
• Un dels pilars bàsics de l’Educació Física és la salut. 
• Problemàtica actual de sobrepès de la població. 
• Situació actual de l’educació física: disminució de 

quantitat i qualitat. 
• Idea: reforçar l’Educació Física per mitjà d’una 

activitat paraescolar. 
• El Projecte com a estratègia didàctica innovadora. 

Dissenyar una proposta didàctica innovadora que, 
partint d’un problema social i desenvolupant-se en un 
context no formal –paraescolar-, possibiliti l’adquisició 
d’un nou estil de vida basat en els hàbits saludables, 
afavorint la implicació dels alumnes de secundària per la 
disciplina d’Educació Física i la cultura de l’esport. 

Salut, alimentació i pràctica d’activitat física. Estat de 

salut i comportaments relacionats de la població. 

• Més d’un quart dels joves en les edats entre 2 i 24 

anys tenen excés de pes. 

• Relació entre inactivitat física i sedentarisme i 

obesitat i sobrepès. 

Evolució i situació actual de l’Educació Física. 

• Currículum reflecteix la necessitat d’educar en 

hàbits per un estil de vida saludable. 

• LOE, 2006: disminució del temps lectiu setmanal i 

de la qualitat de la formació dels futurs mestres. 

Context de les activitats extraescolars. 

• Poca legislació, especialment pels centres públics. 

• Les activitats paraescolars impliquen la seva 

connexió amb el currículum d’ensenyament. 

El Projecte com a estratègia didàctica. 

• Construir el coneixements des de la realitat en la 

que conviuen els discents i l’interès col·lectiu quant 

a la globalització i la significació de les seves 

necessitats, atenent a un propòsit o problema. 

INTRODUCCIÓ 

OBJECTIU 

MARC TEÒRIC 

Situació o problema: El nombre de joves que pateix sobrepès és considerat una vertadera epidèmia del nostre temps. Dos de les causes més rellevants són 

la manca d’activitat física i una dieta no equilibrada. Causes que s’intenten atacar des de l’Educació Física i, tot i així, la situació no millora, sinó que s’ha 

estabilitzat en nivells perillosament elevats. 

 

 

Projecte: Els hàbits saludables 

Nivell: Primer cicle ESO 

Producte final: Sortida al riu: pícnic i gimcana. 

     

 

Propòsit: Promoure en els alumnes hàbits saludables, fent especial èmfasi en la pràctica d’activitat física i en una alimentació saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia activa i participativa basada en el treball cooperatiu, educador guia, alumne protagonista. Acció conjunta i ajuda mútua que aporta el treball 

en equip i que exigeix que cada membre comprengui i practiqui, i la presa de decisions de forma participativa. L’assignació de compromisos: delimitar les 

tasques en el conjunt del grup. Atenció personal als alumnes per que se sentint acceptats, i respectats dins del grup. 

PROPOSTA INNOVADORA 

CONCLUSIONS 

• El Projecte resulta idoni pel nostre propòsit: mitjançant la seqüència didàctica s’ha dissenyat un cicle d’aprenentatge format per una successió 
d’activitats organitzades en tasques relacionades entre sí, amb un fil conductor cap a un producte final establert en els objectius d’aprenentatge, en 
un camí de capacitació per a resoldre problemes o situacions de la vida quotidiana en un context determinat, tot integrant motivació, coneixements, 
habilitats, actituds i estratègies. 

• La metodologia de la seqüencia didàctica és activa i eminentment col·laborativa, el que permet promoure valors com el treball en equip, el respecte i 
la responsabilitat, tot coincidint amb dels objectius de la proposta: afavorir la integració dels alumnes que més ho necessiten. 

• L’estratègia del Projecte dona sentit a l’activitat paraescolar, encaixa perfectament en el context proposat, i sembla ideal per aplicar, no només 
amb el tema en el qual es centra aquest treball, els hàbits per un estil de vida saludable des de l’àrea d’Educació Física, sinó per complementar 
l’educació dels alumnes en qualsevol matèria en el marc de currículum d’ensenyament, proporcionant una alternativa útil, divertida i integradora 
per aprofitar el temps de lleure. 
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REFERÈNCIES 

• Formulació d’una proposta en base a estratègies 
didàctiques d’educació formal en un context no 
formal i al marc teòric. 

METODOLOGIA 

LA INNOVACIÓ PARAESCOLAR ORIENTADA A PROMOURE HÀBITS SALUDABLES 
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Contextualització dels objectius (exemple) 
 

C. Específiques Objectius generals Objectius d’aprenentatge Fites o criteris de qualificació 

A 2, 3, 4, 6 Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en 

horari no lectiu. 

Participació i finalització de les activitats 

proposades. 

Cronograma 
 

Fase del projecte Contextualització Sessions Estructura Seqüència Didàctica 

Context 1r mes 2-3 Exploració idees prèvies. 

Experiència 1r i 2n mes 5-6 Introducció de nous continguts. 

Reflexió Durant el procés 10 Estructuració del coneixement. 

Acció 3r mes 2-3 Aplicació del coneixement. 

Avaluació Durant el procés 10 Valoració del coneixement i del procés. 

Descriptors de la competència de Desenvolupament Personal (exemple) 
 

Fase Continguts Habilitats Actituds Estratègies aprenentatge 

Acció Disseny d’una gimcana. 

Disseny d’un menú de pícnic. 

Cognitives: transferència.   Físic-motrius: força i resistència. 

Socials: treball d’equip.   Personals: iniciativa i autonomia. 

Participació activa i 

autoconfiança. 

Aprenentatge per projectes. 


