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OBJECTIUS D’APRENENTATGE “UD” COMPETÈNCIES D’EDUCACIÓ FÍSICA CRITERIS D’AVALUACIÓ 

SABER FER  

Utilitzar la reflexió i la creativitat com a mètodes per  
trobar la solució, actuació més adequada davant d’una 
situació o problema 

5. Competència d’aprendre a aprendre 

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 

Ser capaç de plantejar diverses alternatives per resoldre 
una situació o problema 
Autoregulació del coneixement (en cas que la solució 
escollida no satisfaci les finalitats desitjades) ser capaç de 
buscar d’altres alternatives d’acció 
En cas de canvi, saber adaptar-se i trobar possibles 
solucions 

SABER ESTAR I CONVIURE  

Treballar en equip per aconseguir fites comunes 
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

8. Competència social i ciutadana 

 

Col·laborar amb la resta de companys en la realització de 
les activitats 
Potenciar els punts forts, les habilitats més destacades de 
cada un dels membres de l’equip  
Prendre decisions en grup (la unió fa la força) anteposant 
les decisions col·lectives enfront a les decisions individuals 
Participació activa i proactivitat en les diferents activitats i 
presses de decisions (involucrar- se) 

Identificar l’estat anímic dels companys per tal de saber 
abordar-los d’una forma o d’una altre durant les classes 

1. Competència  comunicativa lingüística i audiovisual 

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món 

físic. 

8. Competència social i ciutadana 

 

Saber reconèixer l’estat anímic dels companys (si estan 
contents, tristos, enfadats...) 
Tenir empatia, sent capaç d’actuar de la millor forma segons 
l’estat anímic de la persona a la qual em dirigeix-ho  
Intentar influenciar sutilment d’una forma positiva sobre els 
companys per canviar estats anímics negatius   

Respectar les regles i normes del joc i els diferents 
punts de vista dels companys relacionats amb un fet o 
una realitat 

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

8. Competència social i ciutadana 

 

Respectar les regles de joc sense fer trampes 
Respectar les diferents opinions del companys tot i que 
siguin contràries a la que un mateix pensa 
Acceptar de forma positiva les crítiques constructives i  
comentaris dels companys tot i no estar-hi d’acord 
 
Ser tolerant i respectuós amb els companys 

 

SABER SER  

Ser capaç d’intervenir en la pròpia vida emocional i 
regular-la de manera constructiva 

1. Competència  comunicativa lingüística i audiovisual 

5. Competència d’aprendre a aprendre. 

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 

Saber expressar i comunicar els sentiments i emocions 
propis sense alterar-se 
Ser capaç de controlar els impulsos (pensar com dir les 
coses abans d’actuar) 
En cas d’estar enfadat o neguitós, saber comunicar com un 
mateix se sent de forma correcte, transmeten sempre una 
sensació de tranquil·litat i control al mateix temps (no alçar 
la veu i mantenint la calma)   

Utilitzar el diàleg i la negociació com a vies no violentes 
per prendre decisions i resoldre problemes 

1. Competència  comunicativa lingüística i audiovisual 

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 

Davant d’un problema la persona no es posa nerviosa i 
manté la calma per solucionar-ho 
Respectar el torn de paraula  
Saber fer una escolta activa mentre els demès estan parlant 
o exposant les seves idees 
Negociar i dialogar amb els companys sense faltar al 
respecte, sense insultar i sense utilitzar la violència per 
resoldre una situació o problema 

 

CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

- Ús de les T IC per la recerca de què són els valors, quins són, bones i males conductes; també utilitzaran aquest mitjà per buscar 
una persona esportiva que els hi transmeti valors humans i una altre que no (si els hi és necessari). 

- Jocs, esports i situacions cooperatives que fomentin el treball en equip i ajudin a una dinàmica positiva de la classe 
- Realització de jocs i esports col·lectius promovent l’aparició de situacions conflict ives i la resolució pacífica d’aquests (com a 

fenomen social i cultural) 
- Observació i aplicació de bones i males conductes durant la pràctica esportiva (i la vida diària) 
- Aplicació d’habilitats motrius vinculades a accions esportives i d’esportivitat 
- Realització d'activitats i jocs per a l'aprenentatge de la comunicació, el diàleg i  el respecte entre els alumnes 
- Acceptació del nivell individual i  les habilitats pròpies i la dels demès dins de les diferents activitats que es realitzin a classe. 
- Respecte i acceptació de les normes de joc, les activitats i els esports practicats. 
- Valoració de les activitats esportives com una forma de conviure pacíficament. 
- Treball del cos expressiu: postura, gest, moviment i cara...per saber expressar i saber identificar l’expressió dels demès, tant a 

nivell individual com  grupal, i amb l’ajuda o sense d’objectes/ material extern 
- Experimentació d'activitats expressives orientades a resoldre situacions conflictives esportives i de la vida diària per afavorir bones 

conductes de respecte. 
 

Llengua 
• Conversació per comprendre i per escriure textos i per reflexionar sobre els processos de comunicació en tota mena de situacions. 
• Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels coneixements i de les idees, i per a la regulació dels processos de 
com prensió i expressió propis de tot procés d’aprenentatge, tant en activitats individuals com  en les del treball cooperatiu. 
• Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels sentiments propis i aliens, i  per a la regulació de la conducta. 
• Valoració de les normes de cortesia i els marcadors lingüístics de relacions socials, com l’ús i selecció de formes de tractament, 
convencions en el torn de paraula i estratègies d’ interacció. 
• Ús de les diferents estratègies comunicatives que ajuden a l’ inici, manteniment i finalització de les interaccions. 
• Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball comparti t. 

 

SEQÚÈNCIA DIDÀCTICA 

RESPECTE NO 
VIOLÈNCIA

DIÀLEG SOLIDARITAT ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT

Jares (2006)

VALOR
S

ACTITUDS NORMES PERSONES 
MORALS

PERSONES  AMB 
INTEL·LIGÈNCIA 

EMOCIONAL

“Un conflicte és la discrepància que hi ha entre dos o més interessos simultanis que 
algunes vegades condueixen a un estat de tens emocional responsable d’estats 
d’ansietat i de comportaments compulsius” (Núria Alart, 2007) 

CONFLICTES A LES CLASSES D’ EF 

Conflictes per posseir els recursos materials- Conflictes sorgits per discrepàncies durant el procediment 
Conflictes per la selecció de jugadors- Conflictes de naturalesa afectiva 
Conflictes al dividir els equips- Conflictes que sorgeixen per problemes de repartiment 
Conflictes al assignar rols- Conflictes derivats de l’existència de diferents percepcions d’una mateixa realitat 
Conflictes a l’aplicar les regles- Conflictes marcats per la defensa d’interessos contraposats 
Conflictes en la diferència de nivell d’habilitat del joc- Conflictes derivats de diferències en la personalitat 
Conflictes que sorgeixen degut a les relacions de convivència 
Conflictes de naturalesa cultural i ètnica 
 

Font: (J.A. Binaburro i B. Muñoz)

Vicente Ruiz Omeñana (2004)

“La mediació és un procés per la gestió alternativa de conflictes, en 
el qual les parts enfrontades acudeixen de forma voluntària a una 
tercera persona imparcial: el mediador. El mediador ajuda a les 
parts implicades en el conflicte a que elles mateixes busquin 
possibles solucions potenciant en tot moment la comunicació entre 
elles; per tant, el mediador no dóna solucions. La mediació escolar 
té un important component educatiu, ja que potencia la gestió de 
conflictes d’una manera que les parts implicades en el conflicte 
surtin beneficiades” (E. Castellano, 2005:22)

Mediació escolar , l’objectiu de la qual és educar la convivència. 
Els tipus de mediació a utilitzar són:
• Mediació entre iguals (entre alumnes)
• Mediació amb un adult (docent)

La societat es troba en costant canvi� adaptació docent a la nova realitat i necessitats dels  
alumnes per tal de reduir les situacions conflictives tant dins com fora de l’aula (conflicte com a 
mètode d’aprenentatge i creixement personal per part de l’alumne )

El conflicte es pot abordar des de dues perspectives o eixos diferents, els quals no són excloents 
un de l’altre, sinó que es complementen:
1. Des de l’òptica dels continguts d’educació física  
2. A partir d’estratègies del professor/a 

1. El professor/a ha de programar tenint en compte (de s de l’òptica dels continguts d’ EF)
• Programar els seus continguts d’E- A a partint d’una progressió de dificultat en funció al conflicte
• Distribuir els continguts tenint en compte la lògica interna del joc (dominis de l’acció motriu)
• Treballar transversalment continguts d’educació física procedents de diferents àmbits (jocs i 
esports, expressió i ritmes...) � unitat didàctica pluritemàtica (transferència amb altres continguts i 
matèries de la mateixa assignatura i d’altres).

2. Les estratègies didàctiques del professor/a dura nt el procés d’E- A:
• Participació de l’alumnat (docent com a guia del procés)
• Crear un clima de confiança i debat; negociar amb els alumnes. No ser autoritari ni imposar 
normes i avaluació, sinó arribar a un consens entre les dues parts.
• Buscar tasques obertes, d’estils per resolució de problemes perquè els alumnes puguin    
reflexionar.
• Tasques  que premien el treball cooperatiu 
• Donar importància i promoure les bones actituds (ajudar, felicitar als companys...) i ajudar a 
canviar les males actituds dels alumnes (insultar, ús de la violència...)
• Activitats que fomentin les habilitats socials i comunicatives, tant intrapersonals com 
interpersonals cap a una cultura de la pau
• Experiències de responsabilitat i solidaritat en grup
• Tècniques de modificació de comportaments, conductes o resolució de conflictes (ús de petites 
mediacions informals entre iguals si és possible, o entre professor/a- alumnes)
• Realitzar feedbacks, discussions reflexives diàries
• L’avaluació formativa i compartida (en cas que fos necessari, adaptar l’avaluació als alumnes que 
ho necessitin)

Utilitzar el conflicte com a eina educativa a partint dels dos eixos vertebradors, crec que pot ser un 
conjunt molt potent on els alumnes puguin aconseguir ser capaços dur a terme unes bones  
pràctiques; actituds i comportaments èticament morals seguint unes normes establertes per la 
societat (tant a nivell cognitiu, afectiu i conductual).

Introduir aquesta unitat de programació als primers cicles de secundària, pot aportar els següents 
beneficis als alumnes:
• A nivell individual de l’alumne (autoestima i autoimatge)
• A nivell d’aprenentatge de l’alumne, es crea un millor clima i ambient de classe
• Millora la dinàmica de classe, els alumnes aprenen a autoregular- se i autogestionar- se, i això 
comporta perdre menys temps de pràctic (reducció de pèrdua de temps per l’aparició de conflictes i 
no saber com solucionar-ho de forma pacífica).
• Creació de persones més íntegres, més cíviques per a la societat.
•...

“La humanitat està lluny d’haver esgotat les seves possibilitats intel·lectuals, 
afectives, culturals, civilitzacionals, socials i polítiques” (Edgar Morin, 2011) 

Una sèrie d’autors de la Universitat de Valladolid (Fraile, A; Aguado, Díaz, M;     Fernández, M; 
Frutos, M; Pérez, L; Rodríguez, H, Romero, C, 2007: 7) han      assenyalat que en aquests últims 
anys s’aprecia un descens dels nivells de convivència dins del centres escolars.

A les classes d’educació física sorgeixen una sèrie de conflictes que es repeteixen constantment, i ni 
que siguin petits, repercuteixen tant a la dinàmica de la classe, fent que es redueixi el temps útil de 
classe (el temps de pràctica) com l’ambient de classe, i per tant, l’ambient per l’aprenentatge. 

SITUACIÓ A ABORDAR: 
Realitzar unes bones pràctiques per tal d’evitar el conflicte i millorar la convivència a les classes, i en 
cas que es produeixi el conflicte resoldre’l a través de vies pacífiques (mediacions). Des del primer 
cicle de secundària els alumnes han d’afrontar els conflictes d’una forma positiva, i que a través 
d’aquests es comencin a treballar certs valors, actituds i normes personals i socials bàsics de la 
nostre societat, per promoure una cultura de pau i de no violència (respectar- se a un mateix, als 
demès i a l’entorn, compartir, ser solidari, el bé comú, saber escoltar, i per tant, saber dialogar, 
l’acceptació d’un mateix, la seguretat, l’esforç, l’autocontrol i l’afectivitat...entre d’altres). 

• Negociació amb els alumnes (elements de la programació, crear normes en comú, què, com, per què i com 
avaluar (Fraile i Martín, 2002).
• Processos d’E-A entre iguals, creant un clima de debat i de participació (Fernández Balboa i Marsa, 1994).
• Educar en valors
• Aprenentatges cooperatius
• Tècniques de modificació de conductes
• Tècniques de resolució de conflictes (mediació escolar)
• Tècniques en entrenament d’habilitats socials

Els jocs: fenomen cultural que afecten al comportament dels 
humans representant un patrimoni immaterial ple de significat allà
on es desenvolupin. La praxiologia motriu defineix el joc esportiu 
com una situació motriu d’enfrontament codificat (Parlebas, 2001: 
276), que es troba amb una estreta relació amb els trets culturals 
dominants de la comunitat en que apareix (Parlebas, 2008). 
Els 8 dominis de l’acció motriu determinen el tipus de relacions 
motrius que poden succeir durant el joc, poden beneficiar, potenciar 
conductes col·laboratives, de companyarisme, o tot el contrari;  
potenciar males conductes fins al punt d’arribar al conflictes; 
Parlebas (2001)
Jocs Cooperatius
Amb els jocs cooperatius s’aconsegueixen les emocions positives 
més intenses (Lavega, Mateu, Lagardera i Filella, 2010), i amb 
aquestes relacions emocionals es produeix una gran afinitat entre 
els participants (Collard, 2005), i quan els jocs cooperatius es
realitzen sobretot en un medi inestable es fomenta la solidaritat i la 
cohesió de grup (Dugas 2008; Parlebas, 2003).
El joc cooperatiu i no competitiu com a mètode per educar a través 
del conflicte. Antoni Costes (2003) va proposar que les sessions
d’educció física estiguin programades de menor a major dificultat 
en relació al conflicte perquè aquest pugui ser utilitzat com una eina 
educativa per tal de crear persones amb uns certs valors i actituds 
que esdevinguin ciutadans en el camí del joc net  
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