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Run & Move com activitat paraescolar 

INTRODUCCIÓ INVESTIGACIÓ  

RESULTATS 

DISCUSSIÓ 

REFERÈNCIES 

L’oferta actual d’activitats paraescolars en la majoria de centres 

educatius, es basa en el desenvolupament d’un esport, individual o 

col·lectiu, en el qual l’objectiu busca la millora com a practicant, tant a 

nivell tècnic com tàctic. Amb aquest projecte, es busca dissenyar una 

activitat en la qual es busqui el desenvolupament de l’alumne i 

afavoreixi a l’assoliment de les competències exposades al currículum, 

servint de complement a la matèria d’Educació Física. 

Les activitats paraescolars vénen definides per l’article 1.1 del Decret 

198/1987  com aquelles que no figurant expressament incloses en els plans i 

programes oficials, tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació de 

la tasca educativa, cultural i social realitzada pel centre, de manera que es 

complementa el procés de formació dels alumnes.  

 

Després de la recerca bibliogràfica s’ha realitzat una síntesi d’evidències 

teòriques, definint diferents criteris, a partir de les quals es concretarà la 

nova proposta: 

 

 

 

 

Idea 

Marc Teòric 

Objectiu General 

Objectius Específics 

Dissenyar una activitat paraescolar, atractiva i motivant, que 

compleixi amb els requisits del currículum  d’Educació Física i 

afavoreixi l’assoliment de competències. 

Determinar els criteris necessaris perquè l’activitat compleixi amb 

les necessitats dels joves, complementi la matèria d’Educació Física 

i respecti el currículum 

Construir una eina on es relacionin els criteris triats i que permeti 

fer un seguiment i avaluació de l’activitat. 

Dissenyar una activitat que compleixi amb els requisits definits al 

currículum i afavoreixi al desenvolupament de les competències 

descrites per alumnes de segon cicle de l’Educació Secundària 

Obligatòria. 

Aplicar i valorar el grau d’eficàcia de l’activitat proposada en un 

grup heterogeni d’alumnes de segon cicle de l’Educació Secundària 

Obligatòria. 

Run & Move 

Què és? 

Activitat que es realitza a l’aire lliure, on la cooperació i el treball 

en equip són l’eina per assolir els objectius proposats.  

És interdisciplinar, ja que permet treballar els diferents continguts 

exposats al currículum d’Educació Física de manera simultània. 

Eina social que potencia les relacions i afavoreix a la cohesió de 

grup.  

Serveix de complement a la matèria d’Educació Física, contribuint 

al desenvolupament de les competències dels alumnes. 

 

Metodologia 

Proposar reptes o objectius a aconseguir, a curt o llarg termini. 

Cada tasca és valorada segons criteris objectius. 

Confecció d’un ranking, on es detalla el progrés que porta 

l’alumne. 

 

Sessió Pilot 

Els alumnes han de realitzar un circuit amb diferents activitats on el 

repte és aconseguir la millor puntuació en el conjunt de proves. En 

cadascuna d’aquestes proves, es proporcionen 5 punts al guanyador, 

3 al segon i 1 al tercer. 

Prova 1: Joc dels tres camps 

Prova 2: Cursa d’orientació 

Prova 3: Circuit d’agilitat amb pilota.  

Prova 4: La figura final 

Mètode 

•La prova pilot es realitza a un grup heterogeni, format per 7 nois i 6 

noies, vuit de tercer i cinc de quart curs de l’Educació Secundària 

Obligatòria.  

•Al finalitzar la sessió pilot, els alumnes realitzen una rúbrica 

d’autoavaluació, dissenyada a partir dels criteris sorgits a la síntesi 

d’evidències teòriques. 

Anàlisi de dades 

El gràfic mostra com les diferents dimensions en les que s’han 

dividit els criteris han estat puntuades positivament, amb valors 

compresos entre 3 i 5.  Els resultats son variats, però dimensions 

com la interdisciplinarietat, la social o les pròpies de l’activitat física 

són les millor valorades. Per altra banda, la transdisciplinarietat és la 

que obté valors més centralitzats amb valoracions baixes.  

 

La dimensió de competències és la dimensió amb més diversitat de 

valoracions, produït per la visió subjectiva de cada alumne sobre  el 

seu desenvolupament dins de la sessió pilot. 

El segon gràfic, exclusivament sobre la valoració de les competències, 

dimensió on es troba la major varietat de valoracions. Competències 

pròpies de l’Educació Física, tals com la del coneixement e interacció amb 

el món físic o social estan presents. Tot i així destacar les valoracions 

positives per part dels alumnes en la competència d’aprendre a aprendre o 

la d’autonomia e iniciativa personal. 
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 S’han determinat els criteris segons les evidències trobades a la 

recerca bibliogràfica., aquests, són els aspectes bàsics que tota activitat 

paraescolar hauria de complir 

Disseny de la rúbrica on es sintetitzen els criteris seleccionats, tot i 

així, poder quantificar aquests criteris per poder atorgar uns valors 

quantitatius per l’avaluació ha estat complex. 

El Run & Move prové d’una idea prèvia, on mitjançant els criteris de 

la síntesi d’evidències teòriques s’ha dissenyat de manera que 

compleixi amb els objectius marcats i contribueixi al desenvolupament 

de l’alumne. 

L’avaluació realitzada pels alumnes és positiva i es destaca haver 

complert amb els objectius proposats. 

En properes investigacions, utilitzar una mostra més amplia i poder 

desenvolupar el Run & Move en diverses sessions per poder realitzar 

una avaluació més exhaustiva. 

Pròpies de l’activitat física Aspectes motivacionals 

Desenvolupament cognitiu Vivència afectiva d’èxit 

Hàbits higiènics 
Motivació vers el procés 

d’aprenentatge 

Desenvolupament motor 

Activitats amb relació amb 

situacions de la vida 

quotidiana 

Metodologia que permeti la 

participació dels alumnes 

activament 

Adequació al nivell de les 

tasques 

Interdisciplinarietat Transdisciplinarietat 

Dimensió social Competències 

Cooperació C. Lingüística 

Treball en equip C. Matemàtica 

Resolució de conflictes 
C. Coneixement e interacció 

món físic 

Com a mitjà de relació amb els 

companys 
C. Aprendre a aprendre 

C. Tractament informació 

C. Autonomia e iniciativa 

personal 

C. Cultural i artística 


