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Basada en Currículum educatiu (Departament 

d’Ensenyament, 2015). 
 

  Educació Física: 
Competències: 
4. Posar en pràctica els valors propis de 
l’esport. 
6.Planificar i organitzar activitats en grup. 
Continguts clau: 
*CC8. Valors i contravalors de la societat 
aplicats a l’esport. 
CC10. Esport per a tothom. 
CC13. Esport i gènere. 
 
  Ciències Socials: 
Competències: 
5. Explicar les interrelacions entre elements 
dels espais geogràfics. 
12. Participar en els drets, deures i 
responsabilitats d’una societat democràtica. 
Continguts clau: 
CC20. Localització i caracterització de 
diferents paisatges. 
*CC26. Responsabilitat i compromís cívics. 
*CC28. Justícia social, solidaritat i equitat. 
*Model de Hellison (Rodríguez (Ed.), (2006). 
 
 
Disseny de la intervenció 
  U.D.:  
- 25 alumnes de 2n d’ESO. 
- 6 sessions (1h cadascuna). 
- Jocs de cooperació i oposició amb geografia 
internacional i nacional. 
 
  S.D. aplicada: 
- Sessió 1: Cooperació i oposició / països i 
continents. 
- Sessió 2: Cooperació i oposició / capitals i 
països. 
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Interdisciplina 

Pel seu caràcter social, procedimental, obert i 

multiexperiencial, els continguts 

d’aprenentatge que es generen a l’àrea 

d’Educació Física poden convertir-se en espais 

òptims per al desenvolupament de les 

competències bàsiques. (Martín i Buscà, 2015:, 

2). 

CONCLUSIONS I MILLORES 

Conclusions 

 

- S’aprecia un alt interès dels alumnes per 
futures propostes interdisciplinàries. 
- Rellevància de conèixer el punt del que es 
parteix en l’altra matèria, per adequar el nivell 
dels continguts. 
- Donar més responsabilitats als alumnes, 
treballant més amb l’autogestió. 
- Importància de mostrar al Màster propostes 
d’aquest tipus per tal que els futurs docents 
les coneguin. 

Referències 
Mixed Methods (Camerino, Castañer I Anguera, 2012). 

Propostes de millora 
 

- Dur més sessions de la U.D. a la 
pràctica per observar una major 
evolució dels alumnes amb la 
interdisciplina. 
- Realitzar  un qüestionari als 
alumnes abans de l’inici de la 
Seqüència Didàctica. 
- Incloure des de la primera sessió 
l’opció d’autogestionar-se, ja que 
són capaços de respondre 
adequadament al que se’ls 
demana. 
 

Subtítol 2 
AAAAAAAAAAAAAAAA 

Anàlisi qualitatiu (ATLAS.ti)  

 

En aquest projecte ens centrem principalment 

en la innovació metodològica, introduint-nos 

al món de la interdisciplina. 
 

La innovació a la nostra matèria es duu a 

terme bàsicament a partir dels cinc aspectes 

destacats al següent mapa conceptual: 

 
 


