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Matèria EDUCACIÓ FÍSICA

Títol/Pregunta ÉS MILLOR PREVENIR O CURAR?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

1. Adoptar un estil de vida actiu i saludable,

seleccionant i incorporant intencionalment

activitats físiques i esportives en les rutines

diàries, a partir d'una anàlisi crítica dels models

corporals i del rebuig de les pràctiques que

manquin de base científica, per tal de fer un ús

saludable i autònom del seu temps lliure i així

millorar la seva qualitat de vida.

2. Adaptar, amb progressiva autonomia en la seva

execució, les capacitats físiques, perceptiu-motrius

i coordinatives, així com les habilitats i destreses

motrius, aplicant processos de percepció, decisió i

execució adequats a la lògica interna i als

objectius de diferents situacions amb dificultat

variable, per resoldre situacions de caràcter motor

vinculades amb diferents activitats físiques

funcionals, esportives, expressives i recreatives, i

per consolidar actituds de superació, creixement i

resiliència en enfrontar-se a desafiaments físics.

3. Compartir espais de pràctica físicoesportiva

amb independència de les diferències culturals,

socials, de gènere i d'habilitat, prioritzant el

respecte entre participants i a les regles sobre els

resultats, adoptant una actitud crítica 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 amb

progressiva autonomia a l'enteniment social i al

compromís ètic en els diferents espais en els

quals es participa.
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Es connecta amb els següents descriptors del

Perfil de

sortida: CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2 i

CPSAA4.

Es connecta amb els següents descriptors del

Perfil de

sortida: CPSAA4, CPSAA5, CE2 i CE3.

Es connecta amb els següents descriptors del

Perfil de

sortida: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.3. Adoptar de manera responsable i amb

progressiva autonomia mesures generals

per a la prevenció de lesions abans, durant i

després de la pràctica d'activitat física, aprenent a

reconèixer situacions de risc per tal d’actuar

preventivament.

2.2. Interpretar i actuar correctament en contextos

motrius variats, aplicant principis bàsics de presa

de decisió en situacions lúdiques, jocs modificats i

activitats esportives a partir de l'anticipació,

adequant-se a les demandes motrius, a l'actuació

del company i de l'oponent (si n'hi hagués) i a la

lògica interna en contextos reals o simulats

d'actuació, reflexionant sobre les solucions i els

resultats

3.2. Cooperar o col·laborar en la pràctica de

diferents produccions motrius per tal

d’aconseguir l'assoliment individual i grupal,

participant en la presa de decisions i assumint

diferents rols assignats i responsabilitats.

Sabers bàsics:

A. Vida activa i saludable (1r i 2n).

-Salut mental: acceptació de limitacions i possibilitats de millora davant les situacions motrius. L'activitat física com a font de gaudi, alliberament de

tensions, cohesió social i superació personal. Reflexió sobre actituds negatives cap a l'activitat física derivades d'idees preconcebudes, prejudicis, estereotips
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o experiències negatives. Trastorns alimentaris associats a la pràctica de l'activitat física i esport.

B. Organització i gestió de l'activitat física (1r i 2n).

--Prevenció d'accidents en les pràctiques motrius: calçat esportiu i ergonomia. Mesures de seguretat en activitats físiques dins i fora del centre escolar.

C. Resolució de problemes en situacions motrius

(1r i 2n).

-Capacitats perceptiu-motrius en context de pràctica: integració de l'esquema corporal; integració dels diferents aspectes coordinatius, espacials i temporals

en determinades seqüències motrius o esportives..

-Habilitats motrius específiques associades a la tècnica en activitats fisicoesportives.

D. Autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius (1r i 2n).

-Gestió emocional: l'estrès en situacions motrius. Sensacions, indicis i manifestacions.

Estratègies d'autoregulació col·lectiva de l'esforç i la capacitat de superació per tal d’afrontar desafiaments en situacions motrius. Perseverança i tolerància a

la frustració en contextos físicoesportius.

-Habilitats socials: conductes pro socials en situacions motrius col·lectives.

-Respecte a les regles: les regles de joc com a element d'integració social. Funcions d'arbitratge esportiu.

Context/contextos: Escolar X Social X Personal X Familiar Professional
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Dinàmiques de presa de consciència:

- Recerca d’informació sobre activitats que permetin la prevenció de lesions (escalfament, CORE, roller, abdominals, mobilitat Articular, estiraments…).

- Recerca i reflexió d’activitats de prevenció de lesions. Grups Cooperatius (llapis enmig) es posa en comú les activitats per prevenir lesions i es

realitza una pràctica amb aquells exercicis/activitats preventives. Es realitza un debat on els alumnes puguin comentar la seva experiència i donar el

seu punt de vista de la dificultat d’execució.

- Visualització d’un vídeo de la prevenció de lesions mitjançant l’escalfament. Es realitzarà un esquema dins un grup cooperatiu de 4-5 alumnes.

Finalment, es realitzarà un formulari individualitzat a través del Classroom on els alumnes contestaran una sèrie de preguntes relacionades amb el

vídeo i esquema realitzat.

- Visualització de vídeo d’un partit de handbol actual on es pot aprofitar i comentar els beneficis de l’esport, activitat físico-esportiva…(a nivell físic,

social, psicològic, salut, prevenció de malalties…) i les normes del joc en qüestió..Debat en gran grup on exposar les conclusions a les que s’han

arribat.

- Recerca i reflexió de la pràctica de l’handbol. Mitjançant grups cooperatius (full giratori), es realitza una recerca d’informació a través d’internet de les

normes de joc i dels beneficis, que estigui validada científicament, del handbol/activitat esportiva. A la segona roda, els alumnes hauran d’exposar

les normes de joc i els beneficis aportats pel handbol/pràctica esportiva.

Finalment, un portaveu de cada grup compartirà amb la resta un/dos beneficis que el grup ha considerat important.
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Instruccions i materials:

● A nivell pràctic

- Activitat per parelles, mitjançant fitxes. Jocs d’activació i escalfament on els alumnes es puguin passar la pilota i comencen a experimentar les

habilitats motrius i coordinatives (llançar, rebre, desplaçar-se…) del handbol.

- Targetes amb imatges i amb informació on apareixen diferents activitats que permetin treballar la prevenció de lesions.

- Targetes amb imatges on apareixen diferents seqüències d’exercicis on indiquin les instruccions i guia adequada per a la realització de les tasques

motrius: llançaments, recepcions, tirs a porteria…

- Posar en Pràctica en grups cooperatius activitats de treball on posar en pràctica la prevenció de lesions i les seqüències de les tasques motrius

dirigides al handbol.

- Fitxes amb activitats relacionades amb el hàndbol, per parelles/petitsgrups/gran grups.

- Els alumnes disposen de les instal·lacions esportives del centre, tant pistes interiors com exteriors, i del material del departament d’educació física.

Els alumnes també faran servir els documents penjats al Classroom per conèixer els conceptes i les activitats o jocs coeducatius o de millora de la

cohesió grupal.

● 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 d’impartir els continguts, tenim al nostre abast ordinador i projector.

- Els alumnes tenen dins l’aula el seu chromebook que els hi facilita, entre d’altres, el seguiment de les sessions.
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Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

- Grups Cooperatius (llapis en mig) presentam l’escalfament i demanam els alumnes què coneixen sobre la prevenció de lesions.

Els alumnes hauran de fer una recerca d’informació i compartir-les amb el grup i finalment posada en comú amb tota la classe.

- Grups Cooperatius (full giratori) Presentam l’esport del hàndbol als alumnes demanant què coneixen (com es juga, quines normes saben, nombre de

jugadors, dimensions del camp…).

- Dinàmiques de cohesió grupal per millorar la predisposició a la pràctica i per donar veu a les emocions sorgides durant la pràctica.

- Els alumnes hauran de dissenyar i practicar les seves rutines d’escalfament. Amb els grups de quatre anteriorment esmentat.

- Pràctica de jocs i de l’esport del hàndbol.

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. El professor supervisa i du un control de l’evolució dels alumnes. En el moment en què aquests van
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millorant i assolint els reptes plantejats, passen a ser organitzadors, ajudants i supervisors de la feina de la resta de companys.

Com que els continguts treballats en aquesta situació d’aprenentatge fan referència a la prevenció de lesions (escalfament), l’handbol i la salut mitjançant

el plantejament de reptes que els alumnes han d’anar superant, es donarà molta importància a aspectes tan fonamentals tals com el fet de realitzar de

manera correcta cada un dels exercicis, amb la vestimenta adequada i correctament preparada per l’activitat física, donar un feedback positiu i també, el

respecte i col.laboració amb la resta de companys i companyes.

Per dur a terme aquesta supervisió, es farà una coavalució en la qual els alumnes hauran d’estar atents al feedback que els hi doni el professor perquè

finalment es pugui fer una coavaluació i autoavaluació el més objectiva possible, tenint en compte el procés i el punt de partida de cada alumne/a.

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

En relació a aquest apartat cal comentar que, al llarg de tota la situació d’aprenentatge anirem avaluant i coavaluant els diferents continguts i reptes

treballats.

- En relació al plantejament de les rutines físiques que es fan a l’espai esportiu es procedirà a fer una avaluació mitjançat una rúbrica on

es posi de manifest que cada alumne ha assolit els criteris avaluats que en aquest apartat en concret faran referència a consignes tals

com: la prevenció de lesions abans, durant i després l’activitat física.

Amb aquest projecte quedarà avaluat el criteri d’avaluació 1.3.

- En relació a la feina específica presa decisions, entre d’altres, de la pràctica de l’handbol, es farà una avaluació a peu de pista per tal de valorar no

únicament la superació dels diferents reptes plantejats sino també es tindrà molt present el nivell de partida
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de cada alumne. Cal recordar que, quant al desenvolupament dels continguts pràctics, a vegades existeix molta diferència entre uns i

altres alumnes. És per aquest motiu que cobra molta importància el fet d’avaluar no únicament el resultat de cada un dels reptes sino

l’evolució per la qual ha passat l’alumne des del moment de l’inici. L’avaluació dels criteris seleccionats, en concret, es durà a terme

emplenant un full de registre on hi hagi aspectes relacionats amb el nivell de partida, la feina i aprofitament que es fa de les classes,

l’evolució i la col.laboració amb la resta d’alumnes del grup classe.

Amb aquest bloc quedarà avaluat el criteri 2.2.

- Quant al desenvolupament del projecte motor de caire cooperatiu (disseny, organització, coordinació i posada en pràctica del projecte

cooperatiu) es farà una avaluació i coavaluació on es valorin aspectes tals com: la implicació de cada alumne en les diferents fases del

projecte, el talant o respecte en el moment d’haver de resoldre qualque possible situació de conflicte, la capacitat d’organització i

consens entre els diferents components del grup sense oblidar aspectes tècnics relacionats amb el projecte tals com durada, música,

execució, creativitat, vestuari,.... Cada alumne estarà assabentat prèviament de tots aquests aspectes que formaran part de l’avaluació i

s’aniran treballant i millorant al llarg de les sessions pràctiques. Amb la organització i posada en pràctica d’aquest projecte, quedarà

avaluat el criteri 3.2.


