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Matèria Educació Física

Títol/Pregunta És Saludable anar a l’Escola?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

1 .Interioritzar el desenvolupament d’un
estil de vida actiu i saludable planificant de
manera responsable i conscient la seva
activitat física a partir de l’autoavaluació
personal sobre la base de paràmetres
científics i avaluables, per satisfer les
seves demandes d’oci actiu i de benestar
personal, així com conèixer possibles
sortides professionals associades a
l’activitat física.

Els descriptors associats del perfil de
sortida són: STEM2; STEM5; CD1; CD4;
CPSAA1.1; CPSAA1.2; CPSAA5; CE3.

3 .Difondre i promoure noves pràctiques motrius,
compartint espais d'activitat
fisicoesportiva amb independència de les
diferències culturals, socials, de gènere i
d'habilitat, prioritzant el respecte cap als
participants i a les regles sobre els resultats,
adoptant una actitud crítica i proactiva davant
comportaments antiesportius o contraris a la
convivència i desenvolupant processos
d'autoregulació emocional que canalitzin el fracàs
i l'èxit en aquestes situacions, per contribuir
autònomament a l'enteniment social i al
compromís ètic en els diferents espais en els
quals es participa, fomentant la detecció precoç i
el coneixement de les estratègies per tractar
qualsevol forma de discriminació o violència.

Els descriptors associats del perfil de sortida són:
CCL5, CPSAA1.1, CPSAA2, CPSAA5, CC3.

4. Analitzar críticament i investigar sobre
les pràctiques i manifestacions culturals
vinculades amb la motricitat segons el seu
origen i la seva evolució des de la
perspectiva de gènere i des dels interessos
econòmics, polítics i socials que hagin
condicionat el seu desenvolupament ,
practicant-les i fomentant la seva
conservació per ser capaç de defensar des
d’una postura ètica i contextualitzada els
valors que transmeten.

Els descriptors associats del perfil de
sortida són: STEM; CPSAA1.2; CC1;
CCEC1
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Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1 Planificar, elaborar i posar en pràctica de
manera autònoma un programa personal
d’activitat física dirigit a la millora o al
manteniment de la salut, aplicant els diferents
sistemes de desenvolupament de les capacitats
físiques implicades, segons les necessitats i
interessos individuals i respectant la pròpia
realitat i identitat corporal, avaluant els resultats
obtinguts.

1.2 .Incorporar de manera autònoma, i segons les
seves preferències personals, els processos
d’activació corporal, autoregulació i dosatge de
l’esforç, alimentació saludable, educació postural i
relaxació i higiene durant la pràctica d’activitats
motrius, reflexionant sobre la seva relació amb
possibles estudis posteriors o futurs
acompliments professionals.

1.3.  Conèixer i aplicar de manera responsable i
autònoma mesures específiques per a la prevenció
de lesions abans, durant i després de l'activitat
física,

3.2. Cooperar o col·laborar mostrant iniciativa
durant el desenvolupament de projectes i
produccions motrius, solucionant de manera
coordinada qualsevol imprevist o situació que
pugui anar sorgint al llarg del procés.

3.3. Establir mecanismes de relació i entesa amb
la resta de participants durant el
desenvolupament de diverses pràctiques motrius
amb autonomia, fent ús efectiu d'habilitats socials
de diàleg en la resolució de conflictes i respecte
davant la diversitat, ja sigui de gènere,
afectiu-sexual, d'origen nacional, cultural,
socioeconòmica o de competència motriu, i
posicionant-se de manera activa, reflexiva i crítica
enfront dels estereotips, les actuacions
discriminatòries i la violència, així com conèixer les
estratègies per a la prevenció, la detecció
primerenca i el seu tractament.

4.2 Crear i representar composicions corporals
individuals o col.lectives, amb i sense base
musical, aplicant amb precisió, idoneïtat i
coordinació escènica les tècniques expressives
més apropiades a cada composició per
representar-les davant els seus companys o altres
membres de la comunitat.
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Sabers bàsics:

A. Vida activa i saludable. La pràctica d’exercici físic de manera habitual com a element facilitador del benestar físic, psíquic i socials dels alumnes i com a
element potenciador de la qualitat de vida de cada alumne.

_ Salut física: programa personal d’activitat física (atenent a paràmetres de freqüència, volum, intensitat i tipus d’activitat). Autoavaluació de les   capacitats
físiques i coordinatives (com a requisit previ a la planificació): tècniques estratègies i eines de mesura. Identificació d’objectius (motrius, saludables,
d’activitat o similars) a aconseguir amb un programa d’activitat física personal. Avaluació de l’assoliment dels objectius del programa i reorientació
d’activitats a partir dels resultats. Professions vinculades a l’activitat física i la salut.

_  Salut social. La pràctica regular d’exercici físic com a element facilitador de les relacions socials entre les persones. Component social de l’exercici físic.
pràctiques d'activitat física que tenen efectes negatius per a la salut individual o col·lectiva. Pràctiques d’activitat física amb efectes positius sobre la salut
personal i col·lectiva: la pràctica de la bicicleta com a mitjà de transport urbà habitual. Hàbits socials i els seus efectes en la condició física i la salut.
Avantatges i inconvenients de l'esport professional.

_ Salut mental. La pràctica habitual d’exercici físic com a element regulador i potenciador del benestar personal i alliberador de l'estrès i ansietat que
genera el dia a dia entre els alumnes. Exercicis bàsics de descàrrega postural i relaxació.

En aquesta primera situació d’aprenentatge es potenciarà, ja que és el darrer curs on els alumnes fan aquesta assignatura, la necessitat de practicar exercici
físic de manera regular al llarg de la seva vida i es prioritzaran els continguts relacionats amb la condició física i l’expressió corporal. Ambdòs potenciaran el
benestar a nivell físic, psíquic i social.

C. Resolució de problemes en situacions motrius.

_ Capacitats perceptivo-motrius en context de pràctica: integració de l’esquema corporal; presa de decisions prèvies a la realització d’una activitat motriu
sobre els mecanismes coordinatius, espacials i temporals, així com reajust de la pròpia intervenció per resoldre-la adequadament respecte a si mateix, als
participants i a l’espai en el qual es desembolica la pràctica.

D. Autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius.

_ Habilitats socials: estratègies d’integració d’altres persones en les activitats de grup.
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_ Identificació i rebuig de conductes contràries a la convivència en situacions motrius (comportaments violents, discriminació per raó de gènere, competència
motriu, actituds xenòfobes, racistes, sexistes i lgtbi fòbies).

E. Manifestacions de la cultura motriu.

_   Pràctica d’activitats rítmiques i musicals amb intencionalitat estètica o artístic-expressiva.
_  Tècniques específiques d’expressió corporal.

Context/contextos: Escolar X Social X Personal X Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

_ Es durà a terme una pluja d’idees respecte als efectes i les conseqüències de les restriccions de mobilitat de la ciutadania i la pèrdua d’hàbits saludables,
així com les afectacions al cos humà que ha provocat la recent situació de pandèmia viscuda (COVID-19), augmentant, entre d’altres el sedentarisme.

_ Dinàmica per parelles que van canviant de lloc a l’espai. Els alumnes es col.loquen per parelles, de manera que un de la parella forma part d’un cercle
interior i l’altra exterior. Durant un temps determinat, entre ells parlen de com els hi ha afectat a nivell físic, psíquic i social la restricció provocada per la
pandèmia i de com ho han gestionat per tal de que les afectacions personals fossin les menys possibles. Passat un temps, el company que està situat al
cercle exterior fa una rotació en sentit de les agulles del rellotge i fa el mateix amb un altra company. Amb aquesta dinàmica cada alumne pot veure i
comprovar que el que ell o ella ha passat o patit és comú també entre els seus companys. La diferència és com ho ha sabut o pogut gestionar cada un.

_ Passeig per la ruta CIDE saludable. La nostra ruta saludable com a recurs que tenen els alumnes per pal·liar aquesta situació de sedentarisme, manca de
relació social i manca d’alliberament d'estrès que ens ha provocat la situació de pandèmia. A més, al llarg del passeig, es fa incidència en la quantitat
d’espais oberts de que disposa el nostre centre (esportius i socials) que també són altres recursos saludables que tenen al seu abast i que poden aprofitar
al llarg del dia en els seus moments d’esbarjo.
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Instruccions i materials:

_ A nivell pràctic:

● Els nostres alumnes disposen de tot tipus d’espais esportius acondicionats, tant interiors (pavelló) com exteriors (camp de futbol, bàsquet, handbol,
fútbol sala, frontón, voleibol,...). Quan a aquests espais, els anam fent servir pràcticament tots al llarg del curs en funció del tipus de contingut a
impartir a cada moment. Tot això ho controlam en base a un sistema de rotacions d’espais esportius. Aquest sistema ens permet poder planificar a la
perfecció i amb anterioritat, l’espai a fer servir per a cada bloc de continguts a realitzar. Cal comentar que  els alumnes coneixen a la perfecció la
normativa d'ús adequat  de cada un dels nostres espais.

● Disposem, també, d’un parc municipal annexe al centre.

● Tenim a disposició tot el material del departament d’educació física, material que al llarg de l’any anam revisant, reparant i ampliant.

_ A nivell teòric:

● L’eina que fem servir majoritàriament és el google classroom. Aquesta aplicació ens facilita molt la tasca tant al professor com als alumnes ja que
ens permet dur un control de l’assignatura quant a continguts, instruccions, programacions, valoracions i ens permet, també, tenir un arxiu ordenat
amb la feina que va fent l’alumne amb tots els feedbacks que es van donant a cada moment.

● En el moment de realitzar les feines, els alumnes fan servir altres aplicacions digitals tals com edpuzzle, genially o altres similars  que també
permeten millorar la presentació dels seus treballs.

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

_ Historial esportiu i d’exercici físic de cada alumne ( esport practicat actualment, esports practicats amb anterioritat, enfoc competitiu, enfoc
de salut i benestar personal, lesions importants patides, experiències positives i negatives derivades de la pràctica esportiva,...). Aquest
historial bàsic quedarà arxivat a l’historial del classroom de cada un dels alumnes.
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_ Anàlisi i valoració del perfil actiu o sedentari en funció de la relació d’hores que passa cada alumne al dia fent activitats més estàtiques o
sedentàries (anar a classe, feines davant l’ordinador, xarxes socials, jocs digitals,...) o més actives ( anar a l’escola de manera activa, pràctica
d’exercici físic escolar i extraescolar, aprofitament dels moments lliures o caps de setmana per incrementar les hores d’acció o activitat.

_ Realització, a nivell de grup classe, amb la participació de cada alumne d’una diapositiva o un full on quedin recollides totes les possibles
accions que podem fer al llarg del dia per tal de poder anar sumant minuts d’acció o moviment intentant arribar a les recomanacions de l’OMS.

_ Disseny, organització, pràctica i avaluació d’una representació coreogràfica amb suport musical i fent ús d’implement.

_ Revisió i pràctica de les qualitats físiques bàsiques fent servir tot tipus de material i alternatives de feina. Disseny, pràctica i revisió
d’activitats per part dels alumnes atenent a un objectiu prèviament estipulat. Supervisió i reajust en funció dels resultats obtinguts al llarg d’un
període de temps prèviament estipulat.

_ Pràctica esportiva en funció de l’espai esportiu que ens correspongui a cada moment.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

El professor, al llarg de tota la situació d’aprenentatge durà a terme un seguiment actiu de les activitats realitzades pels alumnes. La idea és
tenir un control del que fan els alumnes per tal de tenir la certesa de que dia a dia van assolint els objectius que es deriven de cada una de les
activitats proposades.

Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, el bloc teòric d’aquesta situació, tot i que es treballen altres continguts paral.lels, és el de la
necessitat de vida i oci actiu entre l’alumnat ja que és necessari, per la seva importància, que en finalitzar el darrer any on és obligatòria
aquesta assignatura, els hi quedi l’hàbit de pràctica regular d’exercici físic o esport per la seva transcendència en l’equilibri físic, psíquic i social.
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I, a nivell pràctic, tot i que desenvoluparan altres activitats, el bloc es centrarà en la realització d’un espectacle atenent als diferents aspectes
que aquest fet implica i al disseny i posada en pràctica  d’activitats relacionades amb les qualitats físiques atenent a la consecució d’objectius
prèviament marcats.

Serà molt important, al llarg de la situació d’aprenentatge, que hi hagi un feedback constant entre l’alumnat i el professor. El professor guia,
orienta i supervisa que el dia a dia vagi sortint tal i com s’ha planificat prèviament.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

_ Mitjançant el recurs de la rúbrica es farà l’avaluació de la representació coreogràfica atenent als paràmetres prèviament estipulats i
consensuats amb els alumnes (assistència, puntualitat, interès, participació, resolució de conflictes, durada, creativitat, lideratge, iniciatives,
respecte cap a tot tipus de diferències entre els alumnes,...). Aquesta rúbrica serà emplenada a partir del seguiment realitzat pel professor en
el dia a dia i també tindrà un valor molt important, les reflexions i aportacions fetes pels alumnes a la tutoria final d’aquest projecte. Amb la
realització d’aquest projecte es valoraran els següents criteris d’avaluació: 3.2; 3.3 i 4.2.

_  Valoració, mitjançant una rúbrica, de l’interès, evolució i èxit dels alumnes en el moment de fer el seu propi pla d’entrenament i millora de les
qualitats físiques i esportives a nivell general. Es tindrà en compte la realització d’actituds de prevenció de lesions (escalfament adequat previ
a cada sessió, tenir cura de les pautes bàsiques d’higiene postural així com de la tècnica correcta en el moment de realització dels exercicis).
Amb la realització d’aquest projecte es valoraran els següents criteris d’avaluació: 1.1 i 1.3.

_ Realització d’un treball on els alumnes hauran d’analitzar tots aquells aspectes relacionats amb un estil de vida actiu en el seu dia a dia,
atenent a paràmetres a hores d’activitat física, hores de descans, hores de jocs i xarxes socials, hàbits alimentaris,....propostes de millora per tal
d’apropar-m’hos a un estil de vida el més actiu i saludable possible,.... Finalitzada aquesta feina, els alumnes, de manera autònoma hauran
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d’elaborar un full de propostes de possibles millores a incorporar en el seu dia a dia. Amb la realització d’aquesta tasca es valorarà el criteri
d’avaluació 1.2


