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PROPOSTA D’ACTIVITATSINTRODUCCIÓ

JUSTIFICACIÓ

REPTE PROPOSAT:

Mostrar l’ampli ventall 
d’activitats que ens ofereix 
l’Activitat Física i l’Esport per 
educar en valors.

INTERESSOS/MOTIVACIONS:

1- Especial interès pel tema. Ja 
que l’esport sempre m’ha 
ensenyat molts valors

2- Apostar per una societat més
Humanista i Sensible

3- Ed. Física és un bon mitjà per
transmetre valors i actituds.

BASES DE LA PROPOSTA:

1- Diferència entre...
Valors � ideals abstractes
Actituds � accions visibles, per
tant, les utilitzarem per avaluar. 
Normes � Pautes de conducta

2- Transversalitat proposada per
Lucini (1994):
Hi ha d’haver una implicació de
tota la comunitat educativa.

3- Educació Integral tal com ens
marca l’Informe Delors (1996):

-Aprendre a conèixer
-Aprendre a fer
-Aprendre a viure junts
-Aprendre a ser

Quatre fonaments per l’educació

IDEA GENERAL:
Oferir activitats als professors d’Educació Física interessats per 
l’Educació en Valors. 

ESTRUCTURA:
Objectius � Trobem objectius generals i objectius específics

- Generals: estructurats al llarg de tots els cursos
- Específics: estructurats en les quatre activitats.

Avaluació � Reguladora, amb instruments d’avaluació quantitatius i 
qualitatius. 
Metodologia � serà activa (perquè l’alumne experimenti), autònoma
(per potenciar els valors personals) i cooperativa (per potenciar els 
valors socials)

Important que totes les actituds que treballem siguin actituds 
compromeses amb uns valors. 

ACTIVITATS:
1- Els Castells
2- Cursa d’orientació
3- “Som el que respectem”
4- Ensenyar mini rugbi
5- Altres 

CONCLUSIONS
1- Compromís, respecte, responsabilitat, 
cooperació, valors a treballar a secundària.
2- Descoberta d’un nou camí com a docent.
3- Si parlem de valors, demostrar que els treballem.
4- Interessant haver tingut contacte amb un Institut 
on treballin l’educació en valors.
5- Si tinc l’oportunitat serà un tema a treballar tant 
en la meva vida personal com professional.
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