farà un
recordatori de l'ús de l'stick.. En la segona es realitzaran diferents tipus de conduccions. Al llarg
de la tercera sessió treballarem les passades i les parades. En la quarta es faran jocs de
cooperació-oposició amb l'stick. Finalment, en la cinquena, es faran diverses activitats on es
treballaran els aspectes desenvolupats al llarg de les sessions anteriors.La unitat de programació
està pensada per grups de 25 alumnes amb material individual per cadascú (cada nen/a disposa
d'un stick i pilota) i d'uns quants discs de hoquei. Les sessions es realitzaran a l'aire lliure en una
pista poliesportiva amb les línies marcades.
C.M.
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

4t
5 sessions contínues al primer trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències
bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

Continguts

1. Conèixer i aplicar els moviments bàsics amb l'stick.
2. Conèixer i respectar les regles bàsiques del hoquei.
3. Tenir cura i aplicar les normes bàsiques de seguretat.
4. Acceptar les pròpies possibilitats i les dels altres.
5. Aprendre aspectes d'actitud com: respecte als companys, material,
etc.
6. Gaudir de l'activitat per si mateixa sabent guanyar i perdre.
- Utilització dels elements tècnics bàsics.
- Experimentació dels elements tècnics de la conducció, passada i
parada.
- Execució de situacions de joc cooperació - oposició.
- Coneixement dels tres elements tècnics bàsics: conducció, passada i
parada.
- Coneixement de les regles bàsiques dels jocs amb stick.
- Coneixement de les normes de seguretat.
-Acceptació de les pròpies limitacions i la dels companys/es.
- Respecte envers les normes de seguretat, als companys i als
materials.
- Cooperació amb els companys/es sense tenir en compte el resultat.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Pista poliesportiva, 25 stikcs i 25 pilotes.
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SESSIONS
TRIMESTRE:1r
UD: Inicació al hoquei
Nº SESSIÓ: 1/5
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 sticks i 25 pilotes.
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- Presentació del material per fer les classes i introducció teòrica al hoquei:
- Material que s'utilitza: stick, pilota i disc.
- Normes bàsiques sobre:
 Utilització de l'stick.
 Reglament.
 Mesures de seguretat.
- Controlar la pilota caminant i corrent per tota la pista.
- Comecocos.
PART PRINCIPAL:
- El mocador.
FINAL:
- Escriure una paraula.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r
UD: Inicació al hoquei
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 sticks i 25 pilotes.
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
Tocar i parar. (es porta l’stick degudament a la mà)
PART PRINCIPAL:
- Les quatre cantonades.
FINAL:
- Bombastick.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r
UD: Inicació al hoquei
ESPAI: pista
MATERIALS: 12 o 13 pilotes i 12 o 13 sticks, aros o guix.
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- El mirall.
- Robar pilotes 1 x 1.
PART PRINCIPAL:
- Relleus.
- Pitxihoquei.
FINAL:
- El rellotge.

Nº SESSIÓ: 2/5

Nº SESSIÓ: 3/5

OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r
UD: Inicació al hoquei
ESPAI: pista
MATERIALS: piques i maons, 25 sticks i 25 pilotes.
CICLE I CURS: C. M. 4t

Nº SESSIÓ: 4/5

INICI:
- Ensenyar a fer porteries de hoquei.
- Guerra de pilotes.
PART PRINCIPAL:

-

Les 10 passades. 4 grups de 6.

FINAL:
- Penaltis.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r
UD: Inicació al hoquei
ESPAI: pista
MATERIALS: 2 pilotes, llapis, gomes i fitxa prova 2
CICLE I CURS: C. M. 4t

Nº SESSIÓ: 1/5

INICI:
- Muntar les porteries i camps.
- Penaltis. 4 grups de 6.
PART PRINCIPAL:

-

3 x3

FINAL:
- Comentari de la unitat acabada.
OBSERVACIONS:
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Títol UD: Futbol
Justificació: Aquesta unitat s’emmarca dins el projecte d’iniciació esportiva horitzontal
que ens permet introduir els aspectes comuns d’aquests esports (el reglament, la tècnica, l’espai
de joc sòciomotriu, el temps de joc, la comunicació, la tàctica, etc). Entenem l’esport com un
contingut que forma part de la nostra identitat cultural , i a la vegada, és una font important per
desenvolupar aspectes motrius, cognitius i relacionals. Per això la nostra intervenció donarà més
importància a la participació i a l’esforç de l’alumnat, que no pas al resultat obtingut en el joc.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

C.M.
4t
4 sessions contínues al 2n trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Control de la pilota en moviment i passada
Coordinar el xut en carrera
Aprendre a conduir la pilota superant obstacles
Respectar els companys.
Cooperar.
Saber guanyar i perdre.

Continguts

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
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ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.15
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Materials i espais
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SESSIONS
TRIMESTRE: 2n
UD: futbol
Nº SESSIÓ: 1/4
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de futbol per a cadascú, 6 cons, obstacles pel circuit.
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- Conducció individual de pilota: córrer per l’espai sense tocar a ningú.
- Córrer seguint les línies del camp.
PART PRINCIPAL:
- L’aranya amb pilotes. Es poden fer més línies d’aranyes.
- Circuit: es prepara un circuit amb obstacles que els alumnes hauran de realizar conduint la
pilota.
FINAL:
- Futgolf: Es col·loquen 5 o 6 cons per la pista situats lliurement i es dóna un número a
cadascún.
Llavors sortint des del mig del camp, cada jugador ja fent tocs d’aproximació amb la pilota
fins tocar el con. Es compten els tocs que fa a cada “forat” i guany el jugador que en fa
menys en tot el recorregut.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n
UD: futbol
Nº SESSIÓ: 2/4
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes per cadascú
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- Futbàsquet: Hi ha 2 en la parella, un porta la pilota a les mans i l’altre la condueix amb els
peus. Els que porten la pilota a les mans intenten tocar la pilota dels que la porten als peus.
Si és així, hi ha canvi de rol.
PART PRINCIPAL:
- Pilotes a l’altre camp: 2 equips, un a cada costat de camp amb una pilota als peus. A la
senyal del mestre/a han de xutar amb un xut ras cap a l’altre costat de forma continuada totes
les pilotes que els hi arribin. Quan el mestre xiula es para i es compten les pilotes que hi ha a
cada camp i guany l’equip que en té menys.
- Xuts a porteria: es formen 4 equips, un fa fila al costat de la porteria i els altres tres a fora
l’àrea (un al centre i els altres dos una mica cap als costats). Comença llançant el primer de
cada fila alternativament i llavors es canvia el porter. Hi ha d’haver una rotació de forma que
tothom passi per les 4 posicions.
FINAL:
- Futbol xinès.
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 2n
UD: futbol
ESPAI: pista
MATERIALS:
CICLE I CURS: C. M. 4t

Nº SESSIÓ: 3/4

INICI:
- El castell
PART PRINCIPAL:
- Salvem el castell estàtic: es marca una rotllana al terra d’uns 5 metres de diàmetre, al centre
s’hi col·loca un con amb una pica i es tracta que des de fora la toquin amb un xut. Hi ha 4
jugadors fora que se la passen i 2 dins que intenten tallar els xuts. Es va canviant de tant en
tant.
- Relleus i entrades a porteria.
FINAL:
- Futbolí: en un petit camp es fan 2 equips que van agafats de les mans i formant línies. Es
tracta de jugar a futbolí sense sortir de la línia que poden jugar.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n
UD: futbol
Nº SESSIÓ: 4/4
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de futbol, cons.
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- El Rodo: es col·loquen amb grups de 5 alumnes i en forma de rotllana, excepte un que es
col·loca al mig. Els de fora es van passant la pilota i el del mig intenta treure-la. Els de
fora poden fer només 3 tocs.
PART PRINCIPAL:
- L’estrella: es forma una o dues rotllanes, excepte un que es col·loca al mig. El del mig va
passant la pilota a cada membre de la rotllana i aquest li torna.
Variant: has d’anar allà on passes la pilota.
- Partits 3x3: es formen grups de 3 alumnes i es munten diferents camps petits (10x5
metres aprox.), s’ha de fer gol a unes porteries petites fetes amb cons d’un metre de
separació.
Es pot donar un número a cada camp i establir una rotació per tal que tothom es canviï
una vegada i així aconseguir que tothom jugui contra tothom.
FINAL:
- Penaltis: qui marca s’hi posa de porter.
OBSERVACIONS:

300

301

Títol UD:Pitxi
Justificació: Aquest m’ha demostrar ser un esport molt complert i que als alumnes lis
agrada jugar. Començant amb el Pitxi es pot anar introduint més regles i major complexitat a
l’esport. Batejar sempre implicar una coordinació óculo-manual i demostrar una gran atenció i
concentració mentre es pràctica.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

Superior
Cinquè
En total són 7 sessions, distribuïdes de forma
discontínua al llarg dels 3 trimestres.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.Executar diferents tipus de colpejos amb diversos materials i amb eficàcia.
2.Reaccionar i desplaçar-se ràpidament entre base i base.
3.Orientar-se en el camp de joc, ocupar espais vuits i prendre inciatives.
4.Conèixer i aplicar el reglament del Pitxi i les seves variants.
5.Planificar i organitzar el joc del Pitxi de forma autònoma, responsable i en
col·laboració, utilitzant recursos (materials, instal·lacions, etc.).
6.Cooperar i dialogar amb els companys per prendre decisions en el joc.

Continguts

7.Acceptar les pròpies possibilitats, i respectar les altres persones i les seves accions.
- Realització organització del joc del Pitxi i variants en el joc (reglament, material,
companys, adversaris, etc.).
-

Execució de colpejos amb pala, bat, mà o peu.

-

Realització de desplaçaments a la màxima velocitat i salts entre base i base.

-

Situar-se en l'espai per defensar o atacar (tàctica)

-

Execució de llançaments i recepcions amb pilota.

-

La tècnica reglada del Pitxi: sacada i colpeig.

-

El material i el seu bon ús: la pala, el bat i la pilota.

-

El reglament i variants del Pitxi.

-

Esforçar-se en el joc cooperant amb l’equip.

-

Inciativa durant el joc.

-

Acceptació de la identitat personal, i respecte per les altres persones i les seves
accions.

-

Valoració de l’esforç per damunt del resultat i relativització de la victòria: saber
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guanyar i perdre

303

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
L’estil d’ensenyament emprat és l’assignació
de tasques.

Metodologia

2 grans-grups. Meitat i meitat de la classe.
L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i
valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.

Criteris d’avaluació

Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Aros o guixos. Pilotes de PVC, de tennis,
pales o bat.

Materials i espais

Pista poliesportiva.

SESSIONS
TRIMESTRE:1r, 2n i 3r
UD: Pitxi
Nº SESSIÓ:1,2,3,4,5,6,7/7
ESPAI: pista
MATERIALS: Aros o guixos. Pilotes de PVC, de tennis, pales o bat
CICLE I CURS: C. S. 5è
El Pitxi estàndard (béisbol adaptat).
Variants del Pitxi:
- En el reglament: El Rei, “matant”, “aire”, “per vides”, “per carreres”, etc.
-

En el material: pilota, pala, bat.

-

En el colpeig: amb el peu, amb la mà.

OBSERVACIONS:
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CICLE MITJÀ
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INTRODUCCIÓ-JUSTIFICACIÓ
Una de les coses que resulta més difícil quan ens proposem organitzar activitats
d’orientació és esbrinar el nivell de dificultat més adequat pel grup de nois i noies que
han de realitzar-les.
En aquest sentit és important considerar el nivell de desenvolupament físic i psíquic
dels alumnes en relació a tots els conceptes que hauran d’aplicar i les habilitats
motrius que requerirà la pràctica.
Hem de recordar que l’orientació i les seves activitats comporten un seguit d’estats
afectius i emocionals que la diferencien de la resta d’activitats físiques. Parlem d’un
conjunt de situacions que es plantegen en aquestes activitats que poden generar un
seguit d’estats afectius diferenciats:
SITUACIONS
- Grans extensions de terreny.
- Terreny desconegut.
- Terreny perillós.
- Desenvolupament de l’activitat en solitari.

ESTATS AFECTIUS
- Eufòria - desànim.
- Soledat.
- Inquietud.
- Por.

Des del naixement es concep el món com un apèndix d’un mateix, de manera que tot
el que ens envolta – pares, germans, amics, objectes, natura estan supeditats a
nosaltres.
Som el centre i tot ho entenem segons els nostres principis.
El procés de descentralització que s’efectua al voltant dels 10 anys aproximadament,
permet al nen / nena desenvolupar l’esquema corporal i el sentit de la situació des de
paràmetres físics i des de paràmetres psíquics, i ens dóna la possibilitat de:
- Ser capaços de veure el món des de fora i a nosaltres mateixos dins d’aquest món.
- Veure a altres persones com nosaltres que no depenen directament de la nostra
actuació.
- Veure l’entorn com una entitat amb vida pròpia on ens movem. D’aquí que s’iniciï
un cert interpes per aquest entorn, com a autoafirmació i construcció de la pròpia
identitat.
- Deixem de ser tant dependents d’altres persones: pares, ...
- Comença a néixer una necessitat d’investigar, de saber, de conèixer.
En funció del nivell maduratiu dels nostres alumnes podem adaptar les
activitats d’orientació modificant diferents aspectes:
- L’ESPAI : iniciarem les activitats en espais molt controlats i coneguts per anar
evolucionant cap a la utilització d’espais més amplis i no tan coneguts.
- EL TRAÇAT: sigui quina sigui l’activitat d’orientació que estem treballant,
segurament inclourà algun traçat o direcció a seguir, lògicament començarem amb
itineraris on la dificultat per trobar les fites no sigui massa elevada (per no caure en la
desmotivació), més endavant complicarem el traçat.
- TIPUS D’ORGANITZACIÓ: iniciarem aquest tipus d’activitats per parelles o per
ternes (trios).
- TIPUS D’ACTIVITAT: sempre que puguem plantejar-ho així, ho farem amb formes
jugades que seran més motivants per als nens i nenes.
Per tant, aquesta UP pretendrà desenvolupar ens els alumnes la capacitat d’orientarse en l’espai, així com propiciar la seva autonomia i, a la vegada, generar estratègies
de respecte pel nostre entorn.
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OBJECTIUS DIDÀCTICS
1.
2.
3.
4.

Conèixer a nomenclatura, els codis propis de les curses d’orientació.
Localitzar, situar-se i orientar-se a partir de fites senyalades en el mapa.
Conèixer i fer un bon ús de l’espai públic.
Augmentar l’autonomia en els desplaçaments i conseqüentment la seguretat i
la confiança en un mateix..
5. Cooperar amb els/les companys/es i amb l’organització.
6. Relacionar-se amb altres escoles.
CONTINGUTS




La nomenclatura bàsica de les curses d’orientació: les fites, el mapa, els punts
cardinals i les balices.
La cooperació entre tres companys/es per assolir un objectiu comú.
Situació i orientació en l’espai a partir d’un mapa a través d’un recorregut
seguint l’ordre d’unes fites.

ÀREES I EIXOS TRANSVERSALS
Educació física.
Coneixement del Medi Natural i Social.
Respecte pel Medi Ambient.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
Les activitats d’E-A es portaran a terme a partir de la següent seqüència d’activitats o
tasques: activitats de treball previ, jornada d’una cursa d’orientació, activitats de
treball posterior i avaluació.
Activitats de treball previ:
Realitzarem unes sessions dedicades al treball de l’orientació, mitjançant la
localització de punts de referència visuals. El nombre de sessions no ve determinat,
a priori. Algunes de les activitats seran:

16

-

Trobar el tresor: Ens inventem una història sobre un tresor amagat i els
ensenyem un tresor que pot ser qualsevol cosa, una caixeta, un petit cofre
anirà bé. Aquesta caixa serà amagada en algun lloc visible del pati, però no és
permès que sigui inaccessible ni val enterra-la. Llavors es faran 2 grups, un
grup amaga i l’altre a de cercar el tresor. 16

-

Els animals: Farem targetes amb noms d’animals. Impreses de forma que en
tinguem dos de cada, les repartim en dos grups de manera que les parelles
d’animals quedin separades.
Un dels grups es distribueix per l’espai representant, cada un dels seus
membres, el so de l’animal corresponent. Els components de l’altre grup, que

Annex: Trobar el Tresor: Orientació al pati de l’escola
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-

17
18

porten els ulls tapats, han de trobar la seva parella orientant-se pel so de cada
animal.
El xiulet: En una extensió de terreny relativament gran, un component del
grup s’amaga. Cada deu segons (es pot modificar el temps en funció de la
dificultat que es vulgui donar al joc) farà sonar el xiulet de tal manera que els
seus companys l’hauran de trobar orientant-se pel so del xiulet. En cas de
disposar únicament d’un espai petit (aula, pista poliesportiva, etc.) els
components del grup que cerquen, ho faran amb els ulls tapats.
Material necessari: un o dos xiulets i mocadors.

-

Trobar la parella: Organitzats per parelles, els participants palparan el cap i el
cos de la seva parella, després, quan ja creuen recordar el seu aspecte,
repartits per l’espai amb els ulls tapats, l’hauran de cercar amb el tacte.

-

El trenet: Els participants es col·loquen en fileres de cinc o sis participants
agafats per les espatlles, tots amb els ulls tapats menys l’últim de la fila. Serà
aquest qui conduirà el submarí amb un codi preestablert que es transmetrà del
darrere al primer de cada submarí.
Un exemple de codi pot ser el següent, tot i que l’ideal seria que ells
mateixos creessin el seu propi codi comunicatiu:
a. Copet a l’espatlla dreta gir a la dreta.
b. Copet a l’espatlla esquerra gir a l’esquerra.
c. Copet a les dues espatlles alhora seguir recta.
d. Copet a l’esquena aturar-se.
e. Copet al cap el primer del submarí (el torpede) surt
f. Corrent i es posa a la cua a fer de conductor.

-

Joc dels colors: Tots els participants es distribueixen lliurement corrent per
l’espai, a la veu de “tocar el color...” tots han de córrer a tocar alguna cosa
d’aquell color i no es permet tocar-se a un mateix.

-

Punts cardinals: Una vegada imprimits, retallats i plastificats els fulls fem dos
grups de 8 amb un capità/na o responsable de grup. Cada grup tindrà un
espai delimitat amb unes cordes a terra en forma de creu que seran els punts
cardinals. El joc comença quan el MEF dóna a cada capità un full o fitxa amb
un plànol molt esquemàtic que tots membres del grup hauran d’interpretar i
d’imitar simulant cadascú un cercle blau, s’asseuran a terra i es quedaran
quiets fins que el MEF comprovi si la seva posició correspon exactament amb
el plànol. Una vegada aconseguida la posició se’ls donarà un altre full i així
fins a 8 fulls. Cal tenir molt en compte la posició dels punts cardinals (N i S) als
plànols ja que varia. Es pot fer competitiu o no.17

-

Localitzar punts de referència (fites): En un mapa del pati de l’escola, del
polisportiu o del parc pròxim hauran de localitzar punts de referència que el
mestre anirà dient. 18

-

Circuit d’orientació amb informacions: Seran recorreguts amb fites i mapa.
Es realitzen en petits grups que surten a participar-hi amb intervals de temps,

Annex: Orientació sobre plànol humà
Annex: Mapa del pati de l’escola
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prenent els temps parcials de cada grup. Aquesta activitat serveix com a
avaluació formativa i de simulacre per a la jornada d’orientació. 19

19

Annex: Full de control fites d’orientació
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Jornada “Cursa d’Orientació”
-

Espai: Anella Olímpica de Barcelona.

-

Dia i hora: dimarts, 1 d’Abril de 2.008, a les 9,30h.

-

Desenvolupament: Cada terna, grups de 3 alumnes, conjuntament i en equip
realitzarà un recorregut amb ajuda d'un mapa, seguint uns punts de referència
visuals (10 fites) i amb el mínim temps possible.

-

Aspectes a tenir en compte per a participar a la cursa:

. Ser molt puntuals en arribar.
. En arribar al punt de trobada20 serem rebuts per una persona de I'organització que
ens conduirà a la zona de referència pel grup abans i després de la Cursa. En aquest
moment ens lliuraran les Fitxes de la terna 21 (una cada tres alumnes); és aquí on es
realitzaran les rectificacions de darrera hora - alumnes malalts/tes o variacions en els
grups. En la fitxa hi enganxarem les etiquetes que portarem impreses des de I'escola
i on hi haurem escrit els noms dels participants. Si és possible, millor que les ternes
siguin mixtes.
. Cada terna es dirigirà ordenadament i dividint el grup en dues files (recorregut A o
B) a la taula o zona d'horari per que se li doni el minut de sortida corresponent.
. Temps aproximat per terna de 15 a 45 minuts.
. Cada fita s'identifica per un triangle de niló taronja i blanc, que pengen d'algun
element de I'espai (balices).
. Molt important treballar els hàbits de respecte a I'entorn, Important recordar que a
I'indret visitat cal endur-se tot allò que s'hi ha dut (ampolles, capses, bosses...). Millor
si porten I'aigua en una cantimplora que en una ampolla.
. L'espai de l'Anella Olímpica està tot delimitat per tanques, edificacions i murs amb
dues úniques portes d'entrada i sortida. Una a la zona d'accés al Punt de Trobada i
una altra a I'altre extrem de I'Estadi Olímpic. Ull, en aquest darrer punt!! Aquí els
alumnes poden creuar la carretera i desorientar-se, sortint del perímetre establert, cal
estar atents!! Millor si algú dels acompanyants s’hi col·loca.
. Hi haurà un total de 10 fites, de les quals 2 o 3 fites estan en els jardins pròxims a
aquests. Així doncs els alumnes sortiran fóra de I'espai tancat per trobar unes fites
marcades al mapa. Aquest espai, com I'interior, estarà controlat per personal de
I'organització - alumnes de l’INEFC - que vetllaran per la seguretat de tot I'alumnat.
Hi ha la possibilitat de complementar la sotida amb la visita a la Galeria Olímpica.
(avisar abans a promociosalut@mailbcn.es)

20
21

Annex: Plànol del punt de trobada i de l’espai de l’anellla olímpica
Annex: Fitxa de la terna
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ACTIVITATS POSTERIORS
Les activitats posteriors tractaran de fer reflexionar l’alumnat sobre les activitats
relatives a les curses d’orientació i fer-ne una valoració.
Per això establirem un diàleg preguntant que els ha suggerit, quins inconvenients
han trobat, si els ha agradat, si s’han sentit capaços, etc.
També podrem realitzar diferents fitxes més teòriques com sopes de lletres
encreuats 23 o alguna activitat audiovisual.24

22

, mots

METODOLOGIA
L’estil d’ensenyament que emprarem serà fonamentalment el “Descobriment Guiat”.
Es tracta de fer qüestionar, preguntar, reflexionar a l’alumne/a sobre la resolució
d’una tasca i que sigui ell mateix qui arribi a trobar la resposta. Mai li donarem
nosaltres la resposta, ja que això no és el nostre objectiu.
Les formes jugades i lúdiques ens permetran incrementar la motivació de l’alumnat.
Es tracta que l’aulmne/a arribi a ser plenament autònom i s’autosuperi fins el dia de
la jornada.
Les agrupacions seran de tres alumnes, i al ser possible mixtes. Les agrupacions es
diran ternes i estaran prèviament elaborades abans de la jornada. 25
El mestre podrà fer un seguiment de la cursa al costat de l’alumnat.

CRITERIS I PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ
L’avaluació serà individualitzada, contínua, integrada en les activitats, criterial
(objectius), adaptada als alumnes i positiva.
Avaluaré els alumnes inicialment, al principi de cada unitat, formativament, durant el
procés d’aprenentatge, sumativament, al final de la U.P.
Tanmateix l’avaluació farà referència tant als alumnes, com a la programació i a la
pròpia actuació docent.

22

Annex: Sopa de lletres: Les curses d’orientació
Annex: Mots encreuats: Les curses d’orientació
24
Annex: JClic “La Orientación” http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1076
25
Annex: Full d’etiquetes de les ternes
23
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 en relació a l’alumne:
AVALUACIÓ INICIAL:
. QUÈ? El nivell previ de l’alumnat abans de començar el procés d’E-A i detectar els
interessos i motivacions de l’alumnat.
. COM? Considero com avaluació inicial les dades observades i recollides en les
diferent UP dels nivells i cicles anteriors referents a continguts similars.
QUAN? Abans d’iniciar la UP miro les dades recollides.
INSTRUMENTS: pautes d’observació, registre anecdòtic, llistes de control. 26

AVALUACIÓ FORMATIVA:
. QUÈ? El treball diari, la progressió de cada alumne/a i el procés d’E-A, i mantenir la
motivació.
. COM? Observació directa.
. QUAN? Els objectius didàctics que fan referència a actituds, valors i normes
s’avaluen al llarg de totes les unitat. I la resta d’objectius s’avaluen dins de les
activitats d’E-A.
INSTRUMENTS: pautes d’observació, registre anecdòtic, llistes de control.1

AVALUACIÓ FINAL:
QUÈ? el progrés de cada alumne/a i la consecució dels objectius proposats.
COM? L’avaluació final estarà distribuïda als següents percentatges:
Conceptes ....... 20%
Procediments ....... 40%
Actituds ....... 40%
. QUAN? Al finalitzar cada UP: síntesi i valoració de la mateixa.
. INSTRUMENTS: totes les anotacions recollides i la graella d’avaluació del treball
cooperatiu.27

 en relació al procés d’ensenyament-aprenentatge:
En acabar una unitat de programació faig servir dues graelles relatives a:
. Avaluació del funcionament de la U.P. 28
. Avaluació de la nostra pròpia tasca docent 29
26

Annex: graelles d’avaluació

27

Annex: Graella d’avaluació treball cooperatiu
Annex: Graella d’avaluació de la U.P.
29
Annex: Graella d’avaluació de la pròpia tasca docent
28
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EL TRESOR: ORIENTACIÓ al PATI de l'ESCOLA

Per treballar a partir de cicle Mitjà.
Farem dos grups d'igual número. En un lloc cèntric del pati col·locarem un

que farà de referència. En un altre espai hi haurà una creu a terra feta
amb dues cordes, cada extrem de la corda senyalarà els punts cardinals: N, S, E i O.
Un dels dos grups amagarà un tresor (per exemple una caixa petita tipus estoig de
bolígraf amb una bala

a dins) a un lloc del pati. L'altre grup no mirarà res. Una

vegada amagat el tresor el grup que l'ha amagat entregarà una targeta

a l'altre

grup on s'hi indicarà el punt cardinal on és el tresor respecte el
. P.ex.: Nord-Est.
L'altre grup intentarà trobar el tresor en el menor temps possible. El MEF cronometrarà el
temps que triguen. El tresor no es pot amagar en llocs inaccessibles.
Aquest joc presenta moltes variants:
•
•
•
•
•
•

Per complicar-ho més es pot variar la ubicació de la referència cada vegada.
Es poden ficar més d'una referència de diferents colors i indicar amb la targeta quina
referència han de tenir en compte.
Es pot fer amb brúixola en comptes de la creu a terra amb els punts cardinals.
Es poden variar els punts cardinals per re-adapatar-se en cada partida. En el lloc on hi ha
la creu a terra es canvien els punts cardinals.
Es pot variar el tamany del tresor fent-lo molt més petit.
Evidentment podeu jugar-hi en espais grans com parcs o boscos, proveu-ho!
Inventeu-vos noves variants tenint en compte les característiques pròpies del vostre
grup, espai i possibilitats materials.
Font: Jordi Roca i Font.
Febrer 2003
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ORIENTACIÓ SOBRE PLÀNOL HUMÀ
MATERIAL:
cordes
fulls plastificats: 8 numerats per grup

INSTRUCCIONS (per 16 alumnes*)
Una vegada imprimits, retallats i plastificats els fulls fem dos grups de 8 amb un
capità/na o responsable de grup. Cada grup tindrà un espai delimitat amb unes
cordes a terra en forma de creu que seran els punts cardinals. El joc comença
quan el MEF dóna a cada capità un full o fitxa amb un plànol molt esquemàtic
que tots membres del grup hauran d’interpretar i d’imitar simulant cadascú un
cercle blau, s’asseuran a terra i es quedaran quiets fins que el MEF comprovi si
la seva posició correspon exactament amb el plànol. Una vegada aconseguida
la posició se’ls donarà un altre full i així fins a 8 fulls. Cal tenir molt en compte la
posició dels punts cardinals (N i S) als plànols ja que varia. Es pot fer
competitiu o no.
Complementeu aquests exercicis i jocs amb altres que podeu trobar al web:
Educació Física, no gimnàstica! (www.xtec.cat/~jroca222/index.htm)

*Si ho fem amb 16 alumnes podem fer 2 grups, si ho fem amb 24 farem 3
grups. En cas que faltin alumnes per completar grups es poden substituir per
cercles o cons. Si sobren alumnes poden ajuntar-se dos alumnes en una
mateixa posició.
Jordi Roca i Font
Octubre 2007
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MODEL PEL MESTRE:
1

3

4

5

6

7

8

7

Equip

1r.
2n.
3r.
4t.
5è.
6è.
7è.

Classificació

Sanció afegida

Temps real

Minut d’arribada

Fites no
localitzades

Fites
localitzades

Minut de sortida

Ordre d’arribada

Classificació

FULL DE CONTROL DE FITES:

Temps final

0’
5’
10’
15’
20’
25’
30’

Temps final

Sanció afegida

Temps real

Minut d’arribada

Fites no
localitzades

Fites
localitzades

1r.
2n.
3r.
4t.
5è.
6è.
7è.

Minut de sortida

Ordre d’arribada

Ordre de sortida

Equip

Ordre de sortida

FULL DE CONTROL DE FITES:

Nota
de
l’equip

Nota
de
l’equip

0’
5’
10’
15’
20’
25’
30’
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AVALUACIÓ DEL TREBALL COOPERATIU
VALORACIONS RESPECTE ALS ALUMNES:
Alumnes
Aspectes
Interès i
participació
Respecte als
altres
Comentaris:

.

VALORACIÓNS RESPECTE EL GRUP:
Aspectes a valorar

Valoració

Interacció entre els membres del grup
Autonomia respecte a l'aplicador
Nivell de treball (versus distracció)
Comentaris:

AUTOAVALUAClÓ DELS ALUMNES:
Autoavaluació del treball en grup

Valoració

Satisfacció respecte a l'activitat
Satisfacció respecte al fet de treballar en
grup
Comentaris:

= observacions negatives

o = ob. intermitges

+ = ob. positives

12

13

Títol UD: Som gimnastes
Justificació:
A través d’exercicis gimnàstics practicarem les habilitats motrius bàsiques. Com, per exemple,
diferents formes de desplaçaments, girs o salts. També, treballarem l’agilitat en els moviments i
la seva coordinació, però mai sense buscar la precisió en les execucions.
La cooperació serà avaluada, ja que promourà la solidaritat i reflexió crítica entre alumnes.
Superior
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Quart
En total són 5 sessions contínues al 2n
trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

Continguts

- Realitzar la croqueta i tombarelles endavant i endarrera amb
diferents plans.
- Experimentar i realitzar diferents maneres de fer el pi.
- Executar acrobàcies en petit-grup.
- Cooperar i coordinar-se amb l’altre.
- Acceptar les pròpies possibilitats i les dels altres.
- Contemplació de les normes bàsiques de seguretat i d’execució de
les diferents activitats , reconeixent les possibliltats de lesionar o
lesionar-se.
- Gaudi de l’activitat gimnàstica.
- Sincronització del moviment amb els dels companys.
- Control corporal en les activitats gimnàstiques
- Encadenació de diferents activitats gimnàstiques
- Realització de girs sobre els diferents eixos corporals
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Material fix i fungible de gimnasia.
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SESSIONS
TRIMESTRE: 2n
UD: Som gimnastes
Nº SESSIÓ: 1/4
ESPAI: pista
MATERIALS: matalassos
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- Estiraments individuals.
- El desmai: tots els alumnes corren per l’espai, quan es diu el nom d’un nen tos l’han d’anar a
salvar i evitar que caigui a terra.
PART PRINCIPAL:
- Croqueta :
• Sobre el matalàs.
• Amb un nen a sota el matalàs pujar per un costat i baixar per l’altre.
• Amb un nen estirat a sobre el matalàs.
• Croqueta inclinada.
• 1 fa la croqueta i l’altre l’ha de saltar.
- Tombarella endavant:
• explicació
• tombarella endavant normal
FINAL:
- Dormiu, dormiu ninetes: en rotllana asseguts a terra. Un es queda dret amb un objecte a la
mà. Els de la rotllana tanquen els ulls i es canta la cançó. El que està dret deixa l’objecte
darrera d’un company i quan s’acaba la cançó qui el té l’ha de perseguir.
Dormiu, dormiu ninetes
que l'ase està malalt
té mal a la poteta
i el ventre li fa mal.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n
UD: Som gimnastes
Nº SESSIÓ: 2/4
ESPAI: pista
MATERIALS: matalassos, espatlleres, pilotes.
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- La caça: tots els alumnes corren per l’espai, quan es diu el nom d’un nen tos l’han d’anar a
atrapar. Qui l’atrapa té un punt.
PART PRINCIPAL:
- Enfilar-se:
• Pujar per un costat de l’estructura, desplaçament lateral i baixar per l’altre costat.
• 2 files. Una per cada costat passar dos a la vegada sense caure
- Tombarella endavant:
• Tombarella endavant amb pilota
- a la panxa
- darrera els genolls
- als peus
• Tombarella endavant normal
FINAL:
-massatges amb pilota petita.
OBSERVACIONS:
TRIMESTRE: 2n
UD: Som gimnastes
ESPAI: pista
MATERIALS: matalassos i plinton.

Nº SESSIÓ: 3/4
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CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- Aros i nº: Aros distribuits a terra i un nen dins de cada un. Canviar d’aro quan es diu el seu
número. Es poden repetir números de l’1 al 5 o bé un número per cada nen.
PART PRINCIPAL:
- Repàs:
• CROQUETA
• TOMBARELLA ENDAVANT
-

TOMBARELLA ENDARRERA
• Explicació
• Inclinada
• Normal

-

PLINTON horitzontal

• pujar i baixar
• gir asseguts
• gir drets
FINAL:
- Massatges amb les mans.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n
UD: Som gimnastes
Nº SESSIÓ: 4/4
ESPAI: pista
MATERIALS: fulards, metre, pilota medicinal 1kg i cinta mètrica.
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- Explicació del circuit.
- Caus i conills: Una rotllana de parelles. Un dret amb les cames obertes és el cau. L’altre
ajupit sota el cau és el conill. Quan es diu cau o conill s’ ha de sortir i còrrer al voltant de la
rotllana fins que es diu prou i han d’anar a buscar la seva parella.
PART PRINCIPAL:
- Repàs:
• CROQUETA
• TOMBARELLA ENDAVANT
• TOMBARELLA ENDARRERA
• PLÍNTON només d’una manera

-

Circuit on hi haurà els següents elements. Es cronometrarà.

FINAL:
- Relaxació i estiraments: Amb música suau. Estirants a terra fer relaxar i estirar diferents
parts del cos.
OBSERVACIONS:
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Títol UD: Jocs de cooperar
Justificació:
Des de l'escola, les activitats i els jocs cooperatius ben utilitzats, poden esdevenir un bon recurs
didàctic per tal de generar en els nostres alumnes actituds solidàries, per a fomentar les relacions
interpersonals dins del grup, per a promoure situacions en les quals es regulin els conflictes de
forma col·lectiva, etc.
Els jocs cooperatius impliquen la superació d'alguna meta col·lectiva on assolir-la depèn de que
tots i cadascun dels participants poden aportar alguna cosa. Ningú guanya ni ningú perd. Tots hi
guanyem.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

Superior
Quart
En total són 5 sessions contínues al 2n
trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

Continguts

- Realitzar la croqueta i tombarelles endavant i endarrera amb
diferents plans.
- Experimentar i realitzar diferents maneres de fer el pi.
- Executar acrobàcies en petit-grup.
- Cooperar i coordinar-se amb l’altre.
- Acceptar les pròpies possibilitats i les dels altres.
- Contemplació de les normes bàsiques de seguretat i d’execució de
les diferents activitats , reconeixent les possibliltats de lesionar o
lesionar-se.
- Gaudi de l’activitat gimnàstica.
- Sincronització del moviment amb els dels companys.
- Control corporal en les activitats gimnàstiques
- Encadenació de diferents activitats gimnàstiques
- Realització de girs sobre els diferents eixos corporals
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Material fix i fungible de gimnasia.
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SESSIONS
TRIMESTRE: 3r
UD: Jocs de cooperar
Nº SESSIÓ: 1/5
ESPAI: pista
MATERIALS: 4 pilotes i 4 cercles
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- Cercle dels noms: es fa una rotllana i es va passant un pilota, quan la reps dius el nom i així ens
anem coneixent.
Variant: quan reps dir el nom del qui te la passat.
Variant: anar passant amb silenci i quan dius stop, el que la té ha de dir el nom dels 2 últims que
l’havien passat.
PART PRINCIPAL:
- Billar mòbil: en grups de 6 i sense utilitzar les mans ni peus, passar-se la pilota fins arribar al
final del camp (pots tocar amb tot el cos)
Variant: si val tot el cos, però ara no pot tocar al terra.
- Pondre ous: agafats en rotllana mirant en fora i en grups de 6, col·locar una pilota a les
esquenes i desplaçar-se sense que caigui, fins a deixar-la dins d’un cèrcol que és el niu.
- Aixecar-se en grup: grups de 6, agafats per l’avantbraç, inentar aixecar-se tots junts.
- Curses en grup: agafats de diferents maneres un grup de 6, fer curses amb els altres grups,
sense deixar-se anar.
FINAL:
- Wanted: es forma una rotllana gran i de 3 a 5 van al mig amb els ulls tancats, es tracta de trobar
la persona que el mestre diu de la rotllana. Es desorienten una mica com al joc de la gallineta
cega. Es pot fer individual a veure qui primer el troba o bé per grup i mirar quin ha tardat menys.
OBSERVACIONS:
TRIMESTRE: 3r
UD: Jocs de cooperar
Nº SESSIÓ: 2/5
ESPAI: pista
MATERIALS:12 o 13 pilotes.
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- Adjectius: en rotllana cadascú ha de dir el seu nom i 2 adjectius bons que el defineixin.
Variant: dir 2 adjectius dolents o altres.
Boti-boti: tots amb una pilta i botant, a la senyal han de canviar de pilota, però cap d’aquestes pot
deixar de botar.
PART PRINCIPAL:
- CAVALLERS
Per parelles d’igual pes, un puja a l’esquena de l’altre a cavallet i llavors amb una pilota intenta
atrapar els que no en tenen
- RELLEUS PER PARELLES
Portar una pilota entre diferents parts del cos entre dos. Es pot fer relleus amb les altres parelles.
(exemples: entre fronts, esquenes, culs,...)
- BANC MÀGIC
Per grups de 10 aproximadament i sobre d’un banc, ordenar-se per alçada, alfabèticament segons
nom,... però sense caure del banc.
FINAL:
- ESTORA HUMANA: En grups de 6 o 7, tots s’estiren al terra junts i

llavors un es col·loca sobre perpendicularment, a continuació els
companys del terra rodolen tots coordinament i el de sobre es va
movent.
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-ESCRIURE PARAULES: En grups, formar paraules amb el seu cos
estirats al terra o drets.
OBSERVACIONS:
TRIMESTRE: 3r
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes i aros
CICLE I CURS: C. M. 4t
INICI:
- Pilla-pilla en parelles.
- El trenes en parelles.
PART PRINCIPAL:
- El joc de les cadires cooperant.

UD: Jocs de cooperar

Nº SESSIÓ: 3/5

FINAL:
- Relleus amb pilotes : en grups de 4, es tracta de passar-se la pilota del primer fins que arribi
a l’últim fent cadena, quan arriba a l’últim aquest es posa el primer. S’acaba quan s’arriba a
una meta.
- Relleus amb aros: en grups de 4 és col·loquen un cèrcol al cap i es desplacen sense que els
caigui
OBSERVACIONS:
- Massatge conjunt: es forma un cercle asseguts i el mestre es col·loca en aquest. Ell fa fent un
massatge amb les mans a l’esquena d’un/a alumne/a i es va seguint la corrent fins que arriba al
mestre, el qual canvi el tipus de massatge.

TRIMESTRE: 3r
ESPAI: pista o gimnàs
MATERIALS: 1 pilota petita.
CICLE I CURS: C. M. 4t

UD: Jocs de cooperar

Nº SESSIÓ: 4/5

INICI:

- ZIP, ZAP, ZUP: es fa una rotllana drets. comença un tenint la “corrent” i
ha de fer les segons opcions: ZAP: passar corrent mateixa direcció ZAP:
canvi direcció corrent ZUP: passes corrent al que tens davant al cèrcol.
Variant:es pot acompanyar amb el moviment del pit o les mans per
indicar l’acció i al final es pot provar amb més grans de fer-ho només
amb la vista o acció del pit o mans.
PART PRINCIPAL:

- DOBLE ACCIÓ: en rotllana i asseguts, un comença fent una acció amb
una mà i una altra acció amb l’altra mà, el del costat seu ha de fer una
acció igual que l’altra i canviar l’altra i així successivament.
- PASSAR CORRENT: tots en rotllana i asseguts, s’agafen les mans i un es col·loca al mig. El
mestre fa una senyal a algun de la rotllana que ha de passar la corrent prement la mà del
company/a que té al seu costat. El del mig ha d’endevinar on està la corrent.
- RADAR: tots en rotllana i drets, mig grup té el número 1 i l’altre mig el 2. Quan entren els 1
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dins han de tancar els ulls i fer un so (eo eo, pap pap, io io,...) si algú es toca queden els dos
eliminats. Els 2 controlen que no surtin de la rotllana i després participen ells fent el mateix.
FINAL:
- CORRENT DE PARAULES:en rotllana i asseguts. el que té la pilota diu una paraula i llavors
passa la pilota a qui ell/a vulgui el qual ha de dir una altra paraula que comenci per la mateixa
lletra de primera que ell ha dit i així successivament (per exemple: casa - animal – làmina )
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 3r
ESPAI: pista
MATERIALS: -CICLE I CURS: C. M. 4t

UD: Jocs de cooperar

Nº SESSIÓ: 5/5

INICI:
- Pilla-pilla de quatre.
PART PRINCIPAL:

-

El trenet.
Fer una màquina.
Exposar-la als demès grups.
Fer paraules amb el cos i endevinar. El mestre va dient les paraules.

FINAL:
- En rotllana i els braços creuats, si es pica una vegada es va a la dreta, si es pica 2 a
l’esquerra. Curs Pere Tarres...
OBSERVACIONS:

23

24

Títol UD: Utilitzem les TIC en EF
Justificació:
Les TIC són un recurs molt valuós per a assolir aspectes d’educació física que de vegades amb
la pràctica queden poc treballats. Aquesta UD pretén utilitzar les TIC com a mitjà per a treballar
conceptes o actituds pròpies de l’àrea. És un reforç més per al treball de l’educació psicomotriu
de l’escola.
Aprofitarem els dies de pluja per a realitzar aquesta UD.
C.M.
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Quart
En total són 9 sessions discontínues,
repartides al llarg de tot el curs.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.Utilitzar les TIC com a recurs de l’àrea.
2.Cercar, manipular i presentar un treball per a l’àrea d’EF.
3. Conèixer conceptes i actituds pròpies de l’àrea que sense l’ajut de
les TIC serien difícils d’ensenyar-aprendre.
4. Respectar els companys/es i material.
2. Participar i cooperar activament en les activitats.

Continguts

6.Ser crític.
- Realització de treballs teòrico-pràctics d’EF mitjançant les TIC.
- Desenvolupament d’actituds crítiques i positives devant les TIC i
devant d’activitats físico-esportives.
- Cooperació i treball entre companys per assolir metes comunes.
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Activitats d’aprenentatge i d’avaluació
CLICS
http://clic.xtec.cat/

Educació física (Seminari Terres de Lleida).
CI i CM
Educació Física (Isabel Gil)
CM i CS
6. Conec el meu cos.
7. Fem esport.
8. Caminar, córrer, saltar.
9. Davant, darrera, a prop.
10. Abans, durant, després.
Aprendizaje interactivo de la EF
Voleibol CS (6è)
Bàsquet CS (5è i 6è)
Futbol (CI, CM i CS)
Deportes
CM i CS
Els Esports
CM i CS
Introducció al minihandbol
CM i CS
Baloncesto
CS
Minibàsquet
CS
Gimnàstica artísitica
CM i CS
Introducció al Beisbol (Pitxi)
CM i CS
El Flag (Rugby)
CS (5è)
Deportes alternativos
5. Ultimate
6. Indiaca
7. Beisbol (CM i CS)
8. Hoquei (CM 4t)
Actitudes, valores i no violencia en la EF i en el deporte
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CI (molt guiat) CM i CS

27

Webqüests

Webqüest Bàsquet Femení
CM (4t) i CS
http://cv.uoc.edu/~ialberich/wq/titol.htm
Webqüest Jocs Olímpics
CM (4t) i CS
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_ac
tividad=1024&id_pagina=1

Webqüest L’esport i la televisió
CM (4t) i CS
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_izquierda_w.php?id
_actividad=1174&id_pagina=1
Webqüest Jocs Populars i Tradicionals
CM (4t) i CS
http://www.phpwebquest.org/catala/miniquest/soporte_derecha_m.php?id_
actividad=1418&id_pagina=1
Webqüest El bàdminton
CS
http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_activida
d=792&id_pagina=1

Projectes

Juga-la a Primària
CM i CS
http://www.juga-la.cat/cat/jugala/primaria/primaria_roda.php
Valors en joc
CM (4t) i CS
http://www.lacenet.org/valors/

Videos

Activitat física i desenvolupament
CM (4t) i CS
L’alimentació I
CM i CS
L’alimentació II
CM i CS
La nena que no vol menjar
CI, CM i CS
El conte de la llebra i la tortuga
CI, CM i CS
Pla d’evacuació de l’escola
CS
Teatre a l’escola
CS
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Trucs amb la càmera
CM (4t) i CS
Circo y Ed. Física
CS
Rugbi
CS
Voleibol
CS
Bàdminton
CS
Gimnàstica artística
CM i CS
La petanca
CI, CM i CS
El korfbal
CM i CS
El Rugbi
CS
El goalbol
CM i CS
El bèisbol
CM i CS
Jocs Tradicionals i populars de Catalunya
CI, CM i CS
Canal Olímpic de Castelldefels
CM i CS
Videosessions

Cames global
CS
Quadríceps
CS
Yoga for kids
CI, CM, CS
Yoga Dance Fusion
CI, CM, CS
Model Fitness Pilates
CM, CS
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Films

Billy Elliot
CS
En un poblet miner anglès un nen canvia els guants de boxa per les
sabatilles de ballet, però l’entorn social i familiar li obligarà a fer-ho
d’amagat. Divertida i commovadora – atenció a l’escena del pare anant a la
mina.
Quiero ser como Beckham
CM i CS
Jess té 18 anys i els seus pares volen que sigui una encantadora i
convencional noia índia. Però ella només vol jugar a futbol com el seu heroi
Beckham, l’estrella del Manchester. Per la Jess, això significa donar-li cops
a la pilota al parc fins que la descobreix Jules, que la convida a unir-se a
l’equip de futbol femení de la seva ciutat. Les noies tenen la mateixa edat i
comparteixen els mateixos somnis. Jules somia en jugar a la Lliga femenina
dels Estats Units, però el que desitja la seva mare és que sigui més
femenina. Com trobarà nòvio si ni tan sols es posa un vestit?
Salta-Jumping
CM i CS
Aquesta pel·licula tracta de com un noi lluita contra els estrereotips que
existeixen al món de l'esport.
Berni.El maravilloso mundo de los deportes.
CI,CM i CS
L'ós "Berni" ajudarà en la transmissió dels valors en l'esport.
"Berni", el personatge que dóna nom a la sèrie, és un ós
polar, una mica despistat i matusser, que protagonitza
diferents i divertits episodis animats. En les seves aventures
televisives "Berni" intenta sempre practicar algun esport per
mantenir-se en forma.
Amb "Berni", protagonitzada per aquest simpàtic ós polar,
es pretén transmetre l'essència dels valors esportius: vida
sana, joc net, esperit de superació i rebuig de la violència.
Elegidos para el triunfo
CI, CM i CS
Aquesta pel·lícula tracta d'uns esportistes de Jamaica que amb esforç,
perseverança,dignitat, i treball en equip superen les dificultats per practicar
un esport gens comú al seu país.

Altres propostes
Els jocs olímpics.
Els jocs paralímpics.
Les capacitats físiques bàsiques.
Treball teòric d’un esport determinat.

30

UD: MINIOLIMPIADES
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Títol UD: Mini-Olimpiades
Justificació:
Aquesta UD serà culminació del nostre model d’iniciació esportiva horitzontal que ens permet
introduir les habilitats motrius. Aquest model és una plataforma que permet als alumnes trobar
aspectes comuns en els diversos esports que fem a les sessions (el reglament, la tècnica, l’espai
de joc sòciomotriu, el temps de joc, la comunicació, la tàctica, etc). Atorgant uns principis
transferibles d’una activitat a una altra i d’aquesta manera, contribuint a la globalitat de l’acció
educativa.
Serà una Mini-Olimpiada per equips en què realitzarem partits estàndards i proves específiques
de diversos esports que hem anat coneixent i practicant durant el llarg del curs. Ens centrarem
més en aspectes com la cooperació entre jugadors, l’autonomia i la responsabilitats per
organitzar els jocs, que no pas en l’aspecte competitiu i de guanyar la victòria sigui com sigui.
C.M.
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Quart
1 o 2 sessions cap al final de curs.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.Aplicar la tècnica bàsica dels diferents esports apresos al llarg del
curs.
2.Aplicar tàctiques bàsiques en cooperació i oposició dels diferents
esports apresos al llarg del curs.
3.Planificar i organitzar una mini-olimpiada dels esports apresos al
curs de forma autònoma, responsable i en col·laboració, utilitzant
recursos (materials, instal·lacions, etc.).
4.Aplicar i conèixer el reglament bàsic dels esports apresos.
5.Acceptar les pròpies possibilitats, i respectar els altres i les seves
accions.

Continguts

-

6.Gaudir del joc i de la seva organització.
Organització i participació en una Mini-Olimpiada per equips de
diversos esports d’equip.

- Execució de les diferents habilitats motrius específiques dels
diversos esports.
- Estructuració de l’espai i el temps en el relació els companys i
adversaris en els diversos esports d’equip
- El reglament bàsic dels diversos esports.
- La tècnica i tàctica bàsica dels diversos esports.
- Esforçar-se en el joc cooperant i amb iniciativa amb l’equip.
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- Autonomia i bon ús dels materials, espais, regles... i en tot el que
comporta l’organització de les Mini-Olimpiades.
- Acceptació de la identitat personal, i respecte pels altres i les seves
accions.
- Valoració de l’esforç per damunt del resultat: saber guanyar i
perdre.

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Assignació de tasques i petit grup (5 ó 6
jugadors)

Criteris d’avaluació

Complemento l'avaluació de continguts
conceptuals amb un test teòric sobre algun
dels esports practicats, que passo un altre dia
(annex).
Pista dividida en 3 camps i 2 més a l’espai
annex a la pista. Total 5 camps.

Materials i espais

Pilotes de bàsquet, de futbol, handbol i hoquei.
Esticks d’hoquei.Cons. 1 rotllo de cinta.
Potser ràdio CD.

SESSIÓ
TRIMESTRE:3r
UD: Mini-Olimpiades
Nº SESSIÓ:1/1
ESPAI: pista
MATERIALS: Pista dividida en 3 camps i 2 més a l’espai annex a la pista. Total 5 camps.
Pilotes de bàsquet, de futbol, handbol i hoquei.
Esticks d’hoquei.Cons. 1 rotllo de cinta.
Potser ràdio CD.
CICLE I CURS: C. S. 6è
Assignem a cada alumne un braçalet amb el color del seu equip i s’explica el funcionament de la
diada.
Hi ha 5 camps de joc distribuïts entre la pista i tot el pati i degudament marcats amb les línies
dels 4 esports. Cada camp té assignat un número de l’1 al 5.
A cada número comença un equip diferent, Llavors comencen els partits que duren 6 minuts, fins
que se sent un xiulet fort. Aquest xiulet indica que els equips han de canviar de camp, per
exemple l’equip A que estava en el camp 2 haurà d’anar al camp 3, i així sucessivament…
Al final, si no falla res els alumnes han participat en cada esport i amb els diferents equips que
formen la Olimpiada.
Per acabar la diada posem música per a tots i joc lliure. Prèviament els alumnes estaran
informats que poden dur berenar. Ens acomiadem i retornem a les classes relaxadament.
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Observacions:
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UNITATS DIDÀCTIQUES A CINQUÈ
Nom de la U. D.

Nº de sessions

Trimestre

5

1r, 2n, 3r

6

1r

6

1r

5

1r

4

1r, 2n, 3r

6. Pitxi

7

1r, 2n, 3r

7. Flag-rugby

3

2n

8. Coneguem el Korfbal

6

2n

9. De toc a toc

5

3r

10. Utilitzem les TIC

9

1r, 2n, 3r

11. Mini-Olimpiades

1

3r

1. Juguem-hi (comencem les
classes)
2. Iniciació al handbol II
3. El mim
4. Fem atletisme
5. Som forçuts, veloços,
flexibles i resistents
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Títol UD: Juguem-hi (Comencem les classes)
Justificació: El joc és una activitat que permet a l’alumne descobrir-se a si mateix, els
altres i el seu entorn. És una activitat de plaer, estimula la imaginació, i per tant, molt atraient
per als nens. Tanmateix, forma part del currículum en el bloc 5: El joc.
He inclòs diverses sessions al començament del curs (setembre) i a l’inici de cada trimestre,
amb la finalitat de crear el clima afectiu, la motivació i els hàbits d’aprenentatge adequats, que
es repetiran al llarg del curs amb la finalitat d’afavorir una bona integració de l’alumnat a les
sessions.
Superior
Cicle
Cinquè

Curs
Durada i distribució temporal

En total són 5 sessions, distribuïdes 3 al 1r
trimestre, 2 al 2n trimestre i 1 a l’inici del 3r
trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

25. Reconèixer el MEF i els/les seus companys/es.
26. Recordar i aplicar les normes i funcionament de la clase.
27. Participar activament i acollir-se adequadament a la classe.
28. Aplicar hàbits d’higiene i vestimenta personals.
29. Obtenir dades morfològiques i fisiològiques dels alumnes a través
de diverses proves.
30. Començar el curs amb alegria.

Continguts

- Explicació i aplicación del funcionament i les normes de la clase.
- Aplicació de dinàmiques jugades de coneixement i de relació amb
els altres.
- Realització de diverses proves per conèixer l’estat dels alumnes.
- Les normes de classe.
- L’escalfament i la tornada a la calma.
- Acceptació i respecte per les normes de la classe.
- Adquisició d’hàbits correctes d’higiene i vestimenta adequada.
- Participació i cooperació activa en les activitats.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.30

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Fulards, cons, guix.
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SESSIONS
TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 1/5
ESPAI: pista
MATERIALS: guix
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Presentació del mestre / alumnes i explicació funcionament / normes classe (annex).
Abraçades
Paquets
- Semarreta per dins
PART PRINCIPAL:
- Cadena tròpica
- Triangle de les vermudes
FINAL:
- El trenet
- El Sr Simon diu...
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 2/5
ESPAI: pista
MATERIALS: pilota, 6 aros i un mocador
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
El desmai
L’aranya
PART PRINCIPAL:
- Pitxi
FINAL:
- Comentari sobre la sessió...
- El mocador
- El guix
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 3/5
ESPAI: pista
MATERIALS: full normes
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Comandos
PART PRINCIPAL:
- Les 4 cantonades xiulet
- Les cantonades amb dramatització amb normes EF (annex)
FINAL:
- Els bolets
- Massatges
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 4/5
ESPAI: pista
MATERIALS: fulards, metre, pilota medicinal 1kg i cinta mètrica.
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- El llop
- Treure cues
PART PRINCIPAL:

-

Prova 1 (annex)

FINAL:
- Gall-gallina
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 5/5
ESPAI: pista
MATERIALS: 2 pilotes, llapis, gomes i fitxa prova 2
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Em dic..., em pica....
- El mirall desplaçant-nos
PART PRINCIPAL:

-

Prova 2 (annex)

FINAL:
- Gat i la rata
OBSERVACIONS:
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Títol UD: Iniciació al handbol II
Justificació: Aquesta unitat s’emmarca dins el projecte d’iniciació esportiva horitzontal
que ens permet introduir els aspectes comuns d’aquests esports (el reglament, la tècnica, l’espai
de joc sòciomotriu, el temps de joc, la comunicació, la tàctica, etc). Entenem l’esport com un
contingut que forma part de la nostra identitat cultural , i a la vegada, és una font important per
desenvolupar aspectes motrius, cognitius i relacionals. Per això la nostra intervenció donarà més
importància a la participació i a l’esforç de l’alumnat, que no pas al resultat obtingut en el joc.
Superior
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Cinquè
5 sessions contínues, al primer trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

10. Conèixer les principals normes i accions de l’handbol
teòricament.
11. Realitzar partits estàndards de handbol
12. perfeccionar la passada de la pilota de diferents formes
13. Millorar el bot i llançament de la pilota d’handbol
14. Aprendre a cooperar amb els companys per assolir un objectiu
comú.

Continguts

-

Situacions de joc de handbol utilitzant estratègies de defensa i
atac en equip.

-

Realització de formes jugades en els que es practiquin le
diferents possibilitats de passes, recepcions, llançaments, bots i
joc de peus.

-

Realització de jocs on es practiquin llançaments a portería.
cistella.

-

Participació i organització en el joc estàndard del mini-handbol.

-

Regles bàsiques del handbol

-

Esforçar-se i joc en equip cooperant.

-

Acceptació de la identiat personal i respecte per les altres ersones
i les seves accions.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Organitzarem els grups en aquesta progressió
per facilitar l’aprenentatge i la seva
assimilació: individual, parelles, petit grup
fins al gran grup.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.

Materials i espais

També farem servir un qúestionari tipus test
per avaluar els continguts conceptuals i alguns
de procedimentals apresos.
Pilotes de handbol, pilotes d’escuma, cons, 1
mocador, petos, guixos, fitxa del handbol i
possible vídeo.
Pista poliesportiva.
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SESSIONS
TRIMESTRE: 1r
UD: Iniciació al handbol II
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de handbol
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
-

Nº SESSIÓ: 1/6

Atrapar amb parella.

PART PRINCIPAL:
-

Les 5 passades.2 grans grups

-

Les 10 passades: 1 gran grup en cercle, es col·loquen 2 o 3 al mig del cercle i molesta les
passades que realitzen els membres. La condició és que no pot caure al terra, ni tampoc
repetir jugador de passada. S’ha d’intentar fer les 10 passades. Si se’t cau o te la toquen,
doncs la pares.

-

Treball passades per parelles o trios: es formen grups de 2 o 3 alumnes i comencen a passar
la pilota de handbol de diferents formes (drets, genolls, assentats, estirats, amb la dreta i
esquerra,...) corren botant,... Realitzen passades entre els grups (altes, baixes, amb bot,
estàtics i en moviment).

FINAL:
-

Marisa-Marisa: hi ha un jugador que té la pilota i la llança enlaire alhora que diu Marisa
Marisa i el nom d’un nen, llavors aquest ha d’agafar la pilota i dir stop, els altres mentre
s’allunyaven el màxim. Un cop parats, aquest jugador ha de fer tres passes per acostar-se a
algú i tocar-lo amb la pilota, si és així para l’altre, sinó ha de tornar-hi el mateix.

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 1r
UD: Iniciació al handbol II
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de handbol, 1 pilota d’escuma.
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
-

Nº SESSIÓ: 2/6

El trote.

PART PRINCIPAL:
-

La passada quadrada: Es formen grups de 5 persones i es distribueixen en un quadrat
de 4 o 5 metres de costat, un es col·loca al mig amb la pilota i comença el joc passant la
pilota a qualsevol dels altres i anant seguidament al lloc que ocupava. Aquest ha de
passar-la i anar també cap allà on ha passat la pilota,....

-

Relleus: Es realitzen diferents relleus amb el bot de la pilota d’handbol. També es fan
relleus per parelles van passant-se la pilota i avançant.

-

Penaltis: es fan llançaments estàtics des del punt de penalti.

-

Desplaçament més penalti: es llança des de fóra l’àrea.

FINAL:
-

10 passades en cercle: es formen 2 equips en cercle, s’han de fer 10 passades sense que la
pilota no toqui el terra i sense repetir la passada a cap jugador. Guanya l’equip que acaba
abans.

OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 1r
UD: Iniciació al handbol II
Nº SESSIÓ: 3/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de handbol, cons, guix
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Fem grups de 3 i 1 ha d’ atrapar al que va botant la pilota, el tercer descansa.
PART PRINCIPAL:
- Relleus: anar i tornar de diferents maneres a lo ample de la pista,
-

3 x 3: s’ha de plantar la pilota per fer gol, es juga a lo horitzontal.

-

3 x 3: s’ha de tocar un con per fer gol. Dibuixem una àrea petita amb guix al terra on els
jugadors no hi poden entrar.

FINAL:
La passada amb estrella: Es forma una rotllana i es col·loca un jugador el mig, comença un
de la rotllana passant la pilota el del mig i col·locant-se cap a la seva posició, mentre que el
del mig ha de passar la pilota al següent de la rotllana i anar a ocupar el lloc d’aquest, es va
fent un darrera l’altre.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 1r
UD: Iniciació al handbol II
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de handbol
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- El trote.

Nº SESSIÓ: 4/6

PART PRINCIPAL:
- Penaltis: Es formen una fila a cada porteria i es llancen penaltis per ordre. El porter es pot
canviar quan para la pilota o bé, cada 5 jugadors o cada ronda de llançaments.
-

Defensa en zona: 2 equips, un es col·loca en posició de defensa fora de l’àrea i l’altre com si
volgués atacar, practicarem la circulació de la pilota d’un costat cap a l’altre de l’àrea. Si surt
bé es pot provar el llançament a porteria.

-

Defensa en zona: ídem que abans, però han de fer les 10 passades.

FINAL:
- Penaltis
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 1r
UD: Iniciació al handbol II
Nº SESSIÓ: 5/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de handbol, cons, guix
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Pilla-pilla pilota: n’hi ha 3 o 4 que paren i han d’atrapar tocant els altres amb la pilota però
sense llançar-la, sinó que la pilota hi hagi contacte.
PART PRINCIPAL:
- Defensa el con: es formen grups de 6 i es delimita un quadrat amb un con al centre. Es tracta
de tocar o desplaçar-lo cap a un costat. N’ hi ha un que defensa el con.
-

3x 3: amb el camp a lo ample. Delimitem una àrea amb el guix. Com era per marcar gol?

-

L’insecticida: tota la classe dins d’una de les àrees menys 3 que la paren. Es tracta de tocarlos a tots. Si ets tocat, has de sortir fora de l’àrea. Es conta el temps que tarden en tocar a tots
els jugadors.

FINAL:
- Qui no corre, vola!: es forma una rotllana gran i drets, un jugador ha d’anar botant la pilota
per fora i l’altre se la passen entre ells, es mira qui acaba primer, si el que bota o els que van
passant-se la pilota.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 1r
UD: Iniciació al handbol II
Nº SESSIÓ: 6/6
ESPAI: pista
MATERIALS: 1 pilota de handbol, 1 pilota d’escuma
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
Breu explicació de les normes bàsiques en el partit estàndard de mini-handbol:
- contactes
- durada partits
- infraccions
- mida pista
- principals accions
- .....
PART PRINCIPAL:
- Partits de 4 equips, 6 jugadors: Realitzarem petits partits amb equips reduïts, per acostumarse a la situació de joc amb equip. L’equip que no juga està al costat jugant al trote.
-

Partit tota la classe: Juguem tots junts i comentem com ha anat la unitat.

FINAL:
- Test teòric i coavaluació d’aquest.
OBSERVACIONS:
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Unitat didàctica
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Títol UD: El mim
Justificació: Aprofitarem per introduir el mim com a recurs expressiu que ens permetrà
assolir diverses de les competències del currículum. Concretament en l’àrea d’EF dins el bloc
d’Expressió Corporal.
Millorarem les habilitats motrius mitjançant tècniques de comunicació i alhora desenvolupant
capacitats de percepció i estructuració de l’espai. Promourem que els alumnes siguin capaços de
comunicar sentiments, estats d’ànims i idees sense fer-ne ús de la llengua oral, només amb
l’ajuda del gest i de la pròpia expressió. Per això els objectius essencials d’aquesta unitat és que
l’alumne arribi a gaudir i disfrutar, crear, comunicar i imaginar amb l’expressió.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

Superior
Cinquè
8 sessions contínues al primer trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
Física
Llengua

Objectius
d’aprenentatge

Continguts

1. Conèixer el mim com a forma d’expressió corporal.
2. Participar activament en cadascuna de les sessions.
3. Utilitzar diferents gestos per expresar sentiments, estats
d’ànims i idees.
4. Improvitzar individualment o en grup segons situacions
diverses.
5. Escenificar una historia, conte o cançó utilitzant elements
treballats
- Possibilitats de moviment en l’espai.
- Gestos i postures bàsiques que expressin diferents
sensacions i estats d’ànims.
- Improvització d’escenes sobre propostes de personatges i
situacions.
- El llenguatge corporal: gestos corporals d’expressió,
postures i sentiments.
- Deshinibició.
- Respecte cap a les diferents formes d’expressió dels
companys/es. Participació activa, creativa i imaginativa.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Abans de res haurem de crear i propiciar un
ambient adequat per poder desenvolupar el
treball pràctic.
Al principi treballarem en grups per anar
afavorint la deshinibició. Progressivament
podrem anar fent els grups més petits fins i
tot arribar al treball individual, que mai no
serà obligatori però sí molt valorat i
incentivat.
Començarem les sessions amb jocs de
deshinibició i dinàmica de grups i procurarem
acabar amb una reflexió grupal del treballat,
perquè no es quedin únicament amb el joc o
la pràctica sinó amb l'objectiu.
El mètode d'ensenyament utilitzat
fonamentalment serà el descobriment guiat.
És de gran utilitat la utilització de la càmera
de vídeo perquè el grup pugui visionar les
seves pròpies creacions i si són ells els que
graven, afavoreix l'observació

Criteris d’avaluació

Es farà una valoració dels objectius que
perseguim, però, en general, l'Expressió
Corporal suposa un esforç per a la major part
de l'alumnat, ja que han de vèncer complexos,
pors, timidesa o altres aspectes propis de la
personalitat, per tant es valorarà la
participació i la progressió i evolució de cada
un dels alumnes

Materials i espais

Si no es disposa d'un gimnàs petit, es pot
utilitzar l'aula per a algunes sessions.
Video-cámara, TV.
Ditxa final.
DVD de El Tricicle.
Material d’EF.
El propi cos.
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SESSIONS
TRIMESTRE: 1r
UD: El mim
Nº SESSIÓ: 1/8
ESPAI: Gimnàs
MATERIALS: pilota, pica, cèrcol, corda, con...12 materials.
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI: Es començarà la sessió explicant que és el mim i posant alguns exemples. Es pot dir
algunes professions on no es fa servir la veu, àrbitres, esportistes, tècnics als aeroports, etc. Tot
seguit, visualitzarem uns gags de El Tricicle com a exemple del que suposa el mim.
PART PRINCIPAL:
- Improvisació amb objectes: ens assentem tots en cercle i es demana que per parelles que
triin un material que estarà al centre del cercle. Col·loquem diferents materials: pilota, pica,
corda, cèrcol, con... Se'ls demana que cada parella pensi a donar a cada material una utilitat
que no és la pròpia i surtin a representar-la. Per exemple: Dues pitonisses amb una bola
màgica (pilota), un caçador amb una escopeta (pica)...
Les pel·lícules: per grups de 3 o 4 persones. Cada grup ha de representar una pel·lícula. No
el contingut de la pel·lícula sinó les paraules. La resta dels grups ho han d'endevinar. El que
ho endevina puntua i surt a representar la seva pel·lícula.
- Que és el que més m'agrada: per parelles se'ls demana que preguntin al company/a què és el
que més i menys els agrada sobre diferents temes: Menjars, esports, hobbies, estudis... S’ha
de tractar d’endevinar. Es poden utilitzar altres temes com on viu, quants germans són, ell és
3r, vol ser...
FINAL:
- Posada en comú i participació en la opinió.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 1r
UD: El mim
Nº SESSIÓ: 2/8
ESPAI: Gimnàs
MATERIALS: frases d’accions
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Joc del nus: es formen diversos grups de 7 a 8 persones. Un de cada grup ha de sortir fora del
gimnàs i no mirar ni escoltar el que faci la resta dels seus companys de grup. Aquests han de
fer una rotllana agafats de la mà i fer-se un nus entre ells. Els que han sortit fora hauran
d'entrar i intentar desfer el nus sense que la rotllana es deixi anar.
PART PRINCIPAL:
- Accions: es van fent les següents accions que diu el mestre.
- Caminar com..."un vellet, un borratxo, un saltamontes.
- Farem alguna acció, la que volguem, molt lentament, molt ràpidament, ara com si es pares el
temps.
- Agafarem una cosa, la que volguem, que pesa molt, ara una molt lleugera, hem de fer servir
alguna cosa molt fortament, i també fluix.
- Més accions: Es distribueixen els bancs per tota la classe, en cada un d'ells es posen dues
targetes en les quals s'explica el tipus d'acció que s'ha de representar amb una situació
concreta. La classe es divideix en parelles o trios. Aquests han de passar per totes les targetes
i d'anar representant-les totes. Tots els grups treballen alhora però en el seu espai. (annex)
Exemple: Accions OBRIR O AGAFAR: Obrir una llauna de sardines, agafar una serp
verinosa, obrir un paraigua amb vent, agafar una truita de nou pescada que ha caigut al terra,
obrir una finestra amb tempesta, obrir una ampolla sense obridor...
PUJAR O BAIXAR: Pujar unes escales, baixar una costa, escalar una muntanya, enfilar-se a
un arbre, baixar en un ascensor que ha perdut el control, baixar a un avenc...
FINAL: Comentari. Quines han estat més cfàcils, més difícils. Més creatives, originals.

Obrir una llauna de sardines.
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Agafar una serp verinosa.
Obrir un paraigua amb vent.
Agafar una truita de nou pescada que ha caigut al terra.
Obrir una finestra amb tempesta.
Obrir una ampolla sense obridor.
Pujar unes escales.
Baixar una costa.
Escalar una muntanya.
Enfilar-se a un arbre .
Baixar per un ascensor que ha perdut el control .
Baixar a una cova.
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TRIMESTRE: 1r
UD: El mim
Nº SESSIÓ: 3/8
ESPAI: Gimnàs
MATERIALS: frases
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- “La meva tia ha vingut del Japó”: el joc es semblant al joc dels disbarats, consisteix a passar
aquesta consigna d'un a un altre i es respon: " i què t'ha portat? " "Un ventall", per exemple.
Tots els participants se situen en rotllana asseguts i van passant-se aquestes preguntes i
respostes. Al final tot el grup estarà en moviment imitant de forma seguida cada un dels
regals. Es diu la següent consigna “ara tothom que escenifiqui el regal que la tia del Japó us
ha portat”.
PART PRINCIPAL:
-

-

Es donaran unes frases amb diferents escenes. Totes les parelles han de passar per totes elles
i representar-ho.(annex)
El mirall.
El mirall invertit.
Bebes/nens de pàrvuls/nens de 5è/d’institut/adults/gent gran

FINAL: Comentari.

TRIMESTRE: 1r
UD: El mim
ESPAI: Gimnàs
MATERIALS: dibuixos pictòrics
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- La fotografia.
PART PRINCIPAL:
-

Nº SESSIÓ: 4/8

Representació d'actituds/postures: es fan grups de sis o set persones. Es reparteixen làmines
de diferents quadres pictòrics, escultures o fotografies de grups de persones. A cada grupse
li dóna una làmina. Cada grup ha de representar la làmina adoptant cada un l'actitud/postura
del personatge que representa. (annex).

FINAL:
-Representació

de gests: per parelles cal sortir i representar-se un gest que expressi un estat
d'ànim o sentiment. Els altres tractaran d’endevinar la representació.
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TRIMESTRE: 1r
UD: El mim
Nº SESSIÓ: 5/8
ESPAI: Gimnàs
MATERIALS: frases
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Joc de desinhibició. - " Fes el teu": se li diu a cada alumne amb una comesa que ha de
conèixer ell sol. Ha de realitzar-lo per tot el gimnàs donant-li el major realisme possible.
Durant uns minuts tots alhora realitzen la seva comesa. En acabar cada un explica el que
fèia.(annex).
PART PRINCIPAL:
-

Treball facial: per parelles un davant de l'altre. Un ha de mantenir-se seriós i l'altre ha de ferlo riure. Intentar aguantar un minut. Després canviar papers.
El mirall amb la cara: un davant d'un altre tracten de buscar el major nombre de moviments
possibles amb les celles i amb la boca.
Despertar-se/aixecar-se del llit/dutxar-se/anar a agafar l’autobús/arribar a l’escola/estar-se a
classe/sortir de l’escola/anar a les extraescolars/anar a la festa d’aniversari
d’algú/sopar/anar-se’n al llit i dormir.

FINAL:
- Per grups improvitzar i escenificar històries: Atracament a un banc, un casament, un
naufragi, una classe... Totes les històries han de tenir principi i final clars.
Improvisacions sobre les seves pròpies històries.

TRIMESTRE: 1r
UD: El mim
Nº SESSIÓ: 6 i 7/8
ESPAI: Gimnàs
MATERIALS: el material necessari pels grups. Fulls blancs i llapis.
CICLE I CURS: C. S. 5è
- En aquestes 2 sessions la dedicaran a preparar l'avaluació. Cada grup ocuparà un espai,
podent sortir al pati si l'espai es queda petit. El professor se n'anirà passant per tots els grups
per ajudar en la preparació.
Propostes a representar fent mímica:
1. Un conte o fàbula. Hi pot haver un narrador que va explicant-la mentre la resta dels
personatges la van escenificant. Es poden fer modificacions en la història o el final i donar-li
altres matisos còmics.
2. Cançó escenificada. Representar en mímica la lletra d'una cançó, pot fer-se dins d'una
coreografia.
3. Tema lliure. Representar una història de lliure creació, amb principi i final en què
participin tots els integrants.
Es presentarà la fitxa del grup en la qual s'especifica el guió i algunes característiques de la
representació. (annex)
La representació haurà de tenir un mínim de dos a tres minuts.
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TRIMESTRE: 1r
UD: El mim
ESPAI: Gimnàs
MATERIALS: frases
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Els primers minuts es deixarà per fer una assaig.
PART PRINCIPAL:
-

-

Nº SESSIÓ: 8/8

Es prepararà el gimnàs amb els bancs o matalassos en semicercle gran per crear un escenari
davant. A cada grup se li donarà una fitxa en la qual aniran valorant diferents aspectes sobre
l'actuació dels altres grups i la seva pròpia. (annex)
Alhora que escenifiquen el públic valora el treball dels altres segons la fitxa de valoració.
També es fa una autoavaluació. (annex)

FINAL:
- Avaluació global i posada en comú.
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Partit de tennis amb unes raquetes gegants.
Partit de tennis a càmera lenta.
Partit de tennis amb una xarxa de volei (molt alta).
Fer una truita amb ous d’astrús.
Sou siamesos i heu de fer una truita només podeu
utilitzar els braços un el dret i l’altre l’esquerre.
Fer una truita amb una paella de 2 metres de
diàmetre.
Heu d’estendre la roba a una corda que està molt
alta.
Heu d’estendre a una corda un llençol de 10
metres.
Heu d’estendre la roba amb pinces que medeixen
cada una 1 metre.
Heu d’enganxar un cartell a la paret molt alt i no
teniu cap escala.
Heu de penjar a la paret un cartell de 20 m de
llargada.
Heu de penjar un cartell, però és un dia de molt de
vent.
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. Sigues un bon corredor.
. Intenta que algú agafi el telèfon.
. Corre d'un extrem a un altre de la classe anunciant l'hora tot el fort que puguis.
. Saluda cada un dels personatges de la classe.
. Sigues un cap i intenta posar una mica d'ordre al mig del caos regnant.
. Escombra el gimnàs/pista.
. Ajeu-te en el centre del gimnàs i dorm.
. Intenta que algú balli amb tu.
. Munta a cavall per tot el gimnàs.
. Ets un gos a la recerca d'un gat per perseguir.
. Ets un gat melindrós i tràfics que t'acariciïn.
. Juga al bàsquet.
. Tot el món porta ulleres. Tu el les treus, les neteges i els les tornes a posar...
. Està plovent i tens el paraigües espatllat.
. Estàs al cine veient una pellícula de riure.
. Estàs jugant al golf.
. Estàs a la platja prenent l Sol.
. Ets una iaia escoltant música amb els auriculars.
. Estàs jugant a handbol.
. Vas en bicicleta.
. Llegeixes una notícia al diari molt catastròfica.
. Ets un jugador de bàsquet.
. Ets un hipopòtam ballarí.
. Ets un musquit que està boig.
. Estàs jugant a la wii.
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FITXA DE LA PROVA

Títol
Components del grup
Argument

Personatges

Escenografia i/o material (Vestuari, elements decoratius, recursos
coreogràfics, música...)
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Puntuar segons si s’ha fet malament/regular/bé/excel·lent
1. Preparació
2. Originalitat i creativitat
3. Valoració de la mímica
Puntuar segons si s’ha fet malament/regular/bé/excel·lent
1. Preparació
2. Originalitat i creativitat
3. Valoració de la mímica
Puntuar segons si s’ha fet malament/regular/bé/excel·lent
1. Preparació
2. Originalitat i creativitat
3. Valoració de la mímica
Puntuar segons si s’ha fet malament/regular/bé/excel·lent
1. Preparació
2. Originalitat i creativitat
3. Valoració de la mímica
Puntuar segons si s’ha fet malament/regular/bé/excel·lent
1. Preparació
2. Originalitat i creativitat
3. Valoració de la mímica
Puntuar segons si s’ha fet malament/regular/bé/excel·lent
1. Preparació
2. Originalitat i creativitat
3. Valoració de la mímica
Puntuar segons si s’ha fet malament/regular/bé/excel·lent
1. Preparació
2. Originalitat i creativitat
3. Valoració de la mímica
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Títol UD: Fem atletisme
Justificació:
Els esports i concretament les activitats atlètiques formen part de la nostra identitat cultural
(Velázquez Buendía, 2000, 488) i, per tant, el seu ensenyament forma part del currículum
escolar. D'altra banda, l'atletisme té un valor com a recurs per desenvolupar capacitats motrius,
cognitives i relacionals.
Per a l'ensenyament-aprenentatge de les activitats atlètiques optarem per un model d'iniciació
esportiva que l'alumne de Cicle Mitjà assoleixi les habilitats motrius bàsiques (Bloc II del
Currículum). L’alumnat haurà de ser capaç d’executar salts, córrer una distància concreta i
realitzar llançaments dins d’una normativa concreta de l’esport de l’atletisme. D’altra banda,
mai serà l’objectiu aprofundir o buscar l’eficàcia d’aquestes habilitats. L’alumne provarà,
experimentarà, descobrirà les activitats atlètiques. Tampoc entrarem en activitats competitives,
sinó que ens interessaran més les demostratives.
Si als esports col·lectius prioritzem els aspectes tàctics, en l'atletisme es promourà més la
tècnica. Interessa que l'alumne prengui consciència individual sobre unes dificultats de l'entorn
sense la intervenció directa amb la d'altres participants. Així l'alumne guanyarà autoconfiança,
autosuperació, qualitat en els moviments i, en general, autoconeixement.
Tanmateix, hi haurà una sessió on participarem en una trobada atlètica final conjuntament amb
d’altres escoles.
Superior
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Cinquè
5 sessions contínues al 1r trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.Introduir-se en la tècnica bàsica del salt de llargada i d’altura.
2. Introduir-se en les fases de la cursa i millorar la velocitat de
reacció.
3.Executar diferents llançaments amb diversos mòbils pesants.
4.Còneixer el reglament bàsic de les diferents proves atlètiques.
5.Esforçar-se i mantenir la iniciativa en la realització d’activitats
atlètiques.
6.Acceptar les pròpies possibilitats, i respectar les de les altres
persones i les seves accions.
7.Relacionar-se amb altres escoles en una trobada conjunta.
8. Oferir als alumnes la possibilitat de practicar activitats atlètiques
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Continguts

en l’espai físic propi de l’activitat, en el marc d’una pista d’atletisme.
- Els aparells d’atletisme: el cronòmetre, el testimoni, les tanques, els
pesos, la jabalina…
- Activitats atlètiques: salts, llançaments i la cursa, i les seves fases.
- Les regles bàsiques de les diferents proves.
- Introducció d’habilitats motrius de l’atletisme: salts, llançaments i
curses.
- Realització de proves motrius específiques per determinar la
progressió de l’alumne/a.
- Valoració de l’esforç individual.
- Acceptació de les pròpies possibilitats, i respecte per les altres
persones i les seves accions.

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Estils d’ensenyament:
Resolució de problemes, comandament directe,
assignació de tasques.
Org. grups:
Petits grups, gran grup, parelles, individual.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
També farem servir un qúestionari tipus test
per avaluar els continguts conceptuals i alguns
de procedimentals apresos. (Annex)

Materials i espais

Org. espais:
Pista, pista d’atletisme municipal.
Material:
Goma elàstica, tanques, testimonis,
cronòmetre, pilota medicinal, 1 mocador, etc

65

SESSIONS
TRIMESTRE: 1r
UD: Fem atletisme
Nº SESSIÓ: 1/5
ESPAI: Pista poliesportiva.
MATERIALS: matalassos, goma elàstica, piques gran si curtes
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- L’aranya.

PART PRINCIPAL:
- Els tres salts.
- Salt de llargada, realitzant correctament la cursa, la batuda, la fase aèria i la caiguda.
- El triple salt.
- El salt d’alçada, amb tècnica de 3 passes i “tisores”.

FINAL:
- Estiraments “streching”

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 1r
UD: Fem atletisme
ESPAI: Pista poliesportiva.
MATERIALS: tanques, testimonis, fulards
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:

Nº SESSIÓ: 2/5

- El mirall movent-nos.
- Agafar cues.

PART PRINCIPAL:
- Curses de velocitat (60m. individuals).
- Relleus per equips.
- Cursa amb tanques.

FINAL:
- El mocador.

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 1r
UD: Fem atletisme
Nº SESSIÓ: 3/5
ESPAI: Pista poliesportiva.
MATERIALS: matalassos, goma elàstica, piques gran si curtes
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- El mirall movent-nos.
- Agafar cues.

PART PRINCIPAL:
- Curses de velocitat (60m. individuals).
- Relleus per equips.
- Cursa amb tanques.

FINAL:
- El mocador.

OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 1r
UD: Fem atletisme
ESPAI: Pista poliesportiva.
MATERIALS: pilotes medicinals, disc, aros.
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:

Nº SESSIÓ: 4/5

- Come-cocos.
- Caçar conills.

PART PRINCIPAL:
- Exercicis en parella i petit-grup realitzant llançaments amb diversos mòbils (pilota medicinal, disc, aros).
- Llançament de pilota de 3kg., amb el segment dominant i amb un gest coordinat.

FINAL:
- El rellotge de la torre.

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 1r
UD: Fem atletisme
Nº SESSIÓ: 5/5
ESPAI: Pista poliesportiva.
MATERIALS: full per contar temps, fitxa test, cons,cronòmetre.
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Cursa 1000 m.

PART PRINCIPAL:
- Prendre’s el pols.

FINAL:
- Comentari sobre el que hem fet i fitxa.

OBSERVACIONS:
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ESCALFAMENT
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Avaluació
Cursa 60m. lliure
Nom Data
Data
Notes
1r .
2n
1r
2n
Intent Intent Intent Intent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Avaluació
Cursa 60m. lliure
Nom Data
Data
Notes
1r .
2n
1r
2n
Intent Intent Intent Intent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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AVALUACIÓ

Nom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

LLANÇAMENT DE BOLA DE 3kg.
Data
Data
Notes
1r
2n
3r
1r
2n
3r
Llan. Llan. Llan. Llan. Llan. Llan.

AVA

Nom

LLANÇAMENT
Data
1r
2
Llan. L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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AVALUACIÓ

Nom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SALT D’ALÇADA
Data
Data
Notes
1r 2n 3r 1r
2n 3r
Salt Salt Salt Salt Salt Salt

AVALUACIÓ

Nom

SALT D’ALÇADA
Data
Data
Notes
1r
2n 3r
1r
2n 3r
Salt Salt Salt Salt Salt Salt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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AVALUACIÓ

Nom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SALT DE LONGITUD
Data
Data
Notes
1r
2n
3r
1r
2n
3r
Salt Salt Salt Salt Salt Salt

AVALU

Nom

SALT DE
Data
1r
2n
Salt Sal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

MATERIAL D’ATLETISME REUTILITZAT
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MATERIAL
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fleEXIbILItat

rESIsTèNCIa

fORçA

velOcitAt
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Títol UD: Som forts, veloços, flexibles i resistents
Justificació: La utilització de les capacitats físiques a Primària, especialment al CS, gira
entorn a aspectes de salut, educatius i socials, i té com a objectius principals:
. Millorar la salut dels alumnes a través del seu entrenament (aspectes de salut)
. Capacitar els alumnes per que prenguin les seves decisions i tinguin recursos suficients per
millorar autònomament (aspectes educatius).
. Utilitzar activitats de tipus col·lectiu en què els alumnes i les alumnes col·laborin per
aconseguir els seus objectius (aspectes socials).
Es dóna cabuda al bloc 2 de capacitats físiques i es pretén que l’alumne conegui les 4 qualitats
(força, resistència, flexibilitat i velocitat), millori aquestes qualitats, entengui la importància de
portar un estil de vida saludable i sàpiga organitzar-se.
Superior
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Cinquè
En total són 4 sessions, distribuïdes 4 al final
del 1r trimestre o al començament del 2n
trimestre, segons el curs.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge
Continguts

1.Millorar la condició física general dels nostres alumnes.
2.Aplicar les capacitats físiques en les activitats i jocs proposats.
3.Identificar conceptes de capacitats físiques i relacionar-les amb la millora de la
salut i qualitat de vida de forma autònoma i crítica, és a dir, que puguin planificar i
organitzar activitats, sàpiguen utilitzar recursos, etc.
4.Acceptar les pròpies possibilitats, i respectar les altres persones
-Realització de curses de llarga durada i intensitat mitja-baixa amb economia
d’esforç
-Realització de moviments amb la màxima amplitud articular.
-Execució d’accions que millorin la velocitat de reacció, velocitat cíclica i velocitat
gestual.
-Activitats lúdiques de força amb el propi pes o amb dels companys.
-Pràctica sistemàtica d’exercicis d’escalfament i de relaxació globals i específics
després de la realització d’activitats físiques intenses.
- Les quatre capacitats condicionals bàsiques.
- L’escalfament. Objectius i normes.
- La flexibilitat. Objectius i normes.
- Aplicació d’ hàbits higiènics anteriors i posteriors a l’activitat física (ingesta
d’aliments, indumentària, dutxa, canvi de roba, etc.)
- Organitzar-se i constància en les activitats de condicionament físic.
-Valoració de l’escalfament i de la pràctica de l’activitat física com a indicador de
salut.
-Acceptació de les pròpies possibilitats, i respecte per les altres persones i les seves
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accions.

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Basant-nos en la Teoria del l’entrernament i el
Síndrome general d’adaptació les activitats
hauran de ser contínues, les tasques adequades
(sense riscos) i progressives (de poc a molt).
Evitarem sobrecàrregues i individualitzarem
l’aprenentatge-ensenyament a les capacitats de
cada alumne.
Podem fer alguna activitat teòrica de forma
que coneguin les quatre QFB.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i
valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.

Materials i espais

També podríem fer servir un qüestionari tipus
test per avaluar els continguts conceptuals i
alguns de procedimentals apresos.
Els propis de cada sessió.
Pista poliesportiva.
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SESSIONS
TRIMESTRE:1r i 2n UD: Som forts, veloços, flexibles i resistents Nº SESSIÓ: 1/4
ESPAI: pista
MATERIALS: 1 mocador
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Escalfament mitjançant 4 voltes.
- Explicació de les 4 QFB i identificar la qualitat treballada.

PART PRINCIPAL:
-

Relleus a la máxima velocitat i identificar quina velocitat és.

-

Mar, terra i cel...

-

Preguntar si també es tracta de la velocitat, però que és diferent ,és una velocitat gestual
- Pepets/Pepetes

FINAL:
- El mocador
- A reixa
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r i 2n UD: Som forts, veloços, flexibles i resistents Nº SESSIÓ: 2/4
ESPAI: pista i gimnàs.
MATERIALS: els propis per fer el circuit
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Escalfament mitjançant 5 voltes.
PART PRINCIPAL:
-

Circuits d’obstacles anotant temps.

-

Presentació de la propera capacitat... Quina serà? La força.

FINAL:
- El joc d’arrencar cebes.
- Caball fort (si dóna temps).
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r i 2n UD: Som forts, veloços, flexibles i resistents Nº SESSIÓ: 2/4
ESPAI: pista
MATERIALS: fulards, màrfegues
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Persecucions amb fulards, primer en parelles i després en gran grup.
- Explicació de la prova que faran el proper dia de resistència.
PART PRINCIPAL:
- Trepes, quadrupèdies, raptacions amb el propi cos.
- Relleus trasnportant algú fent la cadireta i la carreta.
- Qui és capaç de fer la piràmide més alta.
FINAL:
- Abdominals en parella.
- Son goku’s.
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r i 2n UD: Som forts, veloços, flexibles i resistents Nº SESSIÓ: 4/4
ESPAI: pista
MATERIALS: full prova resistència (annex), full de flexibilitat per a nens (annex) llàpis i
gomes.
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Prova de resistència. Primer ho fa la parella i l’altra anota les voltes.
PART PRINCIPAL:
- Guerra de galls.
- Tot el grup i un es posa al mig. Qui toqui aquest del mig es posa també al mig. El joc acaba
quan hi ha molts al mig i menys fóra.
- En parella donar-se la mà i fer perdre l’equilibri i fer-lo caure.
- Pols xinès.
FINAL:
- Goku’s.
- Exercicis de flexibilitat.
- Ensenyar full de flexibilitat per a nens i fer preguntes.
OBSERVACIONS:
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Títol UD:Pitxi
Justificació: Aquest m’ha demostrar ser un esport molt complert i que als alumnes lis
agrada jugar. Començant amb el Pitxi es pot anar introduint més regles i major complexitat a
l’esport. Batejar sempre implicar una coordinació óculo-manual i demostrar una gran atenció i
concentració mentre es pràctica.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

Superior
Cinquè
En total són 7 sessions, distribuïdes de forma
discontínua al llarg dels 3 trimestres.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.Executar diferents tipus de colpejos amb diversos materials i amb eficàcia.
2.Reaccionar i desplaçar-se ràpidament entre base i base.
3.Orientar-se en el camp de joc, ocupar espais vuits i prendre inciatives.
4.Conèixer i aplicar el reglament del Pitxi i les seves variants.
5.Planificar i organitzar el joc del Pitxi de forma autònoma, responsable i en
col·laboració, utilitzant recursos (materials, instal·lacions, etc.).
6.Cooperar i dialogar amb els companys per prendre decisions en el joc.

Continguts

7.Acceptar les pròpies possibilitats, i respectar les altres persones i les seves accions.
- Realització organització del joc del Pitxi i variants en el joc (reglament, material,
companys, adversaris, etc.).
-

Execució de colpejos amb pala, bat, mà o peu.

-

Realització de desplaçaments a la màxima velocitat i salts entre base i base.

-

Situar-se en l'espai per defensar o atacar (tàctica)

-

Execució de llançaments i recepcions amb pilota.

-

La tècnica reglada del Pitxi: sacada i colpeig.

-

El material i el seu bon ús: la pala, el bat i la pilota.

-

El reglament i variants del Pitxi.

-

Esforçar-se en el joc cooperant amb l’equip.

-

Inciativa durant el joc.

-

Acceptació de la identitat personal, i respecte per les altres persones i les seves
accions.

-

Valoració de l’esforç per damunt del resultat i relativització de la victòria: saber
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guanyar i perdre
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
L’estil d’ensenyament emprat és l’assignació
de tasques.

Metodologia

2 grans-grups. Meitat i meitat de la classe.
L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i
valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.

Criteris d’avaluació

Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Aros o guixos. Pilotes de PVC, de tennis,
pales o bat.

Materials i espais

Pista poliesportiva.

SESSIONS
TRIMESTRE:1r, 2n i 3r
UD: Pitxi
Nº SESSIÓ:1,2,3,4,5,6,7/7
ESPAI: pista
MATERIALS: Aros o guixos. Pilotes de PVC, de tennis, pales o bat
CICLE I CURS: C. S. 5è
El Pitxi estàndard (béisbol adaptat).
Variants del Pitxi:
- En el reglament: El Rei, “matant”, “aire”, “per vides”, “per carreres”, etc.
-

En el material: pilota, pala, bat.

-

En el colpeig: amb el peu, amb la mà.

OBSERVACIONS:
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Títol UD: Flag-rugbi
Justificació:
Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

Superior
Cinquè

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge
Continguts
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia
Criteris d’avaluació
Materials i espais
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SESSIONS
TRIMESTRE: 2n
UD: Flag-rugby
Nº SESSIÓ: 1/3
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Explicació del flag-rugby i saber-se posar el fulard.
- L’aranya: tots els alumnes en un lateral de la pista menys un que en el centre del camp.
Al senyal del professor, tots es poden escapar i se salvaran si arriben darrere de la línia
de lateral contrària sense que els hagin tret la cinta. Els alumnes que els van treien la
cinta ho duran també en el mitjà així que aquest grup serà cada vegada més nombrós.
PART PRINCIPAL:
- Relleus: Formant equips de 6 alumnes col·locats en fila. 1 pilota per fila. La pilota viatja
de mà en mà entre les cames dels jugadors, una vegada m'agafen la pilota de les mans,
corro i em recol·loco el primer de la fila per a esperar de nou la pilota. Guanya l'equip
que arribi primer a la meta proposada. Variar el tipus de lliurament del baló: entre cames,
per sobre del cap, de mà en mà.
CONSIGNES: No pot haver desplaçaments amb la pilota a les mans.
- Explicar als alumnes com es marquen els punts tant en Rugby com en Flagrugby:
EN RUGBY: cal posar la pilota a la zona d'assaig. Si la pilota se li cau al jugador en el
moment de l'assaig no valdran els punts. En rugby un assaig val 5 punts.
EN FLAGRUGBY: cal travessar la línia d'assaig amb la pilota a les mans sense que ens
hagin tret cap de les dues cintes. Si el jugador tira o se li cau la pilota després de
travessar la línia d'assaig, no valdran els punts. En Flagrugby un assaig de noia val 3
punts i el d'un noi val 1 punt. NO HI HA CONTACTE.
- Mentre els alumnes s'estan passant i corrent, el professor dóna el senyal VERMELL! I
aquesta serà la línia d'assaig on haurà de marcar el que té la pilota. Es juga amb 3 o 4
pilotes a la vegada tota la classe. Repetir variant els colors.
- El mateix, però ara els demés poden treure-li els fulards, per que no pugui marcar.
FINAL:
- El triangle de les Vermudes.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n
UD: Flag-rugby
Nº SESSIÓ: 2/3
ESPAI: pista
MATERIALS: fulards i pilotes, 1 pilota rugby
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Posar-nos els fulards.
- Relleus: Carreres de relleus on els alumnes hàgin de fer un assaig al final i tornar..
PART PRINCIPAL:
- Explicar: Què passa si a un jugador li treuen el fulard mentre duu la pilota? Es fa una
falta i s’ha de llançar des del punt on ha passat del camp. El que ha tret el fulard se’l
queda ell. Poden tenir més d’1 de, 2, de 3 fulards, etc.
- Relleus: igual però amb defensor. Et poden treure el fulard, llavors no pots fer l’assaig.
- Partit flag-rugby, tot el camp.
FINAL:
- Plegar i recollir els fulards.
OBSERVACIONS:
TRIMESTRE: 2n
ESPAI: pista

UD: Flag-rugby

Nº SESSIÓ: 3/3
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MATERIALS: fulards, 1 pilota rugby
CICLE I CURS: C. S. 5è
INICI:
- Posar-nos els fulards.
- 1x1 treuren’s el fulard.
PART PRINCIPAL:
- El joc de la Guineu.
- Partit flag-rugby, tot el camp.
FINAL:
- Guix.
- Plegar i recollir els fulards.
OBSERVACIONS:
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INTRODUCCIÓ-JUSTIFICACIÓ
El korfbal és un esport molt popular a Holanda, però poc practicat al nostre país. Aprofitarem
aquesta UP anomenada “Korfbal? Ah, sí...!” per donar a conèixer un esport no tant conegut en el
nostre context social i cultural i, alhora, potenciarem les possibilitats educatives que el korfbal ens
ofereix.
El korfbal és un dels pocs esports d’equip on juguen a la vegada nens i nenes. Es potencia la
interacció de rols (tots els jugadors/es fan tasques defensives i d’atacac) i la cooperació entre els
jugadors/es, així per permetre a ambdós sexes tenir una influència igual en el joc. A la vegada, les
diferències físiques també resten disminuïdes (alçada, força, etc.)
En definitiva, és un esport on les situacions d’ensenyament-aprenentatge són d’una gran riquesa,
possibilitant, entre d’altres, el control dels llançaments i recepcions, els salts a cistella,
l’estructuració espacial i el joc en equip.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
1. Conèixer i respectar el reglament bàsic del korfbal.
2. Realitzar diferents tipus de passada i recepcions.
3. Executar diferents tipus de llançaments a cistelles.
4. Aplicar els principis bàsics d’atac i defensa.
5. Cooperar i respecte amb els companys/es.
6. Acceptar les diferències físiques.

CONTINGUTS
FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS:
-

Les principals regles del korfbal: terreny de joc, material, puntuació, rols, faltes bàsiques i
nombre de jugadors.

-

Les tècniques bàsiques: passada i recepció, llançaments (estàtic, entrada, penalti) i
moviments de desmarc.

-

Els sistemes de defensa i atac més simples: la posició de tir, l’atac 1x1, la defensa 1x1 (nennen, nena-nena), el defensat.
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PROCEDIMENTS:
-

Aplicació del reglament bàsic del korfbal.

-

Estructuració de l’espai en el joc: defensa i atac.

-

Introducció a la posició del “defensat” en relació a un oponent directe.

-

Control de la passada i recepció.

-

Desmarcació per a rebre la pilota i estructuració de l’espai.

-

Llançaments estàtics (penalt, curta i llarga distància) i dinàmic (entrades).

ACTITUDS, VALORS I NORMES:
-

Acceptació de les normes bàsiques del korfbal.

-

Respecte i cooperació amb tots/es els/les companys/es del grup.

-

Acceptació i respecte a la diversitat física.

METODOLOGIA
Un dels inconvenients del korfbal és la seva rigidesa de normativa. Per això modificarem i
adaptarem alguns dels seus aspectes que considerem poc adequats pels alumnes d’Educació
Primària. Entre els canvis que introduïrem seran:
 Canviarem l’alçada de les cistelles, a fi d’adequar-les a l’alçada dels alumnes.
 Utilitzarem pilotes de futbol de menys pes i diàmetre, les del número 4 serien perfectes.
 Al començament introduïrem el canvi de rols (atacants, defensants) quan ens sembli
convenient sense haver d’esperar l’obtenció de punts.
 Escurçarem les mides del camp.
Ens interessarà també que hi hagi una continuïtat i progressió en les activitats. Per tant, a poc a poc,
anirem introduint formes jugades globals i mes elaborades del joc del korfbal. Aquesta globalitat
ens permetrà que els alumnes aconsegueixin jugar tàcticament de manera força correcta, malgrat les
mancances tècniques. Aquestes s’aniran millorant a través del mateix joc.
Només incidirem específicament en la tècnica de les passades i dels llançaments de penalts.
Tanmateix podrem utilitzar, si ho trobem convenient, vídeos demostratius de korfbal per a que els
alumnes es facin la idea i un qüestionari tipus test per a reforçar els aspectes més conceptuals, i
alguns de procedimentals.
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ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
TRIMESTRE: 2n
UNITAT: Korfbal Ah, sí...!
Nº SESSIÓ: 1/6
ESPAI: pista
MATERIALS: 2 mocadors, 3 o 4 pilotes i petos.
CICLE I CURS:
INICI:
Els explicarem que comencem un esport poc conegut, però que és d’Holanda, on es pratica
molt i els ensenyem el material i les normes bàsiques:
o És un esport mixt, juguen tant nens com nenes.
o S’utilitza una cistella de 3m. sense taulell, però farem korfbal amb una cistella més
baixa.
o Al terreny de joc es pot jugar per darrera de la cistella, no és fóra.
o No es pot botar la pilota ni fer desplaçaments si es té aquesta.
o No es pot tocar a un/a company/a, si es té la pilota, ni tampoc prendre-li.
- L’estop.
PART PRINCIPAL:
- Les 10 passades.
- La pilota caça.
- Relleus dinàmics, passant-se la pilota.
- Passes: l’estrella.
FINAL:
- La bomba.
- Repàs de les normes bàsiques.
AVALUACIÓ:
o Observem el nivell inicial, és possible que hi hagi dificultats en els llançaments i recepcions.
Valorem també la dinàmica del grup. Potser un grup massa nombrós ens presentarà
dificultats (alumnes que no participen, alumnes que juguen massa, dificultats per intervenirhi, etc).
OBSERVACIONS:

91

TRIMESTRE: 2n
UNITAT: Korfbal? Ah, sí...!
Nº SESSIÓ: 2/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes korfbal, cons, petos i cistelles.
CICLE I CURS:
INICI:
- Carrera suau.
- Recordatori de les normes del korfbal i explicació que avui faran llançaments a cistella.
PART PRINCIPAL:
- Les 5 passades.
- Les 5 passades orientades fent cistella.
- Llançaments de penalt. Explicarem abans la tècnica.
- Entrades a cistella.
FINAL:
- Llançaments de penalt.
AVALUACIÓ:
o Valorem la progressió, apliquen les normes ensenyades? Es comencen a desmarcar i ocupar
espais vuits?
OBSERVACIONS:
Insistim en la qualitat de la passada, ha d’arribar a les mans del/la company/a.

TRIMESTRE:
2n
UNITAT: Korfbal? Ah, sí...!
Nº SESSIÓ: 3/6
ESPAI: pista
MATERIALS: petos, pilotes i cistelles.
CICLE I CURS:
INICI:
- La pilota caça.
PART PRINCIPAL:
- Les 5 passades orientades. Explicarem la posició del “defensat” i l’aplicaran en el joc.
- Partit mono-korfbal (sí és de 4x4 jugadors/es millor). L’objectiu serà aconseguir encistellar
al màxim de pilotes. El joc es desenvoluparà segons les regles apreses. El “defensat” inclòs.
Marcatge nen-nen i nena-nena.
FINAL:
- Penalts.
- Estiraments dirigits en parella.
AVALUACIÓ:
o En aquesta sessió ja s’hauria de notar una millora en l’ocupació d’espais vuits i desmarcatge.
Valorarem si s’aplica i s’automatitza la regla del “defensat”.
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:
2n
UNITAT: Korfbal? Ah, sí...!
Nº SESSIÓ: 4/6
ESPAI: pista i aula.
MATERIALS: pilotes, petos, cistelles, vídeo i cons.
CICLE I CURS:
INICI:
Visualització del vídeo de korfbal. Comentem i reflexionem sobre les regles i tècniques
apreses. Recordem els principis del korfbal visualitzats al vídeo: cooperació i igualtat
d’oportunitats, tothom juga.
PART PRINCIPAL:
- Fem dos equips de 12 jugadors/es i fem un partit. Al senyal es canvien els rols. L’equip que
atacava passa a defensar i el que defensava ataca.
- Llançaments a una certa distància (3 ó 4 m.) El/la jugador/a que llença, recull el rebot i li
passa al següent.
- Llançaments a més distància. Si s’encerta es llença d’un con més lluny. Podem posar 4 cons,
4 distàncies diferents. Si no s’encerta es queda en la mateixa posició, mateix con.
FINAL:
- K.O.
AVALUACIÓ:
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:
UNITAT: Korfbal? Ah, sí...!
Nº SESSIÓ: 5/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilota de foam, 12 mocadors de 2 colors,, cistelles i pilotes.
CICLE I CURS:
INICI:
El trote.
PART PRINCIPAL:
- Fem 2 grups de 12 alumnes que es situen darrera d’una línia a banda i banda de la pista.
Assignem a cada jugador/a un nº de l’1 al 12. Cada jugador tindrà un mocador penjat entre el
pantaló i l’esquena. El/la mestre/a dirà un número i llavors els/les jugadors/es d’aquest nº
aniran al centre de la pista on el mestre dirà un color del mocador. Així; “blau!”, i, llavors, el
que tenia el mocador blau haurà de retornar a la seva banda i el de l’altre color l’haurà
d’atrapar prenent-li el mocador.
- El mocador. S’haurà d’agafar una pilota que hi haurà al mig.
- El mocador encistellant. El mestre dirà 2 números de cada grup, llavors aquests número
hauran d’anar fins al centre del camp i agafar la pilota i intentar encistellar-la aplicant les
normes del korfbal.
FINAL:
- L’ampolla.
AVALUACIÓ:
o Observem la velocitat de reacció i els llancaments.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:

2n

UNITAT: Kotbal? Ah, sí...!

Nº SESSIÓ: 6/6
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ESPAI: pista
MATERIALS: cistelles, 4 pilotes, cons o aros.
CICLE I CURS: C. Mitjà 4t
INICI:
Cursa suau i explicació de l’activitat “circuit per estacions”.
PART PRINCIPAL:
- Circuit per estacions. Quan se sent el xiulet els i les alumnes hauran de canviar a la següent
estació. Grups de 6 (3 i 3) alumnes amb petos per diferenciar-se.

-

Estació 1: Entrades a cistella.
Estació 2: L’estrella.
Estació 3: Penalts.
Estació 4: Les 10 passades.

FINAL:
- L’alumnat resoldrà un qüestionari de continguts de conceptes i procediments del korfbal.
AVALUACIÓ:
o Qüestionari i observació directa de les execucions.
OBSERVACIONS:
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INTRODUCCIÓ-JUSTIFICACIÓ
Les Raquetes, ja siguin les de tennis, les de bàdminton o les pales de platja són un material poc
utilitzat en les sessions d’EF, per tant en general és una activitat no gaire coneguda ni practicada per
l’alumnat. Això sí, quan es presenta el material als alumnes de seguida els desperta la curiositat i les
ganes de provar, experimentar, superar-se amb la pilota i la raqueta.
Aquesta UP anomenada “De toc a toc” tracta de desenvolupar habilitats motrius bàsiques que
impliquin la manipulació i maneig amb les raquetes.
A causa de la dificultat que té per a l’alumne d’aquesta edat el toc i el control de la pilota amb les
raquetes considerarem que l’alumnat experimenti, provi, adquireixi major capacitat... L’objectiu no
serà buscar l’especialització o l’eficàcia de la tècnica.
Aquesta unitat pot ser introductòria d’un posterior treball més elaborat a cicle superior, on ja tenen
més domini de la raqueta.
Hem triat unes activitat que no siguin difícils pels alumnes i que els permeti divertir-se jugant amb
la raqueta. Es cercaran situacions jugades on s’hagi d’utilitzar la raqueta de forma espontània i que
els alumnes no se n’adonin que juguen amb aquest material. És a dir, que jugant vagin adquirint el
control necessari per llavors poder jugar a tennis o altres esports de raqueta.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
1.
2.
3.
4.
5.

Prendre contacte amb el material diversos com raquetes i pales.
Progressar amb el toc, control i maneig de la pilota amb la raqueta.
Experimentar situacions de joc bàsiques de les activitats amb raquetes.
Conèixer les normes bàsiques de seguretat i utilitzar correctament el material.
Prendre part activament en totes les activitats i jocs proposats.

CONTINGUTS
•

Fets, conceptes i sistemes conceptuals:
- Els gestos bàsics: els tocs i les passades.
- Jocs bàsics de raquetes i les seves normes.

•

Procediments:
- Cops, control i maneig dels objectes.
- Utilització del segment dominant en els tocs i accions motrius.
- Pràctica de desplaçaments bàsics amb els objectes.
- Visualització i orientació en la trajectòria de la pilota.
- Pràctica de les presa de la raqueta.

•

Actituds, valors i normes
- Cooperació en el joc espontani i pre-esportiu per assolir fites comunes
independentment del nivell motriu o d’altres característiques personals.
- Predisposició per resoldre problemes motrius autònomament amb creativitat.
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ASPECTES METODOLÒGICS
Ja hem dit que cercarem que l’alumne explori les possibilitats de moviment que té amb el material.
Per a això, li oferirem un ampli ventall d’execucions de tocs, manipulacions i controls amb la
raqueta.
Ens interessarà també que hi hagi una continuïtat i progressió en les activitats. Per tant, a poc a poc,
anirem introduint formes jugades globals i mes elaborades de tocs de pilota. Aquesta globalitat ens
permetrà que els alumnes aconsegueixin jugar tàcticament de manera força correcta, malgrat les
mancances tècniques. Aquestes s’aniran millorant a través del mateix joc.
Activitats senzilles d’aprendre. L’alumne té i ha de sentir la necessitat de seguida que està jugant de
veritat. Aquest aspecte també ens facilitarà l’organització de la classe i l’autonomia de l’alumne.
Tanmateix incidirem sobre el fet de fer un bon ús del material. Aquest és de fusta o, a vegades, de
plàstic o metall i s’ha d’utilitzar correctament i amb seguretat.
Alhora promourem la cooperació per a que hi hagi continuïtat (evitarà que busquin guanyar) i
controlar la competitivitat (restarà continuïtat al joc).

CRITERIS I PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ
El criteri general que prendrem com a referent per a l’avaluació de la unitat de programació és:
- Procediments: 45%
- Conceptes: 25%
- Actituds: 30%
La valoració de l’alumnat serà criterial, individualitzada, sistemàtica i es tindran en compte els tres
moments: inicial, formatiu i final.
A l’avaluació inicial valorem el nivell previ de l’alumnat abans de començar el procés d’E-A i
detectar els interessos i motivacions de l’alumnat. Considerarem com avaluació inicial les dades
observades i recollides en les diferent UP dels nivells i cicles anteriors referents a continguts
similars. Abans d’iniciar la UP miraré les dades recollides i a les primeres sessions observaré com
es desenvolupen els alumnes.
L’avaluació formativa ens permetrà observar si l’alumne progressa i, també, si cal adequar el procés
d’ensenyament i el treball diari.
A l’avaluació final valorarem el progrés de cada alumne i la consecució dels objectius proposats.
L’alumne haurà de superar 2 proves tècniques:
 intercanvi de tocs per parelles. Se li exigirà un mínim que haurà de superar.
 equilibri de la pilota damunt de la raqueta amb desplaçament. (annex)
L’avaluació d’actituds, valors i normes es farà com és habitual en l’àrea d’EF.(annex)
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Sessions
TRIMESTRE:
3r
UNITAT: De toc a toc
Nº SESSIÓ: 1/5
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 raquetes, 25 pilotes tennis, 10 cons
CICLE I CURS: C. Mitjà 4t
INICI:
- Presentem el material als alumnes i els orientem sobre quines possibilitats de moviment i de
joc podem fer. Insistim també en què s’ha d’agafar la raqueta amb una mà pel mànec i no
fer-lo malbé.
-

Lliure desplaçament per la pista mantenint la pilota de tennis sobre de la raqueta. Intentar
que no caigui fent equilibri. Se’ls hi pot dir “com cambrers...”

PART PRINCIPAL:
- Diversos desplaçaments de banda a banda de la pista:
1. Mantenint la pilota en equilibri.
2. Igual, però anant d’esquena.
3. Fent tocs, etc.
-

Circuit fent zig-zag a través de cons:
1. Mantenint la pilota en equilibri.
2. Igual, però anant d’esquena.
3. Fent tocs, etc.

-

Fem un cercle i el mestre es situa al mig. Els alumnes van reproduint el model que anem
fent:
2. Drets-asseguts “fent el cambrer”
3. Bots amb la pilota.
4. Tocs drets i tocs asseguts.
5. Toc i canviar-nos la raqueta de mà, etc.

-

Es demana als alumnes quants tocs són capaços de fer. El mestra va “cantant” les fites
aconseguides.

FINAL:
- Lliure desplaçament seguint les línies de la pista. Llavors el mestre explica que és el “comecocos”. Els alumnes s’escapen i han de vigilar no ser atrapats pels “come-cocos”. Si són
agafats fan de perseguidors i recullen el seu material utilitzat.
-

Reflexió sobre alguns aspectes a tenir en compte. Ull! Per que hi ha alumnes que els hi costa
fer els equilibris i tocs sense controlar la pilota, insistir en que la propera sessió mirin de ferho millor.

AVALUACIÓ:
o Observem com l’alumne es desenvolupa amb la raqueta i adeqüem el grau de dificultat de
les activitats segons el nivell.
o Són capaços de mantenir l’equilibri de la pilota una bona estona amb desplaçament?
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 3r
UNITAT: De toc a toc
Nº SESSIÓ: 2/5
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 raquetes, 25 pilotes tennis
CICLE I CURS: C. Mitjà 4t
INICI:
- Cada nen corre suaument amb la raqueta i sense pilota en totes direccions. Al senyal deixen
la raqueta al terra i continuen corrents. En sentir un nou senyal cadascú va a buscar una
raqueta. No val agafar la mateixa que es tenia.
- Fan equilibris amb la raqueta; amb la mà, el dit, el nas, el front, al peu....
- Corren suaument en totes direccions transportant la pilota damunt la raqueta intentant que no
caigui.
- Corren suaument en totes direccions transportant la pilota a l’esquena... sense que caigui a
terra..
PART PRINCIPAL:
- Entre dos fer-se passes. Poden contar quants passes són capaços de fer.
- Al senyal cal anar canviant de parella.
FINAL:
- Massatge per parelles amb la pilota i reflexió final.
AVALUACIÓ:
o Observem com realitzen els passes i si ja comença a veure’s un major control en els
equilibris amb desplaçament.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 3r
UNITAT: De toc a toc
Nº SESSIÓ: 3/5
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 raquetes, 25 pilotes tennis, 1 cinta, 6 indiakes
CICLE I CURS: C. Mitjà 4t
INICI:
- Per parelles un company amb la raqueta i l’altra amb la pilota li llança i l’altra li ha de
tornar: amunt, avall, a la dreta, a l’esquerra...
- El mateix, però s’intercanvien el rol.
- Igual que l’anterior, però el que té la raqueta assegut a terra.
PART PRINCIPAL:
- Intercanvi de tocs en parella superant una cinta situada a una certa altura.
- Intercanvi de tocs per parelles fent passar la pilota per sobre la cinta. S’estableix una
puntuació i unes regles de joc: a 11, a 21, fores, nº de bots...
- Igual que abans, però s’estableix el concepte de set.
FINAL:
- Introduïm la indiaka i se’ls explica com és i com s’ha d’executar. Amb el palmell de la mà
un toc sec.
- Per grups de 4 a 6 fer tocs amb la indiaka. Comptar el nombre de tocs que són capaços de
fer.
- Recordem el concepte de set i se’ls explica que el proper dia faran una mini-competició de
raquetes.
AVALUACIÓ:
o Observem si estableixen sistemes de puntuació i reglament i si comprenen el concepte de set.
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 3r
UNITAT: De toc a toc
Nº SESSIÓ: 4/5
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 raquetes, 25 pilotes tennis, 1 cinta, 25 volants, 25 raquetes de bàdminton
CICLE I CURS: C. Mitjà 4t
INICI:
- Es divideix el grup-classe en igual nombre de nens i es situen a banda i banda de la pista.
Cada nen disposa d’una pilota i una raqueta. Es tracta d’enviar totes les pilotes que caiguin al
propi camp al camp de l’equip contrari en un temps assignat. En escoltar el senyal es
compten el nombre de pilotes que té cada equip al seu camp.
PART PRINCIPAL:
- Expliquem que anem a fer una mini-competició i establim un petit reglament senzill:
a) Es jugaran partits de 3 sets. Cada set serà a 11 punts.
b) Hauran de limitar el camp establint fores. No es limitarà el nombre de bots, segons el
que triï cada parella.
c) S’hauran de jugar un mínim 4 partits. S’explicarà que l’objectiu és passar una estona
agradable i repassar el treball de tocs, control i maneig amb la raqueta que hem anat fent
aquests dies. 31
FINAL:
- Recollim les dades de la mini-competició.
- Expliquem i deixem experimentar el toc amb la raqueta de bàdminton i el volant.
- Comentem que a la següent sessió realitzaran una prova de tocs i d’equilibri amb la pilota i
que seran avaluats.
AVALUACIÓ:
o
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 3r
UNITAT: De toc a toc
Nº SESSIÓ: 5/5
ESPAI: pista
MATERIALS: 25 raquetes, 25 pilotes tennis, 25 raquetes de bàdminton i volants
CICLE I CURS: C. Mitjà 4t
INICI:
- Explicació de l’avaluació i les proves.
- Lliure pràctica i entrenament dels continguts apresos.
PART PRINCIPAL:
- De dos en dos el mestre va avisant els alumnes que hauran d’aprovar-se superant una prova
de tocs en parella i una altra d’equilibri.
FINAL:
- Es dóna la possibilitat a aquells alumnes que no han superat la prova de tornar-la a fer.
- Mentrestant, lliure experimentació amb les indiakes i material de bàdminton.
AVALUACIÓ:
o Quants tocs són capaços de fer en parella? /equilibrar la pilota desplaçant-se?
OBSERVACIONS:
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AVALUACIÓ TOCS DE RAQUETA
Unitat didàctica: de toc a toc

Curs:

Acció motriu: Quants tocs és capaç de fer?
Alumne:

Nº Tocs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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REGISTRE ANECDÒTIC

Alumne:
Data

Curs:
Fet observat

Interpretació
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Avaluació prova equilibri
Unitat didàctica: de toc a toc Data:
Acció motriu: És capaç de mantenir la pilota damunt la Curs:
raqueta en equilibri un cert temps i desplaçant-se?
Alumne:

Molt
malament

Curs escolar
Malament

Regular

Bé

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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M

S JUGADORS

SET 1

SET 2

SET 3

TOTAL
SETS

NOM DELS JUGADORS

SET 1

SET 2

S

___________

___ -___

___ -___

___ -___

__ -__

___________- ____________

___ -___

___ -___

___

___________

___ -___

___ -___

___ -___

__ -__

___________- ____________

___ -___

___ -___

___

___________

___ -___

___ -___

___ -___

__ -__

___________- ____________

___ -___

___ -___

___

___________

___ -___

___ -___

___ -___

__ -__

___________- ____________

___ -___

___ -___

___
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Títol UD: Utilitzem les TIC en EF
Justificació:
Les TIC són un recurs molt valuós per a assolir aspectes d’educació física que de vegades amb
la pràctica queden poc treballats. Aquesta UD pretén utilitzar les TIC com a mitjà per a treballar
conceptes o actituds pròpies de l’àrea. És un reforç més per al treball de l’educació psicomotriu
de l’escola.
Aprofitarem els dies de pluja per a realitzar aquesta UD.
Superior
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Cinquè
En total són 9 sessions discontínues,
repartides al llarg de tot el curs.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.Utilitzar les TIC com a recurs de l’àrea.
2.Cercar, manipular i presentar un treball per a l’àrea d’EF.
3. Conèixer conceptes i actituds pròpies de l’àrea que sense l’ajut de
les TIC serien difícils d’ensenyar-aprendre.
4. Respectar els companys/es i material.
3. Participar i cooperar activament en les activitats.

Continguts

6.Ser crític.
- Realització de treballs teòrico-pràctics d’EF mitjançant les TIC.
- Desenvolupament d’actituds crítiques i positives devant les TIC i
devant d’activitats físico-esportives.
- Cooperació i treball entre companys per assolir metes comunes.
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Activitats d’aprenentatge i d’avaluació
CLICS
http://clic.xtec.cat/

Educació física (Seminari Terres de Lleida).
CI i CM
Educació Física (Isabel Gil)
CM i CS
11. Conec el meu cos.
12. Fem esport.
13. Caminar, córrer, saltar.
14. Davant, darrera, a prop.
15. Abans, durant, després.
Aprendizaje interactivo de la EF
Voleibol CS (6è)
Bàsquet CS (5è i 6è)
Futbol (CI, CM i CS)
Deportes
CM i CS
Els Esports
CM i CS
Introducció al minihandbol
CM i CS
Baloncesto
CS
Minibàsquet
CS
Gimnàstica artísitica
CM i CS
Introducció al Beisbol (Pitxi)
CM i CS
El Flag (Rugby)
CS (5è)
Deportes alternativos
9. Ultimate
10. Indiaca
11. Beisbol (CM i CS)
12. Hoquei (CM 4t)
Actitudes, valores i no violencia en la EF i en el deporte
CI (molt guiat) CM i CS
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Webqüests

Webqüest Bàsquet Femení
CM (4t) i CS
http://cv.uoc.edu/~ialberich/wq/titol.htm
Webqüest Jocs Olímpics
CM (4t) i CS
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_ac
tividad=1024&id_pagina=1

Webqüest L’esport i la televisió
CM (4t) i CS
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_izquierda_w.php?id
_actividad=1174&id_pagina=1
Webqüest Jocs Populars i Tradicionals
CM (4t) i CS
http://www.phpwebquest.org/catala/miniquest/soporte_derecha_m.php?id_
actividad=1418&id_pagina=1
Webqüest El bàdminton
CS
http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_activida
d=792&id_pagina=1

Projectes

Juga-la a Primària
CM i CS
http://www.juga-la.cat/cat/jugala/primaria/primaria_roda.php
Valors en joc
CM (4t) i CS
http://www.lacenet.org/valors/

Videos

Activitat física i desenvolupament
CM (4t) i CS
L’alimentació I
CM i CS
L’alimentació II
CM i CS
La nena que no vol menjar
CI, CM i CS
El conte de la llebra i la tortuga
CI, CM i CS
Pla d’evacuació de l’escola
CS
Teatre a l’escola
CS
Trucs amb la càmera
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CM (4t) i CS
Circo y Ed. Física
CS
Rugbi
CS
Voleibol
CS
Bàdminton
CS
Gimnàstica artística
CM i CS
La petanca
CI, CM i CS
El korfbal
CM i CS
El Rugbi
CS
El goalbol
CM i CS
El bèisbol
CM i CS
Jocs Tradicionals i populars de Catalunya
CI, CM i CS
Canal Olímpic de Castelldefels
CM i CS
Videosessions

Cames global
CS
Quadríceps
CS
Yoga for kids
CI, CM, CS
Yoga Dance Fusion
CI, CM, CS
Model Fitness Pilates
CM, CS
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Films

Billy Elliot
CS
En un poblet miner anglès un nen canvia els guants de boxa per les
sabatilles de ballet, però l’entorn social i familiar li obligarà a fer-ho
d’amagat. Divertida i commovadora – atenció a l’escena del pare anant a la
mina.
Quiero ser como Beckham
CM i CS
Jess té 18 anys i els seus pares volen que sigui una encantadora i
convencional noia índia. Però ella només vol jugar a futbol com el seu heroi
Beckham, l’estrella del Manchester. Per la Jess, això significa donar-li cops
a la pilota al parc fins que la descobreix Jules, que la convida a unir-se a
l’equip de futbol femení de la seva ciutat. Les noies tenen la mateixa edat i
comparteixen els mateixos somnis. Jules somia en jugar a la Lliga femenina
dels Estats Units, però el que desitja la seva mare és que sigui més
femenina. Com trobarà nòvio si ni tan sols es posa un vestit?
Salta-Jumping
CM i CS
Aquesta pel·licula tracta de com un noi lluita contra els estrereotips que
existeixen al món de l'esport.
Berni.El maravilloso mundo de los deportes.
CI,CM i CS
L'ós "Berni" ajudarà en la transmissió dels valors en l'esport.
"Berni", el personatge que dóna nom a la sèrie, és un ós
polar, una mica despistat i matusser, que protagonitza
diferents i divertits episodis animats. En les seves aventures
televisives "Berni" intenta sempre practicar algun esport per
mantenir-se en forma.
Amb "Berni", protagonitzada per aquest simpàtic ós polar,
es pretén transmetre l'essència dels valors esportius: vida
sana, joc net, esperit de superació i rebuig de la violència.
Elegidos para el triunfo
CI, CM i CS
Aquesta pel·lícula tracta d'uns esportistes de Jamaica que amb esforç,
perseverança,dignitat, i treball en equip superen les dificultats per practicar
un esport gens comú al seu país.

Altres propostes
Els jocs olímpics.
Els jocs paralímpics.
Les capacitats físiques bàsiques.
Treball teòric d’un esport determinat.
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UD: MINIOLIMPIADES
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Títol UD: Mini-Olimpiades
Justificació:
Aquesta UD serà culminació del nostre model d’iniciació esportiva horitzontal que ens permet
introduir les habilitats motrius. Aquest model és una plataforma que permet als alumnes trobar
aspectes comuns en els diversos esports que fem a les sessions (el reglament, la tècnica, l’espai
de joc sòciomotriu, el temps de joc, la comunicació, la tàctica, etc). Atorgant uns principis
transferibles d’una activitat a una altra i d’aquesta manera, contribuint a la globalitat de l’acció
educativa.
Serà una Mini-Olimpiada per equips en què realitzarem partits estàndards i proves específiques
de diversos esports que hem anat coneixent i practicant durant el llarg del curs. Ens centrarem
més en aspectes com la cooperació entre jugadors, l’autonomia i la responsabilitats per
organitzar els jocs, que no pas en l’aspecte competitiu i de guanyar la victòria sigui com sigui.
Superior
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Sisè
1 sessió cap al final de curs.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.Aplicar la tècnica bàsica dels diferents esports apresos al llarg del curs.
2.Aplicar tàctiques bàsiques en cooperació i oposició dels diferents esports
apresos al llarg del curs.
3.Planificar i organitzar una mini-olimpiada dels esports apresos al curs de
forma autònoma, responsable i en col·laboració, utilitzant recursos
(materials, instal·lacions, etc.).
4.Aplicar i conèixer el reglament bàsic dels esports apresos.
5.Acceptar les pròpies possibilitats, i respectar els altres i les seves
accions.

Continguts

6.Gaudir del joc i de la seva organització.
- Organització i participació en una Mini-Olimpiada per equips de diversos
esports d’equip.
- Execució de les diferents habilitats motrius específiques dels diversos
esports.
- Estructuració de l’espai i el temps en el relació els companys i adversaris
en els diversos esports d’equip
- El reglament bàsic dels diversos esports.
- La tècnica i tàctica bàsica dels diversos esports.
- Esforçar-se en el joc cooperant i amb iniciativa amb l’equip.
- Autonomia i bon ús dels materials, espais, regles... i en tot el que comporta
l’organització de les Mini-Olimpiades.
- Acceptació de la identitat personal, i respecte pels altres i les seves
accions.
- Valoració de l’esforç per damunt del resultat: saber guanyar i perdre.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Assignació de tasques i petit grup (5 ó 6
jugadors)

Criteris d’avaluació

Complemento l'avaluació de continguts conceptuals
amb un test teòric sobre algun dels esports
practicats, que passo un altre dia (annex).

Materials i espais

Pista dividida en 3 camps i 2 més a l’espai
annex a la pista. Total 5 camps.
Pilotes de bàsquet, de futbol, handbol i hoquei.
Esticks d’hoquei.Cons. 1 rotllo de cinta.
Potser ràdio CD.

SESSIÓ
TRIMESTRE:3r
UD: Mini-Olimpiades
Nº SESSIÓ:1/1
ESPAI: pista
MATERIALS: Pista dividida en 3 camps i 2 més a l’espai annex a la pista. Total 5 camps.
Pilotes de bàsquet, de futbol, handbol i hoquei.
Esticks d’hoquei.Cons. 1 rotllo de cinta.
Potser ràdio CD.
CICLE I CURS: C. S. 6è
Assignem a cada alumne un braçalet amb el color del seu equip i s’explica el funcionament de la diada.
Hi ha 5 camps de joc distribuïts entre la pista i tot el pati i degudament marcats amb les línies dels 4
esports. Cada camp té assignat un número de l’1 al 5.
A cada número comença un equip diferent, Llavors comencen els partits que duren 6 minuts, fins que se
sent un xiulet fort. Aquest xiulet indica que els equips han de canviar de camp, per exemple l’equip A que
estava en el camp 2 haurà d’anar al camp 3, i així sucessivament…
Al final, si no falla res els alumnes han participat en cada esport i amb els diferents equips que formen la
Olimpiada.
Per acabar la diada posem música per a tots i joc lliure. Prèviament els alumnes estaran informats que
poden dur berenar. Ens acomiadem i retornem a les classes relaxadament.

OBSERVACIONS:
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UNITATS DIDÀCTIQUES A SISÈ
Nom de la U. D.

Nº de sessions

Trimestre

1. Juguem-hi (comencem les
classes)
2. Inicació al bàsquet II

5

1r, 2n, 3r

6

1r

3. Coreografies

4

1r

4. Inicació al voleibol

6

1r

4

1r, 2n

6. Pitxi

7

1r, 2n, 3r

7. Coneguem els jocs pop. i
trad. d’aquí i d’arreu
8. Ah! Sí... Korbal!

4

2n

6

2n

9. Fem circ

6

3r

10. Utilitzem les TIC

9

1r, 2n, 3r

11. Mini-Olimpiades

1

3r

5. Som forçuts, veloços,
flexibles i resistens
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Títol UD: Juguem-hi (Comencem les classes)
Justificació: El joc és una activitat que permet a l’alumne descobrir-se a si mateix, els
altres i el seu entorn. És una activitat de plaer, estimula la imaginació, i per tant, molt atraient
per als nens. Tanmateix, forma part del currículum en el bloc 5: El joc.
He inclòs diverses sessions al començament del curs (setembre) i a l’inici de cada trimestre,
amb la finalitat de crear el clima afectiu, la motivació i els hàbits d’aprenentatge adequats, que
es repetiran al llarg del curs amb la finalitat d’afavorir una bona integració de l’alumnat a les
sessions.
Superior
Cicle
Sisè

Curs
Durada i distribució temporal

En total són 5 sessions, distribuïdes 3 al 1r
trimestre, 2 al 2n trimestre i 1 a l’inici del 3r
trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

31. Reconèixer el MEF i els/les seus companys/es.
32. Recordar i aplicar les normes i funcionament de la clase.
33. Participar activament i acollir-se adequadament a la classe.
34. Aplicar hàbits d’higiene i vestimenta personals.
35. Obtenir dades morfològiques i fisiològiques dels alumnes a través
de diverses proves.
36. Començar el curs amb alegria.

Continguts

- Explicació i aplicación del funcionament i les normes de la clase.
- Aplicació de dinàmiques jugades de coneixement i de relació amb
els altres.
- Realització de diverses proves per conèixer l’estat dels alumnes.
- Les normes de classe.
- L’escalfament i la tornada a la calma.
- Acceptació i respecte per les normes de la classe.
- Adquisició d’hàbits correctes d’higiene i vestimenta adequada.
- Participació i cooperació activa en les activitats.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Ens interessa el treball en gran grup i la
cooperació entre els alumnes. Utilitzarem
petits-grups o tot el grup-classe alhora.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.32

Materials i espais

Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Fulards, cons, guix.
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SESSIONS
TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 1/5
ESPAI: pista
MATERIALS: guix
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Presentació del mestre / alumnes i explicació funcionament / normes classe (annex).
Abraçades
Paquets
- Semarreta per dins
PART PRINCIPAL:
- Cadena tròpica
- Triangle de les vermudes
FINAL:
- El trenet
- El Sr Simon diu...
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 2/5
ESPAI: pista
MATERIALS: pilota, 6 aros i un mocador
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
El desmai
L’aranya
PART PRINCIPAL:
- Pitxi
FINAL:
- Comentari sobre la sessió...
- El mocador
- El guix
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 3/5
ESPAI: pista
MATERIALS: full normes
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Comandos
PART PRINCIPAL:
- Les 4 cantonades xiulet
- Les cantonades amb dramatització amb normes EF (annex)
FINAL:
- Els bolets
- Massatges
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 4/5
ESPAI: pista
MATERIALS: fulards, metre, pilota medicinal 1kg i cinta mètrica.
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- El llop
- Treure cues
PART PRINCIPAL:

-

Prova 1 (annex)

FINAL:
- Gall-gallina
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r, 2n, 3r UD: Juguem-hi! (comencem les classes) Nº SESSIÓ: 5/5
ESPAI: pista
MATERIALS: 2 pilotes, llapis, gomes i fitxa prova 2
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Em dic..., em pica....
- El mirall desplaçant-nos
PART PRINCIPAL:

-

Prova 2 (annex)

FINAL:
- Gat i la rata

OBSERVACIONS:
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Títol UD: Iniciació al bàsquet II
Justificació: Aquesta unitat s’emmarca dins el projecte d’iniciació esportiva horitzontal
que ens permet introduir els aspectes comuns d’aquests esports (el reglament, la tècnica, l’espai
de joc sòciomotriu, el temps de joc, la comunicació, la tàctica, etc). Entenem l’esport com un
contingut que forma part de la nostra identitat cultural , i a la vegada, és una font important per
desenvolupar aspectes motrius, cognitius i relacionals. Per això la nostra intervenció donarà més
importància a la participació i a l’esforç de l’alumnat, que no pas al resultat obtingut en el joc.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

Superior
Sisè
En total són 6 sessions, distribuïdes al 1r
trimestre de forma contínua.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

6. Identificar i millorar la técnica básica del bàsquet.
7. Vivenciar diferents situacions de defensa i atac pròpies del
bàsquet (táctica).
8. Planificar i organitzar activitats relacionades amb el bàsquet de
forma autónoma, responsable i en col·laboració, utilitzant
recursos (materials, instal·lacions, etc).
9. Conèixer i aplicar el reglament bàsic del bàsquet.

Continguts

10. Acceptar les pròpies possibilitats, i respectar els altres i les seves
accions.
- Situacions de joc de bàsquet utilitzant estratègies de defensa i
atac en equip.
-

Realització de formes jugades en els que es practiquin le
diferents possibilitats de passes, recepcions, llançaments, bots i
joc de peus.

-

Realització de jocs on es practiquin tirs i rebots a cistella.

-

Participació i organització en el joc estàndard del mini-bàsquet.

-

Regles bàsiques del bàsquet.

-

Esforçar-se i joc en equip cooperant.
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-

Acceptació de la identiat personal i respecte per les altres
persones i les seves accions.

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Organitzarem els grups en aquesta progressió
per facilitar l’aprenentatge i la seva
assimilació: individual, parelles, petit grup
fins al gran grup.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.

Materials i espais

També farem servir un qúestionari tipus test
per avaluar els continguts conceptuals i alguns
de procedimentals apresos.
Pilotes de bàsquet, cons, 1 mocador, petos,
fitxa del bàsquet i vídeo.
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SESSIONS
TRIMESTRE:1r UD: Iniciació al bàsquet Nº SESSIÓ: 1/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes bàsquet
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Bot lliure
- Bot lliure orientat
PART PRINCIPAL:
- Relleus amb repeticions (bot, pivotejar, passe)
- Les 10 passades
- Pilota torre
FINAL:
- La bomba
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r UD: Iniciació al bàsquet Nº SESSIÓ: 2/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes bàsquet
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Passe lliure en parella
- Passe lliure orientat i teorització.
PART PRINCIPAL:
- Relleus entrada
- Relleus passes i entrada
FINAL:
- El rellotge de la torre
- El mocador amb pilota de bàsquet
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r UD: Iniciació al bàsquet Nº SESSIÓ: 3/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes bàsquet i un mocador
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Passe lliure en parella
- Passe lliure orientat i teorització.
PART PRINCIPAL:
- 1x1
- 2x2
FINAL:
- El rellotge de la torre
- El mocador amb pilota de bàsquet
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r UD: Iniciació al bàsquet Nº SESSIÓ: 4/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de bàsquet
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Bot lliure per les línies
PART PRINCIPAL:
- 1 x 1 treure pilota
- 2 x 2 treure pilota
FINAL:
- El 21
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r UD: Iniciació al bàsquet Nº SESSIÓ: 5/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de bàsquet
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Fer equips estables de 5.
PART PRINCIPAL:
- 5x5
FINAL:
- KO
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r UD: Iniciació al bàsquet Nº SESSIÓ: 6/6
ESPAI: pista
MATERIALS: test dels continguts del bàsquet + possible video
pilotes
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Continuar partits i explicació del test. Podríem veure el vídeo.
PART PRINCIPAL:
- 5x5
FINAL:
- KO
- Test sobre continguts experimentats del bàsquet (annex)
OBSERVACIONS:
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Títol UD: Coreografies
Justificació: Mitjançant les coreografies treballarem en grup i de forma autònoma. Cada
grup preparà la seva i el mestre només guiarà aquest procés fins arribar a la coreografia
completa. Durant aquest curs crec que és el moment idoni per l’edat dels alumnes.
Superior
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Sisè
En total són 4 sessions contínues. A la darrera
sessió es fa una posada en comú de tots els
grups.
Podríem aprofitar els balls creats per a alguna
de les activitats de l’escola, com el
Carnestoltes o la Castanyada.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

. Educació
Física
.Ed.
Artística

Objectius
d’aprenentatge

1.Ballar, tot creant o modificant danses col·lectives amb creativitat,
cooperació i responsabilitat.
2.Executar i memoritzar moviments necessaris per coordinar-los amb
les danses i balls proposats amb harmonia.
3.Mantenir una bona postura a l’hora de ballar.
4. Observar activament i amb sentit cr´tic les danses dels companys.

Continguts

5.Gaudir i acceptar de bon grat les estones de danses i la relació amb
qualsevol company.
- Realització, creació o modificació de coreografíes.
-

Sincronització del ritme, l’espai, moviment propi i el dels
companys a partir d’una melodía.

-

Deshinibició i gust per realizar exercicis dansats.

-

Esforç, atenció i cooperación per ballar les danses.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprat serà la
resolució de tasques i descobriment guiat. El
mestre pot proposar, guiar, orientar, però mai
donarà la resposta definitiva. Són els propis
alumnes els creadors i de forma autònoma qui
decideixen com fer la coreografia, que pot ser
inventada o una de coneguda.
Organitzarem els grups pels grups estables, si
escau. Petit-grup.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.33
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar. 34

Materials i espais

Podem fer una coavaluació en el moment de
fer d’espectadors i veure les altres
coreografies.
Radio-CDs, Músiques del mestre i músiques
que portin els alumnes. Tots els espais
possibles, que siguin si el més tancats
possible. Per exemple, porxos, aules o gimnàs.

TRIMESTRE:1r UD: Coreografies
Nº SESSIÓ: 1,2,3,4/4
ESPAI: Tots els espais possibles, que siguin si el més tancats possible. Per exemple, porxos,
aules o gimnàs.
MATERIALS: radio-cds i cds
CICLE I CURS: C. S. 6è
Per grups reunir-se i amb quatre sessions entrenar i executar una coreografia.
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OBSERVACIONS:

129
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Títol UD: Inicació al voleibol
Justificació: Mitjançant la pràctica d’aquest esport, els alumnes poden desenvolupar les
habilitats motrius bàsiques i començar a treballar algunes habilitats motrius més específiques
d’aquest esport en concret. El volei és un esport col·lectiu amb xarxa. Aquest esport és ideal per
practicar al aire lliure i a la platja amb familiars o amics. Així doncs són molt importants els
aspectes relacionals.
Superior
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Sisè
En total són 5 sessions contínues.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

. Educació
Física
.Ed.
Artística

Objectius
d’aprenentatge

4. Adquirir coneixements bàsics d’aquest esport: Tocs bàsics.
5. Participar en les activitats físiques de classe establint relacions de
cooperació per aconseguir els objectius establerts.
6. Aprendre a ser autònom a l’hora de complir amb els hàbits
d’higiene personal.
7. Respectar en tot moment als companys de classe i al mestre.
8. Treballar les habilitats motrius bàsiques i començar a practicar les
habilitat motrius més específiques.

Continguts

- Adaptació de l’execució de les habilitats motrius a entorns de
pràctica de complexitat creixent, amb eficiència i creativitat.
- Disposició a participar en activitats diverses, acceptant l’existència
de diferències en el nivell de l’habilitat.
- Adquisició d’autonomia en la higiene personal.
- Adquisició hàbits de respecte cap als nostres companys i el nostre
mestre.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Organitzarem els grups en aquesta progressió
per facilitar l’aprenentatge i la seva
assimilació: individual, parelles, petit grup
fins al gran grup.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge
i valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.35
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar. 36

Materials i espais

També farem servir un qüestionari tipus test
per avaluar els continguts conceptuals i alguns
de procedimentals apresos. 37
Pilotes de voleibol, xarxes i gomes elàstiques,
globus, pilotes d’escuma, cons.
Pista poliesportiva.
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SESSIONS
TRIMESTRE:1r
UD: Iniciació al voleibol
Nº SESSIÓ: 1/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes de volei, globus
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Escalfament mitjançant dues voltes suaus al pati i estiraments adequats per a l’exercici que es
realitzarà durant la sessió.

PART PRINCIPAL:
- Explicació breu del toc de dits, propi del voleï.
- Joc de A-E-I-O-U: 4 grups de sis membres. Una pilota d’espuma per grup i el joc consisteix en colpejar
la pilota aleatòriament pel grup sense que caigui al terra. A cada cop es dirà en veu alta una de les vocals.
En arribar a la U els membres del grup, si la pilota no ha caigut al terra, poden apuntar-se un punt. La
pilota haurà de ser tocada pels alumnes amb el toc de dits anteriorment explicat.
- Tothom es desplaça pel pati i a la veu del mestre es fan parelles. Amb aquestes parelles es realitzarà el
pròxim joc. S’entrega un globus a cada parella i aquests s’han de desplaçar pel pati tocant el globus amb
qualsevol part del cos sense que caigui.

- S’entrega el material al mestre i els alumnes es tornen a desplaçar pel pati. A la veu del mestre es fan
grups de 6 membres. Es dóna una pilota de voleï a cada grup. Després cada grup es divideix en dos grups
de tres. Es posa un mini grup al costat d’una línia i l’altre mini grup a l’altre banda. El joc consisteix en
passar-se la pilota entre el mini- grup i als tres tocs passar la pilota a l’altre mini grup. El toc per passar-se
la pilota sempre serà de dits
FINAL:
- Per tornar a la calma el grup es posarà en parelles i realitzaran estiraments.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r
UD: Iniciació al voleibol
Nº SESSIÓ: 2/6
ESPAI: pista
MATERIALS: Pilotes de volei, cons i una cinta elàstica.
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Escalfament: Dues voltes al pati i joc de les deu passades fent 4 equips de sis jugadors. El joc
consisteix en fer 10 passades amb el teu equip sense que l’altre equip robi la pilota. Si la pilota cau al terra
passa a ser de l’altre equip. No es pot robar la pilota de les mans, ha de ser interceptant una passada.

PART PRINCIPAL:
- Amb la mateixa disposició es posen un grup davant de l’altre fent una filera. Els dos primers del grup es
passen la pilota amb toc de dits i després marxen al final de la fila contrària. L’objectiu és que la pilota no
caigui.
-Familiarització amb la pilota de volei. Es posa el grup en parelles i a cada parella li donem una pilota. I
els preguntarem què són capaços de fer amb la pilota. Que la botin, la colpegin, passin... Variant: Amb
xarxa de Voleï.

-Posem la cinta i amb 6 grups de quatre membres, realitzen partits sense punts, on l’objectiu és la
cooperació. És obligatori fer toc de presa baixa abans de passar la pilota a l’altre camp. És obligatori fer
toc de dits.
FINAL:
- Posem dos fileres i una passa per davant l’altra. Una amb pilotes i l’altra sense. Tothom fa toc de dits.
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r
UD: Iniciació al voleibol
Nº SESSIÓ: 3/6
ESPAI: pista
MATERIALS: Pilotes de volei, pilotes de tennis, cons, estores i cinta elàstica.
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Escalfament: Dues voltes al pati.
PART PRINCIPAL:
- Explicació del toc de recepció
-Tothom es desplaça pel pati a la veu del mestre i tothom es posa per parelles. Cada parella agafa una
pilota di es passen la pilota i fan el toc baix.
- Ara tothom es desplaça pel pati i es fan grups de sis a la veu del mestre. Amb aquests grups realitzem
partits de 3 x 3 amb cooperació i ara toquem de dits i per fer la recepció utilitzem el toc de recepció.

FINAL:
- Estiraments.
OBSERVACIONS:
.

TRIMESTRE:1r
UD: Iniciació al voleibol
ESPAI: pista
MATERIALS: Pilotes de volei, cons i una cinta elàstica.
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Escalfament: quatre voltes en progressió.

Nº SESSIÓ: 4/6

- Exercicis de mobilitat i estiraments.

PART PRINCIPAL:
-Partits de 3 x 3 amb cooperació. Practicant toc de dits i toc de recepció.
-Acrobàcies: Cada equip de sis membres té una estora. Un membre llança pilotes a l’estora i els altres,
mitjançant acrobàcies, han d’evitar que la pilota toqui a l’estora. A cada volta de la filera es canvia el
llançador de pilotes.

FINAL:
- Exercicis de relaxació mitjançant parelles i pilotes de tennis, fent massatges. S’aprofiten les estores
per fer les activitats.

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r
UD: Iniciació al voleibol
ESPAI: pista
MATERIALS: Estores, pilotes de volei, cons, xarxa.
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Escalfament: quatre voltes en progressió.

Nº SESSIÓ: 5/6

- Exercicis de mobilitat i estiraments.

PART PRINCIPAL:
-Acrobàcies: Per grups i amb estores, practiquem les recepcions amb acrobàcies.
-Realitzem una filera on es posi la meitat de la classe i una altra on estigui la resta. D’un amb un passa una
filera per davant l’altra realitzant passades amb toc de dits.

FINAL:
- Partits amb cooperació i oposició amb equips de sis. El punt es fa si a l’altre equip li cau la pilota al
terra.

OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r
UD: Iniciació al voleibol
ESPAI: pista
MATERIALS: Full, llapis i gomes.
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Entrega de les fotocòpies.

Nº SESSIÓ: 6/6

PART PRINCIPAL:
El mestre farà una explicació de les regles bàsiques o passarà un vídeo:
- Altura de la xarxa
- Jugadors a pista
- Dimensions del camp
- Zones de contacte
- Tècnica específica
FINAL:
- Prova final mitjançant una prova tipus test amb preguntes i coavaluació, un corretgeix a l’altra en oral
tots.

OBSERVACIONS:
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fleEXIbILItat

rESIsTèNCIa

fORçA

velOcitAt
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Títol UD: Som forts, veloços, flexibles i resistents
Justificació: La utilització de les capacitats físiques a Primària, especialment al CS, gira
entorn a aspectes de salut, educatius i socials, i té com a objectius principals:
. Millorar la salut dels alumnes a través del seu entrenament (aspectes de salut)
. Capacitar els alumnes per que prenguin les seves decisions i tinguin recursos suficients per
millorar autònomament (aspectes educatius).
. Utilitzar activitats de tipus col·lectiu en què els alumnes i les alumnes col·laborin per
aconseguir els seus objectius (aspectes socials).
Es dóna cabuda al bloc 2 de capacitats físiques i es pretén que l’alumne conegui les 4 qualitats
(força, resistència, flexibilitat i velocitat), millori aquestes qualitats, entengui la importància de
portar un estil de vida saludable i sàpiga organitzar-se.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

Superior
Sisè
En total són 4 sessions, distribuïdes 4 al final
del 1r trimestre o al començament del 2n
trimestre, segons el curs.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge
Continguts

1.Millorar la condició física general dels nostres alumnes.
2.Aplicar les capacitats físiques en les activitats i jocs proposats.
3.Identificar conceptes de capacitats físiques i relacionar-les amb la millora de la
salut i qualitat de vida de forma autònoma i crítica, és a dir, que puguin planificar i
organitzar activitats, sàpiguen utilitzar recursos, etc.
4.Acceptar les pròpies possibilitats, i respectar les altres persones
-Realització de curses de llarga durada i intensitat mitja-baixa amb economia
d’esforç
-Realització de moviments amb la màxima amplitud articular.
-Execució d’accions que millorin la velocitat de reacció, velocitat cíclica i velocitat
gestual.
-Activitats lúdiques de força amb el propi pes o amb dels companys.
-Pràctica sistemàtica d’exercicis d’escalfament i de relaxació globals i específics
després de la realització d’activitats físiques intenses.
- Les quatre capacitats condicionals bàsiques.
- L’escalfament. Objectius i normes.
- La flexibilitat. Objectius i normes.
- Aplicació d’ hàbits higiènics anteriors i posteriors a l’activitat física (ingesta
d’aliments, indumentària, dutxa, canvi de roba, etc.)
- Organitzar-se i constància en les activitats de condicionament físic.
-Valoració de l’escalfament i de la pràctica de l’activitat física com a indicador de

137

salut.
-Acceptació de les pròpies possibilitats, i respecte per les altres persones i les seves
accions.

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Basant-nos en la Teoria del l’entrernament i el
Síndrome general d’adaptació les activitats
hauran de ser contínues, les tasques adequades
(sense riscos) i progressives (de poc a molt).
Evitarem sobrecàrregues i individualitzarem
l’aprenentatge-ensenyament a les capacitats de
cada alumne.
Podem fer alguna activitat teòrica de forma
que coneguin les quatre QFB.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i
valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.

Materials i espais

També podríem fer servir un qüestionari tipus
test per avaluar els continguts conceptuals i
alguns de procedimentals apresos.
Els propis de cada sessió.
Pista poliesportiva.
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SESSIONS
TRIMESTRE:1r i 2n UD: Som forts, veloços, flexibles i resistents Nº SESSIÓ: 1/4
ESPAI: pista
MATERIALS: 1 mocador
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Escalfament mitjançant 4 voltes.
- Explicació de les 4 QFB i identificar la qualitat treballada.

PART PRINCIPAL:
-

Relleus a la máxima velocitat i identificar quina velocitat és.

-

Mar, terra i cel...

-

Preguntar si també es tracta de la velocitat, però que és diferent ,és una velocitat gestual
- Pepets/Pepetes

FINAL:
- El mocador
- A reixa
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r i 2n UD: Som forts, veloços, flexibles i resistents Nº SESSIÓ: 2/4
ESPAI: pista i gimnàs.
MATERIALS: els propis per fer el circuit
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Escalfament mitjançant 5 voltes.
PART PRINCIPAL:
-

Circuits d’obstacles anotant temps.

-

Presentació de la propera capacitat... Quina serà? La força.

FINAL:
- El joc d’arrencar cebes.
- Caball fort (si dóna temps).
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE:1r i 2n UD: Som forts, veloços, flexibles i resistents Nº SESSIÓ: 2/4
ESPAI: pista
MATERIALS: fulards, màrfegues
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Persecucions amb fulards, primer en parelles i després en gran grup.
- Explicació de la prova que faran el proper dia de resistència.
PART PRINCIPAL:
- Trepes, quadrupèdies, raptacions amb el propi cos.
- Relleus trasnportant algú fent la cadireta i la carreta.
- Qui és capaç de fer la piràmide més alta.
FINAL:
- Abdominals en parella.
- Son goku’s.
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE:1r i 2n UD: Som forts, veloços, flexibles i resistents Nº SESSIÓ: 4/4
ESPAI: pista
MATERIALS: full prova resistència (annex), full de flexibilitat per a nens (annex) llàpis i
gomes.
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Prova de resistència. Primer ho fa la parella i l’altra anota les voltes.
PART PRINCIPAL:
- Guerra de galls.
- Tot el grup i un es posa al mig. Qui toqui aquest del mig es posa també al mig. El joc acaba
quan hi ha molts al mig i menys fóra.
- En parella donar-se la mà i fer perdre l’equilibri i fer-lo caure.
- Pols xinès.
FINAL:
- Goku’s.
- Exercicis de flexibilitat.
- Ensenyar full de flexibilitat per a nens i fer preguntes.
OBSERVACIONS:
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Títol UD:Pitxi
Justificació: Aquest m’ha demostrar ser un esport molt complert i que als alumnes lis
agrada jugar. Començant amb el Pitxi es pot anar introduint més regles i major complexitat a
l’esport. Batejar sempre implicar una coordinació óculo-manual i demostrar una gran atenció i
concentració mentre es pràctica.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

Superior
Sisè
En total són 7 sessions, distribuïdes de forma
discontínua al llarg dels 3 trimestres.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.Executar diferents tipus de colpejos amb diversos materials i amb eficàcia.
2.Reaccionar i desplaçar-se ràpidament entre base i base.
3.Orientar-se en el camp de joc, ocupar espais vuits i prendre inciatives.
4.Conèixer i aplicar el reglament del Pitxi i les seves variants.
5.Planificar i organitzar el joc del Pitxi de forma autònoma, responsable i en
col·laboració, utilitzant recursos (materials, instal·lacions, etc.).
6.Cooperar i dialogar amb els companys per prendre decisions en el joc.

Continguts

7.Acceptar les pròpies possibilitats, i respectar les altres persones i les seves accions.
- Realització organització del joc del Pitxi i variants en el joc (reglament, material,
companys, adversaris, etc.).
-

Execució de colpejos amb pala, bat, mà o peu.

-

Realització de desplaçaments a la màxima velocitat i salts entre base i base.

-

Situar-se en l'espai per defensar o atacar (tàctica)

-

Execució de llançaments i recepcions amb pilota.

-

La tècnica reglada del Pitxi: sacada i colpeig.

-

El material i el seu bon ús: la pala, el bat i la pilota.

-

El reglament i variants del Pitxi.

-

Esforçar-se en el joc cooperant amb l’equip.

-

Inciativa durant el joc.

-

Acceptació de la identitat personal, i respecte per les altres persones i les seves
accions.

-

Valoració de l’esforç per damunt del resultat i relativització de la victòria: saber
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guanyar i perdre
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
L’estil d’ensenyament emprat és l’assignació
de tasques.

Metodologia

2 grans-grups. Meitat i meitat de la classe.
L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i
valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.

Criteris d’avaluació

Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
Aros o guixos. Pilotes de PVC, de tennis,
pales o bat.

Materials i espais

Pista poliesportiva.

SESSIONS
TRIMESTRE:1r, 2n i 3r
UD: Pitxi
Nº SESSIÓ:1,2,3,4,5,6,7/7
ESPAI: pista
MATERIALS: Aros o guixos. Pilotes de PVC, de tennis, pales o bat
CICLE I CURS: C. S. 6è
El Pitxi estàndard (béisbol adaptat).
Variants del Pitxi:
- En el reglament: El Rei, “matant”, “aire”, “per vides”, “per carreres”, etc.
-

En el material: pilota, pala, bat.

-

En el colpeig: amb el peu, amb la mà.

OBSERVACIONS:
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Títol UD:Coneguem els Jocs Populars i Tradicionals
Justificació: El joc és una activitat que permet a l’alumne de Primària descobrir-se a si
mateix, els altres i el seu entorn. És una activitat de plaer, estimula la imaginació i, per tant,
molt atraient per als nens.
En aquesta unitat els alumnes coneixeran els jocs populars i tradicionals de l’entorn proper i
familiar, o bé jocs que es coneguin d’altres països.

Cicle
Curs
Durada i distribució temporal

Superior
Sisè
4 sessions a l’inici del segon trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
Física
Medi

Objectius
d’aprenentatge

1.Organitzar i executar jocs establint les seves normes i respectar-les.
2.Realitzar una recerca de jocs populars i/o tradicionals del propi territori i d’altres
països a fi de conèixer-los.
3.Participar i cooperar activament en els jocs.

Continguts

- Execució de diversos jocs populars i tradicionals.
- Creació, organització i/o modificació de jocs populars i tradicionals.
- Construcció de diferents materials relacionats amb els jocs jugats: fitxer i material.
- Jocs populars i tradicionals d’aquí i d’arreu.
- Les regles bàsiques dels jocs.
- Cooperació i participació responsable entre els diferents jugadors.
- Acceptació i respecte de la identitat personal, la dels altres, els materials i el joc.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.
Organitzarem els grups en aquesta progressió
per facilitar l’aprenentatge i la seva
assimilació: individual, parelles, petit grup fins
al gran grup.

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i
valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.38

Materials i espais

També valorarem les aportacions fetes pels
alumnes en la fitxa dels jocs que han portat de
casa. (annex). I passarem un full
d’autoavaluació per a cada alumne (annex).
El material que sigui convenient per als jocs.
Pista poliesportiva.

SESSIONS
TRIMESTRE: 2n UD: Coneguem els jocs populars i trad. Nº SESSIÓ: 1/4
ESPAI: pista
MATERIALS: guix, fitxa dels JTP.
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
-

El llop i les gallines.
Els paquets.

PART PRINCIPAL:
-

Cadena tròfica.
Els bolets

FINAL:
- Passar fitxa de jocs i explicar les instruccions de com omplir-ho. Acordar una data d’entrega.
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 2n UD: Coneguem els jocs populars i trad. Nº SESSIÓ: 2/4
ESPAI: pista
MATERIALS: 1 fulard, un guix, palets xinesos.
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
-

Estop!
Kebadi (Marroc)

PART PRINCIPAL:
-

Rellotge de la torre.
Mocador.
Guix

FINAL:
-

Mikado (Xina)

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n UD: Coneguem els jocs populars i trad. Nº SESSIÓ: 3/4
ESPAI: pista
MATERIALS: pilota i el material necessari per a fer la joguina.
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
-

Construcció d’una joguina amb material alternatiu.
La última letra tiene la palabra (Perú)
Aranya mòbil.

PART PRINCIPAL:
-

Policies i lladres.

FINAL:
-

Bomba

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n UD: Coneguem els jocs populars i trad. Nº SESSIÓ: 4/4
ESPAI: pista
MATERIALS: el material necessari pels jocs, full d’autoavaluació (annex), llapis i gomes.
CICLE I CURS: C. S. 6è
-

-

Circuit per estacions dels jocs que hagin buscat la informació.
Autoavaluació J. P i T

OBSERVACIONS:
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INTRODUCCIÓ-JUSTIFICACIÓ
El korfbal és un esport molt popular a Holanda, però poc practicat al nostre país.
Aprofitarem aquesta UP anomenada “Korfbal? Ah, sí...!” per donar a conèixer un
esport no tant conegut en el nostre context social i cultural i, alhora, potenciarem les
possibilitats educatives que el korfbal ens ofereix.
El korfbal és un dels pocs esports d’equip on juguen a la vegada nens i nenes. Es
potencia la interacció de rols (tots els jugadors/es fan tasques defensives i d’atacac) i la
cooperació entre els jugadors/es, així per permetre a ambdós sexes tenir una influència
igual en el joc. A la vegada, les diferències físiques també resten disminuïdes (alçada,
força, etc.)
En definitiva, és un esport on les situacions d’ensenyament-aprenentatge són d’una gran
riquesa, possibilitant, entre d’altres, el control dels llançaments i recepcions, els salts a
cistella, l’estructuració espacial i el joc en equip.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
7. Conèixer i respectar el reglament bàsic del korfbal.
8. Realitzar diferents tipus de passada i recepcions.
9. Executar diferents tipus de llançaments a cistelles.
10. Aplicar els principis bàsics d’atac i defensa.
11. Cooperar i respecte amb els companys/es.
12. Acceptar les diferències físiques.

CONTINGUTS
FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS:
-

Les principals regles del korfbal: terreny de joc, material, puntuació, rols, faltes
bàsiques i nombre de jugadors.

-

Les tècniques bàsiques: passada i recepció, llançaments (estàtic, entrada, penalti)
i moviments de desmarc.

-

Els sistemes de defensa i atac més simples: la posició de tir, l’atac 1x1, la
defensa 1x1 (nen-nen, nena-nena), el defensat.
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PROCEDIMENTS:
-

Aplicació del reglament bàsic del korfbal.

-

Estructuració de l’espai en el joc: defensa i atac.

-

Introducció a la posició del “defensat” en relació a un oponent directe.

-

Control de la passada i recepció.

-

Desmarcació per a rebre la pilota i estructuració de l’espai.

-

Llançaments estàtics (penalt, curta i llarga distància) i dinàmic (entrades).

ACTITUDS, VALORS I NORMES:
-

Acceptació de les normes bàsiques del korfbal.

-

Respecte i cooperació amb tots/es els/les companys/es del grup.

-

Acceptació i respecte a la diversitat física.

METODOLOGIA
Un dels inconvenients del korfbal és la seva rigidesa de normativa. Per això
modificarem i adaptarem alguns dels seus aspectes que considerem poc adequats pels
alumnes d’Educació Primària. Entre els canvis que introduïrem seran:
 Canviarem l’alçada de les cistelles, a fi d’adequar-les a l’alçada dels alumnes.
 Utilitzarem pilotes de futbol de menys pes i diàmetre, les del número 4 serien
perfectes.
 Al començament introduïrem el canvi de rols (atacants, defensants) quan ens
sembli convenient sense haver d’esperar l’obtenció de punts.
 Escurçarem les mides del camp.
Ens interessarà també que hi hagi una continuïtat i progressió en les activitats. Per tant,
a poc a poc, anirem introduint formes jugades globals i mes elaborades del joc del
korfbal. Aquesta globalitat ens permetrà que els alumnes aconsegueixin jugar
tàcticament de manera força correcta, malgrat les mancances tècniques. Aquestes
s’aniran millorant a través del mateix joc.
Només incidirem específicament en la tècnica de les passades i dels llançaments de
penalts.
Tanmateix podrem utilitzar, si ho trobem convenient, vídeos demostratius de korfbal per
a que els alumnes es facin la idea. 39 I un qüestionari tipus test per a reforçar els aspectes
més conceptuals, i alguns de procedimentals.

39

ANNEX: Veure vídeo de korfbal.
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ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
TRIMESTRE:
2n
UNITAT: Korfbal Ah, sí...!
Nº SESSIÓ: 1/6
ESPAI: pista
MATERIALS: 2 mocadors, 3 o 4 pilotes i petos.
CICLE I CURS:
INICI:
Els explicarem que comencem un esport poc conegut, però que és d’Holanda, on es pratica
molt i els ensenyem el material i les normes bàsiques:
o És un esport mixt, juguen tant nens com nenes.
o S’utilitza una cistella de 3m. sense taulell, però farem korfbal amb una cistella més
baixa.
o Al terreny de joc es pot jugar per darrera de la cistella, no és fóra.
o No es pot botar la pilota ni fer desplaçaments si es té aquesta.
o No es pot tocar a un/a company/a, si es té la pilota, ni tampoc prendre-li.
- L’estop.
PART PRINCIPAL:
- Les 10 passades.
- La pilota caça.
- Relleus dinàmics, passant-se la pilota.
- Passes: l’estrella.
FINAL:
- La bomba.
- Repàs de les normes bàsiques.
AVALUACIÓ:
o Observem el nivell inicial, és possible que hi hagi dificultats en els llançaments i recepcions.
Valorem també la dinàmica del grup. Potser un grup massa nombrós ens presentarà
dificultats (alumnes que no participen, alumnes que juguen massa, dificultats per intervenirhi, etc).
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 2n
UNITAT: Korfbal? Ah, sí...!
Nº SESSIÓ: 2/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilotes korfbal, cons, petos i cistelles.
CICLE I CURS:
INICI:
- Carrera suau.
- Recordatori de les normes del korfbal i explicació que avui faran llançaments a cistella.
PART PRINCIPAL:
- Les 5 passades.
- Les 5 passades orientades fent cistella.
- Llançaments de penalt. Explicarem abans la tècnica.
- Entrades a cistella.
FINAL:
- Llançaments de penalt.
AVALUACIÓ:
o Valorem la progressió, apliquen les normes ensenyades? Es comencen a desmarcar i ocupar
espais vuits?
OBSERVACIONS:
Insistim en la qualitat de la passada, ha d’arribar a les mans del/la company/a.

TRIMESTRE: 2n
UNITAT: Korfbal? Ah, sí...!
Nº SESSIÓ: 3/6
ESPAI: pista
MATERIALS: petos, pilotes i cistelles.
CICLE I CURS:
INICI:
- La pilota caça.
PART PRINCIPAL:
- Les 5 passades orientades. Explicarem la posició del “defensat” i l’aplicaran en el joc.
- Partit mono-korfbal (sí és de 4x4 jugadors/es millor). L’objectiu serà aconseguir encistellar
al màxim de pilotes. El joc es desenvoluparà segons les regles apreses. El “defensat” inclòs.
Marcatge nen-nen i nena-nena.
FINAL:
- Penalts.
- Estiraments dirigits en parella.
AVALUACIÓ:
o En aquesta sessió ja s’hauria de notar una millora en l’ocupació d’espais vuits i desmarcatge.
Valorarem si s’aplica i s’automatitza la regla del “defensat”.
OBSERVACIONS:
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TRIMESTRE: 2n
UNITAT: Korfbal? Ah, sí...!
Nº SESSIÓ: 4/6
ESPAI: pista i aula.
MATERIALS: pilotes, petos, cistelles, vídeo i cons.
CICLE I CURS:
INICI:
Visualització del vídeo de korfbal. Comentem i reflexionem sobre les regles i tècniques
apreses. Recordem els principis del korfbal visualitzats al vídeo: cooperació i igualtat
d’oportunitats, tothom juga.
PART PRINCIPAL:
- Fem dos equips de 12 jugadors/es i fem un partit. Al senyal es canvien els rols. L’equip que
atacava passa a defensar i el que defensava ataca.
- Llançaments a una certa distància (3 ó 4 m.) El/la jugador/a que llença, recull el rebot i li
passa al següent.
- Llançaments a més distància. Si s’encerta es llença d’un con més lluny. Podem posar 4 cons,
4 distàncies diferents. Si no s’encerta es queda en la mateixa posició, mateix con.
FINAL:
- K.O.
AVALUACIÓ:
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n
UNITAT: Korfbal? Ah, sí...!
Nº SESSIÓ: 5/6
ESPAI: pista
MATERIALS: pilota de foam, 12 mocadors de 2 colors,, cistelles i pilotes.
CICLE I CURS:
INICI:
El trote.
PART PRINCIPAL:
- Fem 2 grups de 12 alumnes que es situen darrera d’una línia a banda i banda de la pista.
Assignem a cada jugador/a un nº de l’1 al 12. Cada jugador tindrà un mocador penjat entre el
pantaló i l’esquena. El/la mestre/a dirà un número i llavors els/les jugadors/es d’aquest nº
aniran al centre de la pista on el mestre dirà un color del mocador. Així; “blau!”, i, llavors, el
que tenia el mocador blau haurà de retornar a la seva banda i el de l’altre color l’haurà
d’atrapar prenent-li el mocador.
- El mocador. S’haurà d’agafar una pilota que hi haurà al mig.
- El mocador encistellant. El mestre dirà 2 números de cada grup, llavors aquests número
hauran d’anar fins al centre del camp i agafar la pilota i intentar encistellar-la aplicant les
normes del korfbal.
FINAL:
- L’ampolla.
AVALUACIÓ:
o Observem la velocitat de reacció i els llancaments.
OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 2n

UNITAT: Kotbal? Ah, sí...!

Nº SESSIÓ: 6/6
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ESPAI: pista
MATERIALS: cistelles, 4 pilotes, cons o aros.
CICLE I CURS: C. Mitjà 4t
INICI:
Cursa suau i explicació de l’activitat “circuit per estacions”.
PART PRINCIPAL:
- Circuit per estacions. Quan se sent el xiulet els i les alumnes hauran de canviar a la següent
estació. Grups de 6 (3 i 3) alumnes amb petos per diferenciar-se.

-

Estació 1: Entrades a cistella.
Estació 2: L’estrella.
Estació 3: Penalts.
Estació 4: Les 10 passades.

FINAL:
- L’alumnat resoldrà un qüestionari de continguts de conceptes i procediments del korfbal.
AVALUACIÓ:
o Qüestionari i observació directa de les execucions.
OBSERVACIONS:

156

CRITERIS I PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ
L’avaluació serà inicial, per determinar el nivell inicial de l’alumne/a, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i valorar la progressió de l’alumnat i final,
per determinar si l’alumne/a ha assolit els objectius proposats.
Utilitzarem un full de registre anecdòtic per anotar aquelles observacions d’un/a o
alguns/es alumne/a/s determinats sobre fets significatius que sorgeixin durant la sessió.
Per l’avaluació formativa utilitzarem una graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a
avaluar.
També farem servir un qúestionari tipus test per avaluar els continguts conceptuals i
alguns de procedimentals apresos. I una graella per valorar els objectius referents a
actituds, valors i normes.

BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA

http://www.korfbal.cat
Federació Catalana de Korfbal.
Reglament oficial, fòrum, informació de clubs, competicions...

http://www.korfballworld.com
Informació general sobre el món del korfbal. Galeria de fotos molt bones i
explicatives.

http://www.ikf.org
Federació Internacional de Korfball.

http://www.korfballnet.com/
Informació general sobre korfball.

http://www.xtec.es/~jsanz/program/sise/6korfbal.htm
Unitat diàctica de korfbal
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Títol UD: Fem circ
Justificació:
Les activitats de circ (malabars, equilibris, acrobàcies i figures i expressió i dramatització) tenen
un gran potencial per aconseguir les nostres intencions educatives, per la seva diversitat de
continguts. Són un repte que gairebé tothom pot “superar”. Soc activitats relaxants per al cos i la
ment, que ajuden a descobrir, desenvolupar i a potenciar moltes capacitats físiques i psíquiques
naturals del nostre cos. Mentre fem circ allibarem energia de forma creativa produint una
satisfacció personal instantàniament.
No sols es pretendrà desenvolupar algunes capacitats físiques i psíquiques dels alumnes, sinó
que també actituds com la responsabilitat, respecte a si mateix i pels altres amb les diferències,
el treball en equip i la col·laboració. D’altra banda, es realitzarà un treball interdisciplinar amb
l’àrea d’Educació Artística, en la construcció de boles i masses de malabars, a partir de
materials de reciclatge i/o de baix cost.
Superior
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Sisè
En total són 6 sessions contínues, al 3r
trimestre.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física
Educació
artística

Objectius
d’aprenentatge

1.Guanyar autodomini i confiança en un mateix a l’executar equilibris,
acrobàcies i figures.
2.Expressar un missatge, una idea, un sentiment o estat d’ànim
corporalment o verbalment amb gràcia.
3. Executar malabars amb boles i mocadors.
4. Conèixer i executar tècniques del circ.
5.Participar i cooperar activament en les activitats.

Continguts

6.Ajudar els companys a superar dificultats en les seves actuacions.
- Realització de boles de malabars i masses.
- Execucions d’habilitats de coordinació específiques: amb objectes de
malabars, i d’acrobàcies.
- Expressió de sentiments, estats d’ànims i idees.
- Realització de petites representacions a partir de tècniques d’expressió
corporal: el mim, el mirall, els clows...
- Experimentació i realització d’una prova d’equilibri que indiqui el nivell
personal.
- Les activitats de circ i d’expressió i dramatització corporal.
- Els materials i el seu bon ús: les txanques, les boles,les masses, aros,
mocadors.
- Valoració de l’esforç individual.
- Cooperació i participació entre els diferents paticipants.
- Acceptació i respecte de la identitat personal, la dels altres, els materials i
el joc.
- Motivació per l’expressió corporal d’un mateix i per la dels altres.
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Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Els estils d’ensenyament emprats són el
comandament directe, descobriment guiat, i
assignació de tasques.

Metodologia

Criteris d’avaluació

Organitzarem els grups en aquesta progressió
per facilitar l’aprenentatge i la seva
assimilació: individual, parelles, trios, petit
grup fins al gran grup.
L’avaluació serà inicial, per determinar el
nivell inicial de l’alumne, formativa, per
ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge i
valorar la progressió de l’alumnat i final, per
determinar si l’alumne ha assolit els objectius
proposats.

Materials i espais

Utilitzarem un full de registre anecdòtic per
anotar aquelles observacions d’un o alguns
alumnes determinats sobre fets significatius
que sorgeixin durant la sessió.
Mocadors, aros, piques, xanques, matalassos,
màrfegues, imatges d’acrobàcies (annex),
DVD circ del sol, TV, fitxa circ (en cas de
pluja).
Gimnàs. Pista poliesportiva.

SESSIONS
TRIMESTRE: 3r
UD: Fem circ
ESPAI: aula audiovisual, gimnàs
MATERIALS: DVD Circ del Sol
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:

Nº SESSIÓ: 1/6

- Fragment video circ du solei i
comentari tècniques de circ i UP.

PART PRINCIPAL:
- Les pel·lícules
- Endevinar paraules

FINAL:
- Petita representació “endevinar paraules”.

OBSERVACIONS:
TRIMESTRE: 3r
UD: Fem circ
ESPAI: gimnàs o pista
MATERIALS: material per a fer els malabars
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:

Nº SESSIÓ: 2/6

- El mirall
- Etapes de la vida.

PART PRINCIPAL:
- Sortida en escena
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FINAL:
-

Presentació sortida a escena.
Construir boles i/o masses

OBSERVACIONS:
TRIMESTRE: 3r
UD: Fem circ
ESPAI: pista o gimnàs
MATERIALS: mocadors, xanques.
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:

Nº SESSIÓ: 3/6

- Lliure experimentació mocadors.

PART PRINCIPAL:
- Malabars 1 mocador, 2 mocadors, 3 mocadors… Individual i parelles.
- Jocs de malabars amb mocadors

FINAL:
- Txanques

OBSERVACIONS:

TRIMESTRE: 3r
UD: Fem circ
ESPAI: pista
MATERIALS: boles de malabars i aros
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:

Nº SESSIÓ: 4/6

- Malabars amb 1 bola.

PART PRINCIPAL:
- Malabars amb 2 boles, 3 boles… Individual i parella.
- Malabars amb aros.

FINAL:
- Prova de xanques (annex)

OBSERVACIONS:
TRIMESTRE: 3r
UD: Fem circ
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: fitxes imatges figures acrobàtiques.
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:

Nº SESSIÓ: 5/6

- Comentari acrobàcies, normes de seguretat i mostrar fitxer d’imatges.

PART PRINCIPAL:
- Acrobàcies parelles.
- Acrobàcies trios.

FINAL:
- Reflexió sobre treball fet (video) i explicació de la representació final.

OBSERVACIONS:
TRIMESTRE: 3r
UD: Fem circ
Nº SESSIÓ: 6/6
ESPAI: gimnàs
MATERIALS: boles i mocadors de malabars, xanques.
CICLE I CURS: C. S. 6è
INICI:
- Explicació de la sessió.

PART PRINCIPAL:
- Per grups assajar una petita representació on hi hagi almenys 1 de cadascun d’aquests elements:
. malabars
. xanques
.acrobàcies
. entrada en escena
. sortida o final d’enscena

FINAL:
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-

Petita representació final (uns 5 minuts per grup).

OBSERVACIONS:
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Títol UD: Utilitzem les TIC en EF
Justificació:
Les TIC són un recurs molt valuós per a assolir aspectes d’educació física que de vegades amb
la pràctica queden poc treballats. Aquesta UD pretén utilitzar les TIC com a mitjà per a treballar
conceptes o actituds pròpies de l’àrea. És un reforç més per al treball de l’educació psicomotriu
de l’escola.
Aprofitarem els dies de pluja per a realitzar aquesta UD.
Superior
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Sisè
En total són 9 sessions discontínues,
repartides al llarg de tot el curs.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.Utilitzar les TIC com a recurs de l’àrea.
2.Cercar, manipular i presentar un treball per a l’àrea d’EF.
3. Conèixer conceptes i actituds pròpies de l’àrea que sense l’ajut de les TIC
serien difícils d’ensenyar-aprendre.
4. Respectar els companys/es i material.
9. Participar i cooperar activament en les activitats.

Continguts

6.Ser crític.
- Realització de treballs teòrico-pràctics d’EF mitjançant les TIC.
- Desenvolupament d’actituds crítiques i positives devant les TIC i devant
d’activitats físico-esportives.
- Cooperació i treball entre companys per assolir metes comunes.
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Activitats d’aprenentatge i d’avaluació
CLICS
http://clic.xtec.cat/

Educació física (Seminari Terres de Lleida).
CI i CM
Educació Física (Isabel Gil)
CM i CS
16. Conec el meu cos.
17. Fem esport.
18. Caminar, córrer, saltar.
19. Davant, darrera, a prop.
20. Abans, durant, després.
Aprendizaje interactivo de la EF
Voleibol CS (6è)
Bàsquet CS (5è i 6è)
Futbol (CI, CM i CS)
Deportes
CM i CS
Els Esports
CM i CS
Introducció al minihandbol
CM i CS
Baloncesto
CS
Minibàsquet
CS
Gimnàstica artísitica
CM i CS
Introducció al Beisbol (Pitxi)
CM i CS
El Flag (Rugby)
CS (5è)
Deportes alternativos
13. Ultimate
14. Indiaca
15. Beisbol (CM i CS)
16. Hoquei (CM 4t)
Actitudes, valores i no violencia en la EF i en el deporte
CI (molt guiat) CM i CS
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Webqüests

Webqüest Bàsquet Femení
CM (4t) i CS
http://cv.uoc.edu/~ialberich/wq/titol.htm
Webqüest Jocs Olímpics
CM (4t) i CS
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_ac
tividad=1024&id_pagina=1

Webqüest L’esport i la televisió
CM (4t) i CS
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_izquierda_w.php?id
_actividad=1174&id_pagina=1
Webqüest Jocs Populars i Tradicionals
CM (4t) i CS
http://www.phpwebquest.org/catala/miniquest/soporte_derecha_m.php?id_
actividad=1418&id_pagina=1
Webqüest El bàdminton
CS
http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_activida
d=792&id_pagina=1

Projectes

Juga-la a Primària
CM i CS
http://www.juga-la.cat/cat/jugala/primaria/primaria_roda.php
Valors en joc
CM (4t) i CS
http://www.lacenet.org/valors/

Videos

Activitat física i desenvolupament
CM (4t) i CS
L’alimentació I
CM i CS
L’alimentació II
CM i CS
La nena que no vol menjar
CI, CM i CS
El conte de la llebra i la tortuga
CI, CM i CS
Pla d’evacuació de l’escola
CS
Teatre a l’escola
CS
Trucs amb la càmera
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CM (4t) i CS
Circo y Ed. Física
CS
Rugbi
CS
Voleibol
CS
Bàdminton
CS
Gimnàstica artística
CM i CS
La petanca
CI, CM i CS
El korfbal
CM i CS
El Rugbi
CS
El goalbol
CM i CS
El bèisbol
CM i CS
Jocs Tradicionals i populars de Catalunya
CI, CM i CS
Canal Olímpic de Castelldefels
CM i CS
Videosessions

Cames global
CS
Quadríceps
CS
Yoga for kids
CI, CM, CS
Yoga Dance Fusion
CI, CM, CS
Model Fitness Pilates
CM, CS
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Films

Billy Elliot
CS
En un poblet miner anglès un nen canvia els guants de boxa per les
sabatilles de ballet, però l’entorn social i familiar li obligarà a fer-ho
d’amagat. Divertida i commovadora – atenció a l’escena del pare anant a la
mina.
Quiero ser como Beckham
CM i CS
Jess té 18 anys i els seus pares volen que sigui una encantadora i
convencional noia índia. Però ella només vol jugar a futbol com el seu heroi
Beckham, l’estrella del Manchester. Per la Jess, això significa donar-li cops
a la pilota al parc fins que la descobreix Jules, que la convida a unir-se a
l’equip de futbol femení de la seva ciutat. Les noies tenen la mateixa edat i
comparteixen els mateixos somnis. Jules somia en jugar a la Lliga femenina
dels Estats Units, però el que desitja la seva mare és que sigui més
femenina. Com trobarà nòvio si ni tan sols es posa un vestit?
Salta-Jumping
CM i CS
Aquesta pel·licula tracta de com un noi lluita contra els estrereotips que
existeixen al món de l'esport.
Berni.El maravilloso mundo de los deportes.
CI,CM i CS
L'ós "Berni" ajudarà en la transmissió dels valors en l'esport.
"Berni", el personatge que dóna nom a la sèrie, és un ós
polar, una mica despistat i matusser, que protagonitza
diferents i divertits episodis animats. En les seves aventures
televisives "Berni" intenta sempre practicar algun esport per
mantenir-se en forma.
Amb "Berni", protagonitzada per aquest simpàtic ós polar,
es pretén transmetre l'essència dels valors esportius: vida
sana, joc net, esperit de superació i rebuig de la violència.
Elegidos para el triunfo
CI, CM i CS
Aquesta pel·lícula tracta d'uns esportistes de Jamaica que amb esforç,
perseverança,dignitat, i treball en equip superen les dificultats per practicar
un esport gens comú al seu país.

Altres propostes
Els jocs olímpics.
Els jocs paralímpics.
Les capacitats físiques bàsiques.
Treball teòric d’un esport determinat.
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UD: MINIOLIMPIADES
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Títol UD: Mini-Olimpiades
Justificació:
Aquesta UD serà culminació del nostre model d’iniciació esportiva horitzontal que ens permet
introduir les habilitats motrius. Aquest model és una plataforma que permet als alumnes trobar
aspectes comuns en els diversos esports que fem a les sessions (el reglament, la tècnica, l’espai
de joc sòciomotriu, el temps de joc, la comunicació, la tàctica, etc). Atorgant uns principis
transferibles d’una activitat a una altra i d’aquesta manera, contribuint a la globalitat de l’acció
educativa.
Serà una Mini-Olimpiada per equips en què realitzarem partits estàndards i proves específiques
de diversos esports que hem anat coneixent i practicant durant el llarg del curs. Ens centrarem
més en aspectes com la cooperació entre jugadors, l’autonomia i la responsabilitats per
organitzar els jocs, que no pas en l’aspecte competitiu i de guanyar la victòria sigui com sigui.
Superior
Cicle

Curs
Durada i distribució temporal

Sisè
1 sessió cap al final de curs.

Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees
Àrees

Competències pròpies de l’àrea

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques

Educació
física

Objectius
d’aprenentatge

1.Aplicar la tècnica bàsica dels diferents esports apresos al llarg del curs.
2.Aplicar tàctiques bàsiques en cooperació i oposició dels diferents esports
apresos al llarg del curs.
3.Planificar i organitzar una mini-olimpiada dels esports apresos al curs de
forma autònoma, responsable i en col·laboració, utilitzant recursos
(materials, instal·lacions, etc.).
4.Aplicar i conèixer el reglament bàsic dels esports apresos.
5.Acceptar les pròpies possibilitats, i respectar els altres i les seves
accions.

Continguts

6.Gaudir del joc i de la seva organització.
- Organització i participació en una Mini-Olimpiada per equips de diversos
esports d’equip.
- Execució de les diferents habilitats motrius específiques dels diversos
esports.
- Estructuració de l’espai i el temps en el relació els companys i adversaris
en els diversos esports d’equip
- El reglament bàsic dels diversos esports.
- La tècnica i tàctica bàsica dels diversos esports.
- Esforçar-se en el joc cooperant i amb iniciativa amb l’equip.
- Autonomia i bon ús dels materials, espais, regles... i en tot el que comporta
l’organització de les Mini-Olimpiades.
- Acceptació de la identitat personal, i respecte pels altres i les seves
accions.
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- Valoració de l’esforç per damunt del resultat: saber guanyar i perdre.

Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació
Metodologia

Assignació de tasques i petit grup (5 ó 6
jugadors)

Criteris d’avaluació

Complemento l'avaluació de continguts conceptuals
amb un test teòric sobre algun dels esports
practicats, que passo un altre dia (annex).

Materials i espais

Pista dividida en 3 camps i 2 més a l’espai
annex a la pista. Total 5 camps.
Pilotes de bàsquet, de futbol, handbol i hoquei.
Esticks d’hoquei.Cons. 1 rotllo de cinta.
Potser ràdio CD.

SESSIÓ
TRIMESTRE:3r
UD: Mini-Olimpiades
Nº SESSIÓ:1/1
ESPAI: pista
MATERIALS: Pista dividida en 3 camps i 2 més a l’espai annex a la pista. Total 5 camps.
Pilotes de bàsquet, de futbol, handbol i hoquei.
Esticks d’hoquei.Cons. 1 rotllo de cinta.
Potser ràdio CD.
CICLE I CURS: C. S. 6è
Assignem a cada alumne un braçalet amb el color del seu equip i s’explica el funcionament de la diada.
Hi ha 5 camps de joc distribuïts entre la pista i tot el pati i degudament marcats amb les línies dels 4
esports. Cada camp té assignat un número de l’1 al 5.
A cada número comença un equip diferent, Llavors comencen els partits que duren 6 minuts, fins que se
sent un xiulet fort. Aquest xiulet indica que els equips han de canviar de camp, per exemple l’equip A que
estava en el camp 2 haurà d’anar al camp 3, i així sucessivament…
Al final, si no falla res els alumnes han participat en cada esport i amb els diferents equips que formen la
Olimpiada.
Per acabar la diada posem música per a tots i joc lliure. Prèviament els alumnes estaran informats que
poden dur berenar. Ens acomiadem i retornem a les classes relaxadament.

OBSERVACIONS:
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