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L’ACTIVITAT FÍSICA...
És un moviment corporal de qualsevol tipus, 
produït per la contracció muscular i que 
condueix  a un increment substancial del 
consum energètic de la persona. (Sánchez 
Bañuelos, 1996)

És una de les moltes experiències que viu una 
persona gràcies a la capacitat de moviment que 
li proporciona la seva naturalesa corporal.
(Devís Devís, 2000)

LA SALUT = Assoliment  d’un estat de       
complet benestar físic, psicològic i social.

(OMS, 1946)

tractament de la salut com un element 
d’atenció multidisciplinari...  
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PROPOSTA DIDÀCTICA

•Programació curricular al 4t curs d’ 

ESO.

•Objectiu: Dotar a l’alumnat de motius 

i recursos per a la pràctica regular 

d’activitat física

INTRODUCCIÓ CONCLUSIONS

Vivim en un món sotmès a un canvi
constant i on els estils de vida dels
adolescents són molt qüestionables.
L’educació física compta amb dues 
hores setmanals de classe.

Poca pràctica 
d’activitat física

Mals hàbits i 
estils de vida

alts percentatges 
d’obesitat…

Donar motivacions, recursos i eines als
alumnes perquè practiquin activitat física i 

uns estils de vida saludables.

“L’escola té la permanent obligació d’adaptar-
se a les circumstàncies, inquietuds i problemes
de la societat en la que està inmersa, i en les
últimes d’ecades la obesitat i el sobrèpès s’han
convertit en un dels principals problemes de la
salut pública”

Santos Muñoz, 2005

La salut
també a 
l’escola!

Beneficis curt termini (millores
biològiques i socials)

Beneficis llarg termini (prevenció
de riscs, hàbits saludables)

•Existeix un alt percentatge de joves
amb obesitat o sobrepès en una
societat marcada pel sedentarisme i
els hàbits poc saludables
•La pràctica d’activitat física entre els
joves i adolescents està lluny de
complir les recomanacions de la OMS.
•L’alumne ha de conèixer i entendre
els efectes que té la pràctica d’activitat
física sobre la salut, per poder valorar
i plantejar-se els hàbits que
constitueixen el seu estil de vida.
•L’elaboració d’un pla individual
d’activitat física obliga l’alumne a
treballar de forma autònoma, aplicant
els coneixements adquirits durant els
curs.

LA REALITAT ENTRE ELS ADOLESCENTS… 

Programació 
d’EF

Unitat didàctica 
“entrena’t a tu mateix”

Activitat física per la 
salut

conèixer valorar actuar

•Fil conductor de tota la programació.
•Distribució de sessions d manera 
distributiva al llarg del curs:

- 1r trimestre: 6 sessions
- 2n trimestre: 3 sessions
- 3r trimestre: 2 sessions
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