
-Realitzar la pràctica d’activitat física a partir dels jocs tradicionals practicats a cada país de procedència dels alumnes i així 

incidir en la cohesió de grup a través de la lògica interna dels jocs. 

-Proposar una forma lúdica i atractiva de realitzar activitat física per fomentar –ne una pràctica plàcida dins i fora del centre.  

-Entendre la multiculturalitat com un factor d’enriquiment per potenciar el respecte cap a la vivència positiva amb companys 

d’altres cultures. 

-Ser capaç de treballar en grup, acceptar diferents rols i respectar les opinions dels companys.  

-Aprendre a sintetitzar i a concretar la informació recopilada.  

-Desenvolupar la creativitat. 

-Utilitzar les eines de la tecnologia de la informació.   

1.Descripció del grup: 

-Curs 4art ESO-C 

-Grup heterogeni i multicultural: 6 alumnes catalans, 5 

xinesos, 4 procedents del Marroc, 2 espanyols, 1 argentí, 

1 procedent de la Índia i 1 nigerià.  

-Tots nascuts a Catalunya, entenen el català i el castellà. 

-Generalment mostren desmotivació cap a totes les 

assignatures. 

- Actituds disruptives, violència física i verbal.  

- Un grup amb prejudicis.  

 

2. Descripció del projecte: 

 

Aquest projecte ha enfocat els problemes com a eines 

per fomentar l’educació personal i física d’aquest grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha utilitzat el joc tradicional multicultural com a eix 

vertebrador per assolir els objectius per tot el seu ventall 

de possibilitats. 

• Perspectiva de la Lògica Interna per incidir en la 

cohesió del grup i fomentar la pràctica d’activitat física. 

• Perspectiva de la Lògica Externa per fomentar els 

valors de respecte cultural dels alumnes. 

• Grups interactius per potenciar la implicació de les 

famílies en el procés d’educació dels seus fills i filles. 

• Avaluació formativa i continuada avaluar el procés, 

la implicació i el treball de grup. 

“Cada dia, en cada moment, es juga en els quatre racons 

del món. Els jocs constitueixen una de les rares activitats 

humanes que aconsegueixen transcendir les 

monumentals barreres socials, culturals, lingüístiques i 

geogràfiques que separen els diferents pobles de la 

terra”. (Botermans, J., Burret, T., Van Delft, P. i Van Splunteren, 

C. (eds.1989) El libro de los juegos. Barcelona: Plaza i Janés.) 
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1.Plantejament del problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marc Teòric 

 

-El joc tradicional com a recurs educatiu: 

      - Ofereix una pràctica motriu lúdica. 

     - Permet treballar continguts de forma atractiva i 

motivant. 

     - Permet donar més protagonisme als alumnes. 

     - Afavoreix en el intercanvi d’experiències. 

     - Es pot treballar de forma interdisciplinària. 

     - Afavoreix els valors de respecte i tolerància.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunitats d’aprenentatge Grups interactius 
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3. Material Didàctic: 

• Fitxes dels jocs tradicionals amb i sense material pel 

Google Drive. 

•Classificació dels jocs sense material per part de la 

professora: 

 

 

 

 

 

 

•Quadre de puntuació de les emocions per part dels 

alumnes i gràfic comparatiu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Quadern bitàcola: pel Google Drive. 

 

4. Procés d’avaluació del projecte: 

•Assistència i actitud a les sessions 30%. 1 punt per 

participar activament, 0 punts NO assistència, -1 punt 

actituds disruptives. 6 o més faltes d’assistència no 

són avaluats. 

•Fitxes dels jocs sense material 20% 

•Fitxes dels jocs amb material 15% avaluació 

grupal. 

•Quadern bitàcola 20% 

•Procés i elaboració del material per la Fira15% 

avaluació grupal. 
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Experiència I.E.S 

Gregorio Salvador 

Vivències de les Pràctiques 
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Prejudicis 
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DESMOTIVACIÓ Alumnat Professorat 

PROBLEMES EINES EDUCATIVES 

Alt % alumnes immigrants Multiculturalitat 

Conflictes culturals Enriquiment per conèixer i 

respectar altres cultures 

Violència física i verbal Activitats per millorar la 

cohesió del grup 

Desmotivació envers la 

pràctica física 

Fomentar la pràctica d’act. 

física mitjançant activitats 

lúdiques i motivants. 

Manca d’implicació Donar més protagonisme a 

l’alumnat. 

Màster de Formació del Professorat de Secundària: Educació Física 

Quadre adaptat de: Lavega, P. (2008). Àmbit temàtic:esport en edat escolar. Projecte: Joc i 

emocions. Projecte d’investigació del INEFC-Lleida.  

 


