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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 C.I. 

Curs Primer 

Durada i distribució temporal 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. Interrelacionar altres àrees. 
2. Ocupar el temps en dies de pluja o no pràctica. 
3. Realitzar un treball de tot el curs. 
4. 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.. 

 



 

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. 
 
Per l’avaluació formativa utilitzarem una 
graella per anotar si s’ha assolit l’objectiu a 
avaluar. 

Materials i espais Fitxes elaborades pel mestre. 
Llapis i gomes. 
Ordinadors, quan calgui. 

 





 





































 


