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REFERÈNCIES

MOTIVACIÓ PERSONAL

 Passió i vocació per l’àmbit educatiu

 Màxim aprofitament de les pràctiques

 Realització de 3 UD a 3 cursos 

diferents

 Provar coses i noves metodologies

 Finalitat: motivar l’ alumne 

(protagonista)

MÈTODE

MARC TEÒRIC

CONTINGUT DEL TREBALL

Evolució dels continguts del grau (procés)

Columna vertebral de la forma de pensar:

“Digues-m’ho i ho oblido, ensenya-m’ho i 

ho recordo, involucra’m i ho aprenc” 

Benjamin Franklin

MOTIVACIÓ + AP. SIGNIFICATIUS

POSTULATS INICIALS 

• Entendre l’ educació de forma holística. 

• Multiplicitat de factors (sist. complex)

• Tenir en compte el context

• Alumne centre de procés bidireccional

• Desenvolupament integral de l’alumne 

APRENENTATGE SIGNIFICATIU

 El que l’aprenent ja sap (estructura 

cognitiva prèvia)

 Relacionar nou concepte de forma no 

arbitraria i no literal

 Presentar contingut amb estructura 

coherent

 Important la disposició de l’aprenent

 EXEMPLE: GENUVARO I VALGO

 Comprovar que s’ha après: context nou 

o resolució de problemes

MOTIVACIÓ

 Teoria de metes i èxits:

Desig aconseguir èxit. Orientat a l’ego 

(superar altres) o a la tasca (millorar)

DISPOSICIONAL(característiques subjecte)

CONTEXTUAL (clima motivacional) 

SITUACIONAL (estat d’implicació)

 Teoria Autodeterminació:

Nivell d’autodeterminació, assoliment 

competència, autonomia i pertinença (grup)

o MOTIV: INTRÍNSECA/ EXTRÍNSECA

PIAGET VIGOTSKY AUSUBEL

Subjecte: 

desenvolu

pament i 

adaptació

Socialitza

ció 

subjecte 

en el medi

Estructura

cognitiva 

(compartir 

significat)

EXPERIÈNCIA SIGNIFICATIVA

PARTICIPANTS

55 alumnes, 1er Batxillerat:16, 17 i 18 anys 

Centre concertat de Lleida

Mostra de 21 alumnes (aleatòriament)

INSTRUMENTS

 Deductiu: AMPET

Compromís en l’aprenentatge (1)

Competència motriu percebuda (2)

Ansietat davant error i sit. d’estrès (3)

 Inductiu: Qüestionari previ a la UD

Interessos, gustos, motivacions i exp.prev.

 PORTAFOLIS (presa de dades)

RESULTATS

1 4,06 2 2,5 3 2,1

+1,4 +2,5 -4

Poder adaptar UD als alumnes (conèixer)

Motivació i interès per ells (protagonisme)

 Motivació i aprenentatges significatius 

van estretament relacionats

 És vital tenir en compte l’alumne a 

l’hora de dissenyar UD (adaptar)

 Mitjançant una experiència, convertir 

aprenentatge en significatiu

 Metodologia de treball motivant (clima), 

interessant, amb reptes i competicions

 Molt relacionat amb treball per 

competències

• Amado, D. (2013). La danza entendida desde una 

perspectiva psicológica. Sevilla: Wanceulen

• Buscà, F. (2004). Educación Física escolar y 

transversalidad curricular. Un estudio de casos 

para el análisi y diseño de tareas motrices 

significativas. Tesis Doctoral. Barcelona: 

Universitat de Barcelona.

• López, A., Camerino, O., i Castañer, M. (2015). 

Evaluar la motivación en la educación física, una 

aplicación con AMPET*. Didáctica de la 

Educación Física, 55-64.

• Moreira, M. (2000). Aprendizaje significativo: 

teoría y práctica. Madrid: Visor Dis, S. A.

QÜESTONARI INICIAL

METODOLOGIA (PROGRESSIÓ)

CONCURS FINAL

MOTIVACIÓ (CLIMA I AMBIENT)

RELACIÓ VIDA QUOTIDIANA- VÍDEO

AVALUACIÓ

TIC: GOOGLE DRIVE + MOODLE + ORDINADOR 

 EXPRESSIÓ CORPORAL

Adaptació al treball rítmic –musical 

(alumne novells). Cada dia menys temps

 ROL PROFESSOR (ENSENYAR PAS)

Cada grup aprèn una part del ball i 

ensenya a tota la classe. Sumar 

aprenentatge al grup anterior (ball complet) 

 CONCURS FINAL DE CLASSE

Cada dia un tipus de concurs. Posar en 

pràctica el que s’ha après. 

Coreografia per grups. Estil treballat + estil 

lliure. Concurs sala d’actes i premis  

COMPETICIÓ PER GRUPS

Actitud i desenvolupament sumen punts. A 

cada classe es mostra la classificació.

Competicions, concursos, diferents formes 

d’agrupaments, música i intervenció docent

Formativa (FB) i continuada. Competencial

Autoavaluació/ coavaluació/ av.professor


