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COMPETÈNCIES 

1. Conèixer el valor formatiu i cultural dels continguts de l’Educació Física que es cursen 
en les respectives ensenyances. 
2. Conèixer contextos i situacions en que s’utilitzen o apliquen els diversos continguts 
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OBJECTIUS 



- Defensar el valor formatiu de l’Educació Física amb arguments sòlids i 
fonamentats. 

- Analitzar críticament el context de l’EF actual. 
- Identificar diferents models pedagògics d’EF.  
- Conèixer el procediment per accedir a la professió de docent d’Educació Física. 
- Conèixer les competències i funcions del departament d’EF i del professor. 
- Identificar contextos i situacions on l’EF pot jugar un rol important. 
- Utilitzar estratègies de resolució de conflictes en diferents situacions. 
- Analitzar les aportacions de l’Educació Física en el desenvolupament i 

manteniment d’estils de vida saludable i físicament actius. 
- Identificar estratègies d’intervenció pròpies de l’Educació Física que contribueixin a 

una escola inclusiva. 
- Proposar estratègies d’intervenció per a l’atenció a la diversitat. 
 

 

 

CONTINGUTS 

 
 

- El valor formatiu de l’Educació Física en la societat actual. 
 

- El context actual de l’Educació Física. Problemàtiques diverses. 
 

- L’estatus de l’EF. 
 

- Models pedagògics en l’Educació Física.  
 

- El Departament d’ EF: funcions i competències. El rol del professor d’EF dins del 
departament.  

 
- Aportacions dels continguts de la EF a l´acció tutorial. 

 
- L’educació emocional i la resolució de conflictes en la sessió d’ E.F. Continguts i 

estratègies específiques. 
 

- Aportació dels continguts de l’Educació Física en la construcció dels estils de vida 
saludables i en la construcció dels valors i actituds en la societat contemporània. 

 
- Estratègies pròpies de l’EF per a la inclusió de l’alumnat. Tractament de les 

necessitats educatives específiques. 
 

- L’accés a la professió de docent d’Educació Física. Contextos d’intervenció i vies 
d’accés.  

 
 

 

METODOLOGIA 

ACTIVITATS HORES 



- Lectura de documentació, recerca i gestió d’informació específica (30%)  

- Forum i debat dirigit (5%)  

-Diàlegs simultànis (5%)  

-Pluja d’idees(5%)  

- Phillips 6/6, “speed dating” (5%)   

- Elaboració d’assaig (25%)  

- Anàlisi i estudi de casos (25%)  

 

 

AVALUACIÓ 

Sistema d’avaluació: 

- Avaluació formativa i continuada :  

1. Activitat d’avaluació 1 . Realització d’un assaig sobre el valor formatiu de 

l’Educació Física que justifiqui la seva inclusió en el currículum escolar i el rol del 

professor d’EF en un centre de secundària. Aquest assaig es fonamentarà 

especialment en les sessions realitzades sobre el context actual de l’Educació 

Física (part 1). Es proporcionaran els criteris de qualificació del treball en la 

presentació de la matèria. Es realitzarà un procés d’avaluació formativa que 

inclourà l’autoavaluació i l’avaluació entre iguals. Activitat d’avaluació individual 

amb un valor del 45% de la matèria. 

Data d’entrega: 20 de Desembre de 2013. Cal penjar la tasca a coopera. 

2. Activitat d’avaluació 2.  Anàlisi d’un cas d’intervenció de l’EF vinculat a alguna de 

les problemàtiques específiques desenvolupades en la part 2 de la matèria 

(desenvolupament i manteniment d’estils de vida saludable i físicament actius; 

necessitats educatives específiques;  emocions i resolució de conflictes)  proposant 

línies d’actuació fonamentades i coherents amb la situació plantejada. Es 

proporcionaran els criteris de qualificació d’aquesta activitat en la presentació de la 

matèria. El cas serà supervisat per algun dels professors encarregats d’aquesta 

part de la matèria, necessitant el seu vist-i-plau abans de desenvolupar-lo. Activitat 

d’avaluació individual amb un valor del 45%. 

Data d’entrega: 4 de Març de 2014. Cal penjar la tasca a coopera. 

3. Per a ser avaluat cal assistir com a mínim al 80% de les sessions. Assistir i 

participar activament al 90% de les sessions suma 0,5 i assistir el 100% participant 

activament suma 1 punt. (10%). Participar activament implica realitzar les tasques 

que es demanin durant el desenvolupament de la matèria.  



 

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 

 

Bibliografia  

PART 1: 

Lectures obligatòries: 

Education and Culture DG. Directrices de actividad física de la UE. Actuaciones recomendadas para 
apoyar la actividad física que promueve la salud. Aprobadas por el grupo de trabajo de la UE 
“Deporte y Salud” en su reunión del 25 de Septiembre de 2008. Confirmadas por los Ministros 
de los Estados miembros de la UE en su reunión de Biarritz de 27 y 28 de Noviembre de 2008. 

Informe sobre la función del deporte en la Educación. Manifiesto Parlamento Europeo. 30.10.2007. 
Kirk, D. (2010) Los futuros de la educación física: la importancia de la cultura física y de la “idea de la 

idea” de educación física. IN & EF (Innovació en Educació Fisica). 
Kirk, D. (2011). Physical education for the 21st century in S. Capel and M. Whitehead (eds.) Debates in 

Physical Education 
Metzler, M.W. (2005) Instructional Models for Physical Education, Scottsdale: Holcomb Hathaway (2nd 

Edition), Chapter 11. 
Lorente, E. y Joven, A. (2011) The impact of Physical Education based on Autonomy and Responsibility on 

Students’ Everyday Life: a Longitudinal Case Study. Exercise and Quality of Life. Journal of Science 
in Sport, vol. 3, issue 3. Faculty of Sport and Physical Education, University of Novi Sad (Serbia). 

McNamee, M. (2009) The nature and values of physical education, pp. 9-28 in Bailey, R. & Kirk, D. 
(Eds.) The Routledge Reader in Physical Education, London: Routledge. 

Wallhead, T. & O’Sullivan, M. (2005) ‘Sport Education: physical education for the new millennium?’. 
Physical Education and Sport Pedagogy, 10: 181-210. 

 
Lectures complementàries: 
 

Bailey, R.; Armour, K.; Kirk, D.; Jess, M.; Pickup, I.; Sandford, R. (2009) The educational benefits 
claimed for physical education and school sport: an academic review. Research Papers in 
Education, 24(1), 1-27. 

Crum, B. (2004). Educación a través del deporte, un lema para la E.F. Escolar, un callejón sin salida, 
una alternativa y algunas características para una EF de calidad. (En Aulas de verano “Valores 
del Deporte en la Educación”). 

Green, K. (2008). Understanding Physical Education. London: Sage. Chapter 1. 
Hardman, K. (2005). An up-date on the status of physical education in schools worldwide: Technical 

report for the world health organisation. 
Kirk, D. (1990). Educación Física y curriculum. Universitat de València. 
Kirk, D. (2006). Sport Education, critical pedagogy and learning theory: toward an intrinsic 

justification for physical education and youth sport. Quest, 58, 255-264. 
Kirk, D. (2010). Physical Education Futures, London: Routledge. Chapter 2. 
López, V. (coord.) (2003). Buscando alternativas a la forma de entender y practicar la EF escolar. 

Barcelona: Inde. 
Lorente, E. (2008). Estimular la responsabilidad y la iniciativa: Autogestión en EF. Apunts, 92, 26-34. 
Martínez, L. (2000)  A vueltas con la historia: una mirada a la educación física escolar del siglo XX. Revista 

de Educación núm. extraordinario, 83-112. 
Sicilia, A. y Balboa, J.M (coord.) (2005). La otra cara de la enseñanza. La EF desde una perspectiva 

crítica. Barcelona:Inde. 
Tinning, R. (1992). Educación Física: la escuela y sus profesores. Universitat de València.. 
Tinning, R (2004). Monográfico: Camisetas holgadas,  reeboks, escolarización, culturapopular y cuerpos 

jóvenes. Ágora para la EF y el Deporte, n° 1, Septiembre 2001, 49-54 . 
http://www5.uva.es/agora/revista/1/agora1tinning.pdf. Traducción: Lucio Martínez Alvarez 

Tsangaridou, N. (2006) .Teachers’ beliefs, (pp. 486-501)  in Kirk, Macdonald, & O’Sullivan, (Eds.) 
Handbook of Physical Education London: Sage. 

 
PART 2: 
 
 



Agudo,D et altris (2002) . Juegos de todas las culturas. Barcelona:Inde 
Aldamiz, Alsinet et altris (2009). Com ens ho fem ?  Barcelona: Graó. 
Arco,J.L; Fernandez,A  (2004).Manual de evaluación e intervención psicológica en n.e.e. Madrid: 

McGrawHill.   
Arenas de Soria,Rubén Jesús (2011). La actuación de la educación física con alumnos/as con TDAH  Ed.: 

Gestión Integral Educativa  
Arnaiz, P; Martienz, R  (1998) . Educación infantil y deficiencia visual  Madrid: Editorial CCS. 
Arraez, J M (2000).  ¿Puedo jugar yo?  Andalucia: Proyecto Sur. 
Arraez, JM (1998) . Motricidad, autoconcepto e integración de los niños ciegos. Granada: Universidad de 

Granada. 
Asun,S; Burillo,P; Cañada,Vicente; Gonzalez,R; Navarro,J; Sancho,M (2003). Educación física adaptada 

para primaria. Barcelona: Inde. 
Associació Esclat (2007) .Manual de buenas prácticas.Proyecto Grundtvig2. Barcelona: Graficas Viking. 
Associació INNOVA (1995).  Sida i escola. Barcelona : UGT  
Bantula,J; Mora,J  (2002). Juegos Multiculturales. Barcelona: Paidotribo  
Batanaz, L; Marteinez,R  (2000). Minusvalía y educación. El valor de la diversidad. Córdova Universidad de 

Córdova 
Bernal, J (2002) .El profesor de E.F. y el alumno sordo. Sevilla: Wanceulen. 
Bueno,M; Espejo,B; Rodríguez,F, Toro, S (2000). Niños i niñas con ceguera. Malaga: Aljibe  
Bonet, T;SorianoI; Solano, C . (2007). Aprendiendo con lo niños Hiperactivos. Madrid: Thomson 
Castro, P et al (1999). Los héroes olvidados. Oviedo: Universidad de Oviedo. 
Cardona,C  (1995).Educación en la diversidad: Evaluación y perspectivas. Valencia: Generalitat de 

Valencia. 
Campagnolle, S.H. (1998).  La silla de ruedas y la actividad física. Barcelona: Editorial Paidotribo. 
Caracuel Caballero . S. Síndrome Down y actividad física [Recurso electrónico] (2011) Ed. Planetbuk 
Costes, A. (2003). Los conflictos en la sesión de educación física. Cuadernos de Pedagogía, 322, 72-74. 
Costes, A. & Sáez de Ocáriz, U. (2012). Los conflictos en clubes deportivos con deportistas adolescentes. Apunts, 

108, 46-53. 
Cuadrado, I; Lòpez,M; Davarra, L; Murillo,M  (1998).  Alumnos con necesidades educativas especiales. 

Tomo I . Cáceres: Universidad de Extremadura 
Cumelles,M; Estrany C (2006). Discapacidades motoras y sensoriales en primària. Barcelona: INDE. * Jocs 

adaptats 
Da Fonseca (1996). Estudi y genesis de la motricidad. Barcelona: INDE. 
Davis, W; Broadhead (2007).  Ecological task analysis and movement. USA : Human Kinetics 
Diego,J; Romero, J (2002) . Transtornos del desarollo y adaptación curricular.  Málaga. Aljibe. 
Fabian, L (1999).  Deporte para discapacitados mentales. Argentina: Stadium 
Fernadez, C et al. (1999). .Discapacidad y transtornosdel ñino en el àmbito escolar. Ubeda: Gràficas 

Minerva 
Garel, JP (2007). Educación Física y discapacidades motrices. Barcelona: Inde 
Garrido,J ; Santana, R  (1998) . Adaptaciones curriculares. Madrid:  CEPE 
Jasma, P; French, R  (1994).  Special Physical Education. Usa: Prentice Hall.  
Jiménez,F; Sierra, A; Tierra, J; DíaZ,M  (2001).  Educación Física y diversidad. Huelva: Universidad de 

Huelva 
Jiménez, Fco; Sierra A; Tierra,J; Díaz,M (2001). Educación Física y diversidad. Huelva: Universidad de 

Huelva. 
Jiménez,P; Vila M. (1999). De la educación especial a educación de la diversidad. Málaga Ediciones Aljibe 
Jones, J (1988).  Training guide to C.P. sports.  Illinois: Human Kinetics Book.  
Jimena Almazán, F(2011). La educación física en alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales y otras patologías Ed.: Ediciones Adeo, Educación y Tiempo Libre 
Lavega, P., Filella, G., Agulló, M.J., Soldevila, A., & March, J. (2011). Understanding emotions through 

games: Helping trainee teachers to make decisions. Electronic Journal of Research in Educational 
Psychology, 9(2), 617-640. 

Lepore, M ; Gayle,W; Stevens,S (1998) .Adapted Aquatics Programming.  Illinois : Human Kinetics 
LLorca,M; Ramos,V; Sanchez,J;Vega,A (2002). La práctica psicomotriz. Malaga: Aljibe 
Lopez, A (2004)  Actividades físico-deportivas con colectivos especiales. Madrid: Wanceullen 
Mena,B; Nicolau,R; Salat,L; Tort,P; Romero,B  (2006).El alumno con TDAH. Bercelona:  Fundació Adana 
Mendez FC (1998) . El niño que no sonrie. Madrid: Pirámide. 
Otero, Rebollo (1999).E.F. y deporte adaptado. Cordoba:  Junta Andalucia 
Perez, JA; Suárez,C (2004).  Educación Física para la integración de los alumnos con espina bífida. ECU 
Perez, JA; Suárez,C (2004) . Educación Física y alumnos con necesidades educativas especiales por 

causas motrices. Madrid: Wanceulen. 
Piek, J (2006) .Infant motor devenlopment Usa : Human kinetics. 
Pinos, M (2006). Un mundo de alternativas. Madrid: Ministerio de educación y ciencia. 



Pointer, B (1993).Actividades motrices con niños con ne.e. Madrid: Madrid. 
Puigdellivol  I (2008). Programació d’Aula i adequació curricular 
Rios, M (2003). Manual de la educación física adaptada al alumnos con discapacidad. Barcelona: Editorial 

Paidotribo. 
Ripoll. O  (2002).  Juga amb nosaltres. Barcelona. Editorial Molino 
Rubio,E; Rayón L. (1999).  Repensar la enseñanza desde la diversidad.  Sevilla: Publicaciones M.C.E.P. 
Ruiz, L.M (2005) . Mover-se con dificultad en la escuela. Sevilla: Wanceulen. 
Sáez de Ocáriz, U., Lavega,P., & March,J.(2013).El profesorado ante los conflictos en la educación física. El 

caso de los juegos de oposición en Primaria. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado,16(1),163-176  

Simard,C; Carton,F;Skrotzky  (2003).  Activitat física adaptada. Barcelona : Inde 
Soro, A (1996) Educación Física en niños con ne.e. Huelva: Universidad de Huelva. 
Torralba, MA (2004)  Atletismo adaptado para personas ciegas y deficientes visuales. Barcelona: Editorial 

Paidotribo. 
Toro,S; Zarco, J  (1995) Educación para niños/as con ne.e. Malaga : Aljibe 
Van Coppenolle,H et altris (2006). Come me in. Leuven :Mikei Van Lent. 
Zuhrt (1986).  Educación del movimiento y el cuerpo en niños discapacitados físicamente. Argentina: 

Panorama. 
 

 



CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE  

 

SESSIÓ O 

SETMANES 

MOD. 

(P/NP) 

DESCRIPCIÓ COMPET

ÈNCIES 

TASQUES 

PROFESSOR/A 

TASQUES 

ALUMNES 

RECOMAN

ACIONS: 

Proposta de 

professorat 

% AVALUACIÓ Participació 

acumulada del 

professorat 

EN HORES 

1: 

DIMARTS 

8-10-13 

9-11 

2h. 

P Presentació de la matèria  
 
 
PART 1: El context actual de 
l’EF.   
 
El valor formatiu de l’EF 
 
 

 1,3 Presentació de la matèria. 

Exposició magistral. 

Pluja d’idees. 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes. 

Presentació de materials 

documentals de suport. 

- Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Participació en les 

reflexions. 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió d’informació 

específica. 

 

Pere Lavega Realització d’un assaig 
sobre el valor formatiu de 
l’Educació Física que 
justifiqui la seva inclusió 
en el currículum escolar i 
el rol del professor d’EF 
en un centre de 
secundària. (individual) 
(45%) 

Les pautes específiques 
per a la realització de 
l’assaig es donaran a 
classe. 

LAVEGA 2 



2: 

DIMARTS 

8-10-13 

11’30-13’30 

2h. 

P PART 1: El context actual de 
l’EF.   
 
 
El valor formatiu de l’EF 

 

 1, 3 Exposició magistral 

Phillips 6/6, “speed 
dating” 

Forum i debat dirigit 

Conducció de la reflexió i 
iniciar preguntes 

Presentació de materials 
documentals de suport 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió d’informació 

específica  

Discussió i resolució de 

problemes  

 

Pere Lavega Realització d’un assaig 
sobre el valor formatiu de 
l’Educació Física que 
justifiqui la seva inclusió 
en el currículum escolar i 
el rol del professor d’EF 
en un centre de 
secundària. (individual) 
(45%) 

 LAVEGA 4 

3: 

15-10-13 

9-11 

 

 PART 1: El context actual de 
l’EF   

L’estatus de l’EF. 
Problemàtiques 

 

1,3 Exposició magistral 

Forum i debat dirigit 

Conducció de la reflexió i 
iniciar preguntes 

Presentació de materials 
documentals de suport 

Reflexió sobre les 

problemàtiques 

tractades 

Discussió i resolució de 

problemes  

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió d’informació 

específica Elaboració 

d’assaig 

Pere Lavega Realització d’un assaig 
sobre el valor formatiu de 
l’Educació Física que 
justifiqui la seva inclusió 
en el currículum escolar i 
el rol del professor d’EF 
en un centre de 
secundària. (individual) 
(45%) 

LAVEGA 6 



4: 

15-10-13 

11.30-13.30 

 PART 1: El context actual de 
l’EF   

Futur(s) de l’EF 

Models pedagògics 

1,3 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 
iniciar preguntes 

Presentació de materials 
documentals de suport 

Discussió i resolució de 

problemes  

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió d’informació 

específica Elaboració 

d’assaig. 

Pere Lavega Realització d’un assaig 
sobre el valor formatiu de 
l’Educació Física que 
justifiqui la seva inclusió 
en el currículum escolar i 
el rol del professor d’EF 
en un centre de 
secundària. (individual) 
(45%) 

LAVEGA 8 

5: 

22-10-13 

9-11 

 PART 1: El context actual de 
l’EF   

Models pedagògics: Sport 
Education 

 

1,3  Discussió i resolució de 

problemes  

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió d’informació 

específica Elaboració 

d’assaig. 

 

Pere Lavega Realització d’un assaig 
sobre el valor formatiu de 
l’Educació Física que 
justifiqui la seva inclusió 
en el currículum escolar i 
el rol del professor d’EF 
en un centre de 
secundària. (individual) 
(45%) 

 

LAVEGA 10 



6: 

22-10-13 

11.30 a 

13.30 

 PART 1: El context actual de 
l’EF   

Models pedagògics que 
fomenten autonomia i 
responsabilitat 

Elaboració d’un assaig 

1,3 Supervisió de l’assaig i de 
la tasca d’autoavaluació 

Autoavaluació de 

l’assaig 

Pere Lavega Realització d’un assaig 
sobre el valor formatiu de 
l’Educació Física que 
justifiqui la seva inclusió 
en el currículum escolar i 
el rol del professor d’EF 
en un centre de 
secundària. (individual) 
(45%) 

Autoavaluació de l’assaig 
mitjançant la rúbrica que 
es proporcionarà a classe 

LAVEGA 12 

7: 

29-10-12 

9-11 

2 h. 

 PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Seminari: Emocions i  
resolució de conflictes en la 
sessió d’ E.F. Continguts i 
estratègies específiques: 

L’educació de les relacions 
interpersonals en educació 
física 

Identificació de les variables 
internes i externes a les tasques 
motrius que intervenen en el 
conflicte 

2, 4 Introdueix l’anàlisi i estudi 
de casos de conflictes en 
EF 

Conducció de la reflexió i 
iniciar preguntes 

- discussió i resolució 
problemes associats a 
emocions i conflictes: 

Reconeixement de la 
rellevància de 
l’educació de relacions 
interpersonals en EF.  

Identificació de les 
diferents variables que 
intervenen en les 
relacions interpersonals 
conflictives 

Pere Lavega 2. 2. Anàlisi de 
diferents casos 
d’intervenció de l’EF 
vinculats a problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada. (45%) 

(Es proporcionaran els 
criteris per avaluar aquesta 
activitat quan comenci 
aquesta part) 

LAVEGA 14 



8: 

29-10-12 

11.30-13.30 

2h. 

 

 PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Seminari: Emocions i  
resolució de conflictes en la 
sessió d’ E.F. Continguts i 
estratègies específiques: 

Estructura del conflicte 

2,4  

Resum del mapa dels 
conflictes, i dels altres 
elements que intervenen 

 

 

Identificació de les 
diferents visions que 
consideren el conflicte 

Pere Lavega  

LAVEGA 16 

9 : 

DIMARTS 

5-11-13 

9-11 

2h. 

 

 PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Seminari: Emocions i  
resolució de conflictes en la 
sessió d’ E.F. Continguts i 
estratègies específiques: 

Fonaments per entendre les 
emocions que intervenen en un 
conflicte 

 

2, 4 Exposició magistral 

Fòrum i debat dirigit 

Conducció de la reflexió i 
iniciar preguntes 

Resum del mapa de les 
emocions relacionades 
amb els conflictes   

Reconeixement de la 
rellevància de 
l’educació educar les 
emocions en  EF.  

Identificació de les 

diferents emocions que 

intervenen en les 

relacions interpersonals 

conflictives  

Pere Lavega 2. 2. Anàlisi de 
diferents casos 
d’intervenció de l’EF 
vinculats a problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada. (45%) 

(Es proporcionaran els 
criteris per avaluar aquesta 
activitat quan comenci 
aquesta part) 

LAVEGA 18 



10: 

DIMARTS 

5-11-13 

11.30-13.30 

2h. 

 

 PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Seminari: Emocions i  
resolució de conflictes en la 
sessió d’ E.F. Continguts i 
estratègies específiques: 

Transformació emocional del 
conflicte 

 

2,4 Fòrum i debat dirigit 

Conducció de la reflexió i 
iniciar preguntes 

 

Identificació de les 

diferents estratègies 

orientades cap a la 

transformació de les 

relacions interpersonals 

conflictives  

Pere Lavega  

LAVEGA 20 

11: 

DIMARTS 

12-11-13 

9-11 

2h. 

 

 PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Anàlisi del currículum des 
d’una visió de construcció de 
salut 

 

2, 4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes 

Rosa 

Rodríguez 

2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada (45%) RODRIGUEZ 

2 



12: 

DIMARTS 

12-11-13 

11.30-13.30 

 

P PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Anàlisi del curriculum des 
d’una visió de construcció de 
salut 

 

 

 2, 4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Rosa 

Rodríguez 

2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada (45%)  

RODRIGUEZ 
4 

 

PRÀCT. 

D’OBSER-

VACIÓ 

18-11 al 29-

11 

 

NP    Recull d’evidències 

sobre estatus EF al 

centre, sobre funcions i 

competències del 

departament i sobre 

contribució de l’EF al 

pla d’acció tutorial 

  

ALUMNES 



13: 

DIMARTS 

3-12-13 

9-11 

2h. 

 

 PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Anàlisi del curriculum des 
d’una visió de construcció de 
salut 

 

2, 4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes 

Rosa 

Rodríguez 

2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada (45%) RODRIGUEZ 

6 

14: 

DIMARTS 

3-12-13 

11.30-13.30 

 

P PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Anàlisi del curriculum des 
d’una visió de construcció de 
salut 

 

 

 2, 4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Rosa 

Rodríguez 

2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada (45%)  RODRIGUEZ 

8 



15: 

DIMARTS 

10-12-13 

9-11 

2h. 

 

P PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Per part d’ alumnat: 
presentació de resultats del 
qüestionari de salut passat 
durant el període de observació 

  

 2,4 Anàlisi i estudi de casos  

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Rosa 

Rodríguez 

2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada. (45%) RODRIGUEZ 

10 

16: 

DIMARTS 

10-12-13 

11.30-13.30 

2h. 

P PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Punts de sortida:estat dels 
estils de vida dels adolescents i 
del curriculum de secundaria 
en relació a la construcció 
d’estils de vida saludables. 
Grans trets. 

 2,4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Anàlisi i estudi de casos 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Rosa 

Rodríguez 

2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada (45%) RODRIGUEZ 

12 



17: 

DIMARTS 

17-12-13 

9-11 

2h. 

 

P PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Accions per a la modificació de 
conducta per a la construcció 

d’estils de vida saludables 

  

 2,4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Anàlisi i estudi de casos 

Aprenentatge basat en 

problemes 

 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Rosa 

Rodríguez 

2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada (45%) RODRIGUEZ 

14 

18: 

DIMARTS 

17-12-13 

11.30-13.30 

2h. 

 

P PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Accions per a la modificació de 
conducta per a la construcció 

d’estils de vida saludables 

  

 2,4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Anàlisi i estudi de casos 

Aprenentatge basat en 

problemes 

 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Rosa 

Rodríguez 

2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada. (45%) RODRIGUEZ 

16 



19: 

07-1-14 

9-11 

 SEMINARI INTERMATÈRIES 

Utilització de recursos TAC 
(tecnologia de l’aprenentatge i 

la comunicació 

 Presentació power point 

sobre la presentació i  el 

desenvolupament de la 

matèria. 

Exposició magistral. 

Fòrum de debat 

Mostrar exemples d’ 

utilització 

Presentació de materials i 

eines de suport. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió d’informació 

específica  

Experimentació amb 

eines TAC de direcció i 

organització docent 

 

Rosa 

Rodriguez 

Realització de pràctiques i 
resolució de problemes 
amb eines TAC que 
justifiquin la seva 
utilització en el marc d’ 
un centre de secundaria 

RODRÍGUEZ  
18 



20: 

DIMARTS 

07-1-14 

11.30-13.30 

 

 SEMINARI INTERMATÈRIES 

Utilització de recursos TAC 
(tecnologia de l’aprenentatge i 

la comunicació 

 Presentació power point 

sobre la presentació i  el 

desenvolupament de la 

matèria. 

Exposició magistral. 

Fòrum de debat 

Mostrar exemples d’ 

utilització 

Presentació de materials i 

eines de suport. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió d’informació 

específica  

Experimentació amb 

eines TAC de direcció i 

organització docent 

 

Rosa 

Rodriguez 

Realització de pràctiques i 
resolució de problemes 
amb eines TAC que 
justifiquin la seva 
utilització en el marc d’ 
un centre de secundaria 

RODRÍGUEZ  
20 

21: 

DIMARTS 

14-01-14 

9-11 

 

 

 SEMINARI INTERMATÈRIES 

Utilització de recursos TAC 
(tecnologia de l’aprenentatge i 

la comunicació 

 Exposició magistral. 

Fòrum de debat 

Mostrar exemples d’ 

utilització 

Presentació de materials i 

eines de suport. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió d’informació 

específica  

Experimentació amb 

eines TAC de direcció i 

organització docent 

 

Rosa 

Rodriguez 

Realització de pràctiques i 
resolució de problemes 
amb eines TAC que 
justifiquin la seva 
utilització en el marc d’ 
un centre de secundaria 

RODRÍGUEZ 
22 



22: 

DIMARTS 

14-01-14 

11.30-13.30 

2h. 

 

 SEMINARI INTERMATÈRIES 

Utilització de recursos TAC 
(tecnologia de l’aprenentatge i 

la comunicació 

 Exposició magistral. 

Fòrum de debat 

Mostrar exemples d’ 

utilització 

Presentació de materials i 

eines de suport. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió d’informació 

específica  

Experimentació amb 

eines TAC de direcció i 

organització docent 

 

Rosa 

Rodriguez 

Realització de pràctiques i 
resolució de problemes 
amb eines TAC que 
justifiquin la seva 
utilització en el marc d’ 
un centre de secundaria 

RODRÍGUEZ 
24 

23: 

DIMARTS 

21-1-14 

9-11 

2h. 

P PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Estratègies pròpies de l’EF per 
a la inclusió de l’alumnat. 
Tractament de les necessitats 
educatives específiques.  

 

 2, 4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Anàlisi i estudi de casos 

Aprenentatge basat en 

problemes 

 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Anna Fillat 2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada. (45%) 

FILLAT 2 



24: 

DIMARTS 

21-1-14 

11.30-13.30 

2h. 

 PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Estratègies pròpies de l’EF per 
a la inclusió de l’alumnat. 
Tractament de les necessitats 
educatives específiques 

2, 4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Anàlisi i estudi de casos 

Aprenentatge basat en 

problemes 

 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes 

Anna Fillat  Anàlisi de diferents casos 
d’intervenció de l’EF 
vinculats a problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada. (45%) 

FILLAT 4 

25: 

DIMARTS 

28-1-14 

9-11 

2h. 

P PART 2: Recursos per a la 
intervenció docent 

Estratègies pròpies de l’EF per 
a la inclusió de l’alumnat. 
Tractament de les necessitats 
educatives específiques 

 2,4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Anàlisi i estudi de casos 

Aprenentatge basat en 

problemes 

 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes 

Anna Fillat 2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada. (45%) 

FILLAT 6 



26: 

DIMARTS 

18-1-14 

11.30-13.30 

2h. 

P “Sobre el terreny de joc” 

Estratègies pròpies de l’EF per 
a la inclusió de l’alumnat. 

Tractament de les necessitats 
educatives específiques 

 2, 4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Anàlisi i estudi de casos 

Aprenentatge basat en 

problemes 

 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Anna Fillat 2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada. (45%) 

FILLAT 8 

 

DIMARTS 

4-2-14 

 NO CLASSE      

 



27: 

DIMARTS 

11-2-14 

9-11 

2h. 

P “Sobre el terreny de joc” 

Estratègies pròpies de l’EF per 
a la inclusió de l’alumnat. 

Tractament de les necessitats 
educatives específiques 

 2, 4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Anàlisi i estudi de casos 

Aprenentatge basat en 

problemes 

 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Anna Fillat 2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada. (45%) 

FILLAT 10 

28: 

DIMARTS 

11-2-14 

11.30-13.30 

2h. 

P “Sobre el terreny de joc” 

Estratègies pròpies de l’EF per 
a la inclusió de l’alumnat. 

Tractament de les necessitats 
educatives específiques 

 2, 4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Anàlisi i estudi de casos 

Aprenentatge basat en 

problemes 

 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Anna Fillat 2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada. (45%) 

FILLAT 12 



29: 

DIMARTS 

18-2-14 

9-11 

2h. 

P “Sobre el terreny de joc” 

Estratègies pròpies de l’EF per 
a la inclusió de l’alumnat. 

Tractament de les necessitats 
educatives específiques 

 2, 4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Anàlisi i estudi de casos 

Aprenentatge basat en 

problemes 

 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Anna Fillat 2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada. (45%) 

FILLAT 14 

30: 

DIMARTS 

18-2-14 

11.30-13.30 

2h. 

P “Sobre el terreny de joc” 

Estratègies pròpies de l’EF per 
a la inclusió de l’alumnat. 

Tractament de les necessitats 
educatives específiques 

 2, 4 Exposició magistral 

Conducció de la reflexió i 

iniciar preguntes 

Anàlisi i estudi de casos 

Aprenentatge basat en 

problemes 

 

Lectura de 

documentació, recerca i 

gestió de la informació. 

Discussió i resolució de 

problemes  

Anna Fillat 2. Anàlisi de diferents 
casos d’intervenció de 
l’EF vinculats a 
problemàtiques 
específiques 
(desenvolupament i 
manteniment d’estils de 
vida saludable i físicament 
actius, necessitats 
educatives específiques i 
resolució de conflictes) 
proposant línies 
d’actuació fonamentades i 
coherents amb la situació 
plantejada. (45%) 

FILLAT 16 



31: 

DIMARTS 

25-2-14 

9-11 

2h 

 Seminari: L’accés a la professió 
docent d’EF 

L’accés a la professió de docent 
d’Educació Física. Contextos 
d’intervenció i vies d’accés.  

 

 Exposició magistral 

 

Fer preguntes Pere Lavega   LAVEGA 22 

32: 

DIMARTS 

25-2-14 

11.30-13.30 

2h 

 Valoració de la matèria 

Aspectes a millorar 

 Conducció de la reflexió i 
iniciar preguntes 

Valoració del 

desenvolupament 

de la matèria 

Pere Lavega  LAVEGA 24 

 
 
PROFESSORAT CRÈDITS HORES 

DOCENCIA 
Anna Fillat 2 16 
Pere Lavega  3 24 
Rosa Rodríguez 3 24 
TOTAL CRÈDITS/HORES MATÈRIA 8 64 
 
MATÈRIA “COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ”: 8 ECTS (5+1+2) 
 



 
 


