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Matèria EDUCACIÓ FÍSICA

Títol/Pregunta Ets actiu?

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 intencionadament
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.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de
sortida: CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2 i
CPSAA4.

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 els 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.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de
sortida: CPSAA4, CPSAA5, CE2 i CE3.

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.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de
sortida: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3.
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Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1. Establir i organitzar seqüències senzilles
d'activitat física orientada al concepte integral de
salut i a l'estil de vida actiu, a partir d'una
valoració del nivell inicial i respectant la pròpia
realitat i identitat corporal.

1.2. Començar a incorporar amb progressiva
autonomia processos d'activació corporal,
dosificació de l'esforç, alimentació saludable,
educació postural, relaxació i higiene durant la
pràctica d'activitats motrius, interioritzant les
rutines pròpies d’una pràctica motriu saludable i
responsable

2.1. Desenvolupar projectes motors de caràcter
individual, cooperatiu o col·laboratiu, establint
mecanismes per reconduir els processos de
treball, incloent estratègies d'autoavaluació i
coavaluació tant del procés com del resultat.

3.1. Practicar una gran varietat d'activitats
motrius, valorant les implicacions ètiques de
les actituds antiesportives, evitant la
competitivitat desmesurada i actuant amb
esportivitat en assumir els rols de públic,
participant o altres.

Sabers bàsics:

A. Vida activa i saludable

-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 o experiències negatives. Trastorns
alimentaris associats a la pràctica de l'activitat física i esport.
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B. Organització i gestió de l'activitat física

-Elecció de la pràctica física: gestió de les situacions de competició sobre la base de criteris de lògica, respecte al rival i motivació.

-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

-Presa de decisions: utilització conscient del cos en funció de les característiques de l'activitat, context i paràmetres espacials en les quals es desenvolupa
en situacions motrius individuals. Pautes grupals per optimitzar els recursos motrius del grup per a la resolució de l'acció/tasca en situacions cooperatives.
Anàlisi de moviments i patrons motors de l'adversari per tal d’actuar en conseqüència en situacions motrius de persecució i d'interacció amb un mòbil.
Adaptació dels moviments propis a les accions del contrari en situacions d'oposició. Delimitació d'estratègies prèvies d'atac i defensa en funció de les
característiques dels integrants de l'equip en situacions motrius de col·laboració-oposició de persecució i d'interacció amb un objecte en moviment.

-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..

D. Autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius

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

Dinàmiques de presa de consciència:

- Es farà una dinàmica inicial grupal amb grups de quatre. Cada grup tindrà un temps determinat per anar parlant sobre els següents quatre
conceptes: educació física, activitat física, joc i esport. Després d’un temps determinat cada grup exposa les seves conclusions i es crearà un debat. El
professor en tot moment dirigeix el debat i les exposicions dels alumnes.

- Dinàmica general per introduir el bèisbol com a esport a primer d’ESO.

Instruccions i materials:

- 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.

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

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

- En cada tasca realitzada el professor realitza un acompanyament i un feedback que serveix per a la millora del seu propi procés d’ensenyament i
aprenentatge, explicant les errades col·lectives més comunes i fent una interacció individual d’aquells aspectes a millorar.

- Els alumnes també explicaran les seves activitats realitzades i perquè, la seva participació i la reflexió final en cada una d’elles.

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

- Participació de l’alumnat en les dinàmiques de presa de consciència, grau d’elaboració i implicació i valoració sobre l’escalfament.
- es duen a terme activitats d'autoavaluació i coavaluació dins del grup cooperatiu en base als criteris i elements acordats a l’inici de l’activitat amb els

alumnes, tot tenint en compte la contribució de cada un dins de les seves capacitats amb la finalitat de desenvolupar-les al màxim.
- Participació de l’alumnat amb la pràctica del bèisbol i grau de competència en funció d’una rúbrica consensuada a l’inici de les pràctiques.
- Grau de coneixement de les normes i regles del bèisbol.


