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INTRODUCCIÓ

Proposta teòrica.
Disseny d’una programació d’etapa
de l’àrea d’educació física.
Programació d’activitats
complementàries que ens
permetran arribar a assolir els
objectius plantejats a la
programació.
Importància del context de l’escola,
els interessos dels alumnes i l’ideal
del professorat.

OBJECTIUS

� Incrementar les oportunitats
de descobrir el màxim
d’activitats relacionades amb
l’activitat física i l’esport.

� Fomentar els beneficis que
aporta la realització
d’activitat física (relacionats
amb la salut i la qualitat de
vida i també amb
l’adherència a l’activitat
física)

� Fomentar i potenciar
l’autonomia en els alumnes
per la realització d’activitat
física

MARC TEÒRIC

Es considera salut com el “complet estat
de benestar físic, psíquic i social” (OMS).
Importància de fomentar la pràctica
d’activitat física en els joves per a crear
un hàbit de vida saludable.
Eines motivadores en els joves per a
evitar sedentarisme i obesitat (de Hoyo,
2007)
Incrementar l’adherència a l’activitat
física en els alumnes per gaudir dels
beneficis dels efectes de l’activitat física.
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� Experiència productiva a l’hora de pensar en tot el que té a veure amb
l’educació física a l’escola.

� Necessària progressió a l’hora d’aplicar tot el que s’ha desenvolupat.
� Realització d’enquestes als alumnes per a saber si el mètode permet assolir

els objectius plantejats inicialment.
� Conèixer els punts febles i millorar-los. Reforçar els punts forts des de l’inici.
� Ha incrementat l’adherència a l’activitat física per part dels alumnes una

vegada realitzades aquestes activitats al llarg del curs? � ÈXIT
� Necessitat de conèixer els interessos dels alumnes per a aplicar els

continguts.
� Impossibilitat d’aplicar-ho tot alhora, ja que requereix la influència de molts

altres professors i podria afectar a les altres assignatures.

PROGRAMACIÓ D’ETAPA

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BATX

Prim
ertrim

estre

1. Escalfament (1)
2. Expressió 

corporal (3)
3. Jocs populars (4)
4. Condició física 

(2)
5. Futbol (3)

1. Jocs pre-esportius 
(6)

2. Acrosport (3)
3. Tennis taula (3)

1. Futbol flag (4)
2. Tennis (4)
3. Txa-txa-txa, 

merengue i salsa 
(4)

4. Nutrició (1)

1. Korfbal (4)
2. Correcció 

postural (3)
3. Bàdminton (4)
4. Taekwondo (2)

1. Condició física 
(4)

2. Ultimate (4)
3. Wave i patins (4)
4. Massatge 

esportiu (1)

Segon 
trim

estre

6. Natació (6)
7. Relaxació (2)
8. Hoquei (4)

4. Natació (6)
5. Rock’n’roll i country 
(6)

5. Natació (6)
6. Condició física (3)
7. Ioga (3)

5. Natació (6)
6. Hip – hop (3)
7. Tschockball (3)

5. Natació (6)
6. Lliga organitzada per 
ells (6)

T
ercer 

trim
estre

9. Esgrima (4)
10. Atletisme (4)
11. Condició física (2)

6. Jocs de millora de la 
condició física (2)
7. Atletisme (2)
8. Handbol (4)
9. Voleibol (4)

8. Bàsquet (4)
9. Bicicleta (2)
10. Beisbol (4)
11. Orientació (2)

8. Aprendre ensenyant 
(12)

7. Coreografia (8)
8. Pàdel (4)

QUADRE D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Contingut Activitat Lloc
Què es 

pretén
Indumentària Material

Durada 

activitat

Pagament 

extra
Professorat
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R
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E
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 D
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S
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Tennis
Classes de 

tennis

Club de 

Tennis

Treballar els 

continguts del 

tennis

Xandall 

escolar

Raqueta de 

tennis 

(opcional)

4 sessions -

Educació 

física i 

professors 

de tennis

Nutrició
Xerrada 

informativa
Aula

Transmetre la 

importància 

d’una bona 

alimentació, 

així com dels 

hàbits

Lliure - 1 sessió -
Nutricionist

a

Natació
Estils de 

natació

Piscina 

Municipal

Treballar 

aspectes de la 

natació

Estris de 

bany
- 6 sessions -

Educació 

física i 

personal de 

la piscina

Teatre
Obra de 

teatre

Teatre 

Municipal 

del poble

Representar 

una obra 

teatral feta per 

ells

Comissió de 

vestuari, en 

funció de 

l’obra

El que els 

sigui 

necessari

Tot el 

trimestre, 

representaci

ó 1 dia

-

Educació 

física i la 

resta de 

professorat 

vinculat

Activitat al 

Medi 

Natural

Sortida amb 

bicicleta

Espais verds 

del poble

Gaudir de 

l’espai proper a 

l’escola apte 

per anar amb 

bicicleta

Xandall 

escolar

Bicicleta de 

muntanya 

(opcional)

2 matins -

Educació 

física i la 

resta de 

professorat 

que es 

vinculi

Activitat al 

Medi 

Natural

Cursa 

d’orientació

Pati un dia -

Per tot el 

poble el 

segon dia

Descobrir fites 

utilitzant la 

brúixola i 

d’altres 

elements

Xandall 

escolar
-

2 matins (un 

a l’escola i 

un altre 

fora)

-
Educació 

física

Una vegada dissenyada la programació d’etapa, a mode d’exemple, el quadre de les activitats complementàries
que es portaria a terme a un curs escolar (en aquest cas, tercer d’ESO). A partir d’aquests continguts es
dissenyaran les activitats complementàries per a assolir els objectius específics de cada contingut així com
també els generals de tota l’assignatura .
La programació d’estat dissenyada tant per a l’educació secundària obligatòria com per al batxillerat.


