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Matèria EDUCACIÓ FÍSICA. QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES. RESISTÈNCIA

Títol/Pregunta Són més feliços els alumnes que practiquen esport?

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 en 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.

Aquesta competència queda connectada amb els
següents descriptors del perfil de sortida: CCL3,
STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, 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 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.

Aquesta competència queda connectada 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.

Aquesta competència queda connectada amb els
següents descriptors del perfil de sortida: : CCL5,
CPSAA1, CPSAA3,
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Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1. Planificar i autoregular la pràctica d'activitat
física orientada al concepte integral de salut i a
l'estil de vida actiu, segons les necessitats i
interessos individuals i respectant la pròpia
realitat i identitat corporal.

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

3.2. Cooperar o col·laborar en la pràctica de
diferents produccions motrius i projectes per
aconseguir l'assoliment individual i grupal,
participant amb autonomia en la presa de
decisions vinculades a l'assignació de rols, la
gestió del temps de pràctica i l'optimització del
resultat final.

Sabers bàsics:

A. Vida activa i saludable.

-Salut física: control de resultats i variables fisiològiques bàsiques a conseqüència de l'exercici físic. Autoregulació i planificació de l'entrenament.
Alimentació saludable i anàlisi crítica de la publicitat (dietes no saludables, fraudulentes o sense base científica.
Aliments no saludables i similars).

B. Organització i gestió de l'activitat física.

-Elecció de la pràctica física: gestió i enfocament dels diferents usos i finalitats de l'activitat física i de l'esport en funció del context, activitat i companys i
companyes de realització.

-Planificació i autoregulació de projectes motors: establiment de mecanismes per registrar i controlar les aportacions realitzades pels integrants del grup al
llarg d'un projecte.

C. Resolució de problemes en situacions motrius.

-Presa de decisions: cerca d'adaptacions motrius per resoldre eficientment tasques d'una certa complexitat en situacions motrius individuals. Coordinació de
les accions motrius per a la resolució de l'acció en situacions cooperatives.
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-Capacitats perceptives i motrius en el context de la pràctica: integració de l’esquema corporal; presa de decisions prèvies a la realització d’una activitat
motriu sobre els mecanismes coordinatius, espaials i temporals per tal de resoldre-la adequadament.

-Capacitats condicionals: Recordatori dels aspectes bàsic de les diferents qualitats físiques bàsiques i coordinatives.Desenvolupament de la capacitat bàsica
de la resistència i planificació per al desenvolupament d’aquesta qualitat física bàsica. Sistemes d’entrenament.

-Creativitat motriu: creació de reptes i situacions-problema amb resolució possible mitjançant els recursos disponibles.

D. Autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius.

-Autoregulació emocional: control d'estats d'ànim i estratègies de gestió del fracàs en situacions motrius. Habilitats volitives i capacitat de superació.
-Habilitats socials: estratègies de negociació i mediació en contextos motrius.

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

Dinàmiques de presa de consciència:

- La dinàmica inicial té l’objectiu d’anar introduint el tema sobre el qual anirem fent feina al llarg del trimestre. Es farà una dinàmica inicial per parelles
que aniran canviant entre elles amb l’objectiu d’anar introduint el tema en qüestió. Les parelles tenen un temps determinat per anar parlant entre
elles sobre l’exercici o esport que practiquen intentant explicar-se tot allò que els hi vengui de gust (exercici o esport que practiquen, freqüència,
hores, lloc, competicions o exhibicions, caràcter saludable o competitiu, què els aporta a nivell positiu, experiències frustrants o negatives derivades
de la pràctica d’esport o exercici,...). La professora aprofita aquesta dinàmica per tal d’anar-se fent una idea del perfil general dels alumnes del grup
en qüestió.

- Dinàmica general on es pretén detectar si els alumnes són conscients i valoren el fet de tenir tants espais oberts i esportius al centre educatiu, així
com la ruta saludable com a recursos que tenen al seu abast.

- Visualització d’imatges i seqüències motivants relacionades amb els continguts que aniran practicant al llarg de la situació d’aprenentatge.
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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 d’impartir els continguts, tenim al nostre abast ordinador i projector.

● Els alumnes tenen dins l’aula el seu cromebook que els hi facilita, entre d’altres, el seguiment de les sessions.

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

- Els alumnes dissenyen i practiquen les seves rutines d’exercici físic. Per parelles que van canviant, s’expliquen, practiquen i corregeixen
moviments tècnics. Disseny de la fitxa bàsica de la rutina proposada.

- Plantejament del repte individual i col.lectiu que hauran d’assolir al llarg de la situació d’aprenentatge. Realització d’exercicis individuals
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i col.lectius fent ús de la corda.
- Pràctica de diferents sistemes i mètodes de treball de les qualitats físiques fent especial incidència en el treball de la resistència.
- Pràctica de jocs i esports en funció de l’espai de feina seleccionat.

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. La idea és que el professor supervisa i du un control de l’evolució dels alumnes. En el moment en què aquests van
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 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 i també, el respecte i col.laboració amb la resta de companys i companyes.

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: exercicis seleccionats, ordre de desenvolupament, temps/sèries/repeticions, pauses o descans, correcció en el moment de
desenvolupar els exercicis, col.laboració amb la resta de companys i respecte envers la feina feta per la resta de companys i companyes.
Cal comentar que, prèviament, cada alumne tindrà molt clar aquests criteris d’avaluació així com les pautes a seguir a cada moment.
Amb aquest projecte quedarà avaluat el criteri d’avaluació 1.1.



Situació d’aprenentatge Educació Física
3r ESO

- En relació a la feina específica de la qualitat física de la resistència fent ús, entre d’altres, de la corda, 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
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 2.1.

- 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.


