
-Les conductes saludables cal instaurar-les com a h
els professionals d’educació física han de dur la iniciativa.
-El currículum contempla el treball d’un estil de vida 
saludable de manera insuficient.
-Segons reflecteixen les dades actuals cal actuar de 
manera immediata envers la situació de sedentarisme i de 
sobrepès.
LA PROPOSTA :
-És realista i aplicable per a qualsevol docent d
Física.
-Cobreix una mancança que cada dia és mé
significativa.
-L’èxit d’aquesta esdevindria a llarg termini en tant que 
traca d’educar als adolescents en hàbits 

ència de la matèria d’educació física 
treballar tot allò relatiu amb el benestar i el 
manteniment de la salut.
Es per això que en el treball hem centrat l’atenció

bits, com son:

Una alimentació saludable
La practica d’activitat física.
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REFERÈNCIES

BITS DE VIDA SALUDABLE
bits de vida saludable: Són aquells que 

ajuden a prevenir patologies evitables tot 
preservant el millor estat de salut possible. (OMS)

Des de la comunitat mèdica es recomana que: 
escola ha de promoure l’educació física i 

activitat esportiva, dins i fora d’aquesta.

La clau està en inculcar als nens la importància de 
la salut perquè en el futur siguin adults sans i això 

s una cosa cultural, que portarà anys.” (Dr. V. 

ESTRATÈGIES EDUCATIVES
Proposta basada en les estratègies PORTAFOLIS i 
la INTRANET

� 2 dels 15 objectius de l’etapa són específics de salut, és lícit pensar que cal una competència bàsica 
que en faci referència de manera específica

� D'acord amb els objectius específics de la matèria cal afegir nous continguts per tal que es pugin 
aconseguir. Això pot comportar l’ampliació dels criteris d’avaluació
Exemples:

La pretensió que els docents reestructurin completament les seves programacions o bé adaptin tot el que 
tenen o fan, a nous sistemes educatius és sovint ineficaç i massa ambiciosa. 
Aquesta proposta de modificació fa èmfasi en els objectius ja existents relatius a la salut i en els continguts 
per a l’adquisició d’hàbits. Per això la modificació parteix des de les competències bàsiques fins al tercer 
nivell de concreció.

PROPOSTA

OBJECTIUS DE LA PROPOSTA

OBJECTIUS

n) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la 
salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva 
conservació i millora.
o) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el 
dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de 
salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la 
vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i 
social.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència en estils de vida saludables .
(Transversals, personals)

OBJECTIUS

1. Conèixer els trets que defineixen 
una activitat física saludable i els 
beneficis que l’activitat física comporta 
per a la salut individual i col·lectiva.

2. Valorar la pràctica regular d’activitat 
física com a mitjà de millora de la salut 
i de la qualitat de vida.

10. Adoptar una actitud crítica davant 
del tractament del cos, l’activitat física 
i l’esport en la societat actual i valorar-
ne els aspectes positius.

CONTINGUTS

- Comprensió de les variables de 
l’activitat física: la intensitat i el volum. 
(1r ESO)

- Efectes directes que provoca en la 
nostra salut l’alimentació: Mals hàbits i 
malalties que provoquen.(2n ESO)

- Domini i funcionament de la piràmide 
alimentària i la roda dels aliments: Els 
nutrients (3r ESO)

- Requeriment energètic de 
l’organisme davant el tipus 
d’esforç.(2n,3r i 4t ESO)

CRIT. D’AVALUACIÓ

- Reconèixer en l’activitat física: el nivell 
d’intensitat i el volum (aeròbic o 
anaeròbic). (1r ESO)

- Entendre una alimentació adequada 
com a mitja per a la salut. (malalties 
derivades de la mala alimentació). (2n 
ESO)

-Reconeixement de la relació entre 
l’alimentació, la salut i l’activitat física. 
Equilibri entre ingesta i despesa 
calòrica. (3r ESO)

- Planificar de manera autònoma una 
dieta adequada segons la situació. (4t 
ESO)

EINES I ESTRATÈGIES PER A L’APLICACIÓ:

-Utilització del diari personal (similar al portafoli)
� Expressa al teu diari quina és la teva experi
amb l’esport o l’exercici físic, com et sents, qu
t’agradao què no, amb qui, etc. (1r cicle)
� Apunta durant una setmana tot el que menges. 
Valora els aliments que apareguin al teu registre com 
a molt saludables, saludables o gens saludables. (1r 
cicle)

-Utilització de la Intranet .
� Consulta els links i després omple aquesta fitxa. 
� Elabora un menú apropiat per al dia que tens 
partit i cerca per Internet la recepta.

Amb tot això cal que cada docent revisi les seves unitats 
didàctiques i valori com afegir aquests continguts en elles, 
per tal d’enriquir-les.

1. Posar de manifest la magnitud del problema que 
suposa en el nostre país el sedentarisme i una 

ó inadequada.

2. Sensibilitzar la comunitat educativa (professors, 
pares i alumnes) de la necessitat de canviar 
actual sistema d’impartir la nostra matèria per tal 

de perseguir al màxim l’assoliment dels objectius 
ria relatius a la salut pel que fa 
ó i l’activitat física.

3. Realitzar una proposta de modificació del 
culum d’Educació Física que reculli el propòsit 
objectiu 2. 

1.Realitzar un anàlisi i una proposta de modificació del currículum d’educació secundària obligatòria 
per tal de ser coherents amb  els objectius relatius als hàbits de salut escollits.

2.Proporcionar als docents possibles eines i recursos per tal que puguin adaptar les seves 
programacions emfatitzant en els hàbits de vida saludable.

3. Realitzar una mostra de programació que pretengui assolir tots els objectius que marca el decret 
en relació a l’activitat física i l’alimentació saludables 


