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COMPETÈNCIES

1. Conèixer els desenvolupaments teòric-pràctics de l'ensenyament i  l'aprenentatge de 

l'Educació Física 

2. Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball 

3. Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius 

4.  Fomentar  un  clima  que  faciliti  l'aprenentatge  i  posi  en  valor  les  aportacions  dels  

estudiants 

5.  Integrar  la  formació  en  comunicació  audiovisual  i  multimèdia  en  el  procés 

d'ensenyament-aprenentatge 

6. Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de 

regulació i estímul a l'esforç

OBJECTIUS

- 1.Dissenyar una programació d’E.F. en l’ensenyament secundari d’acord amb 



les indicacions donades al màster.

- 2.Gestionar  una  sessió  d’E.F.  on  es  desenvolupin  els  objectius  i  les 

competències programades..

- 3.Avaluar  les  competències  i  objectius  d’ESO,  Batxillerat  i  Mòduls 

professionals.

- 4.Reflexionar per innovar en l’ensenyament de l’E.F. 

CONTINGUTS

Teories i models curriculars en EF 

El disseny del curriculum de EF: del disseny curricular a la programació d'aula.

La sessió d'Educació Física: necessitat d'una didàctica específica. 

Preparació i organització de la sessió.

La regulació de la sessió: la pràctica reflexiva.

Tractament de la diversitat: de la individualització a les adaptacions curriculars. 

Gestió de la interacció entre el professorat i l’alumnat. 

Estils d'ensenyament i estratègies d'aprenentatge en Educació Física Escolar. 

L'avaluació de l'Educació Física Escolar. 

Aplicacions de les TIC a l'Educació Física Escolar

METODOLOGIA

ACTIVITATS HORES

Classe+tutoria+treball 

autònom
- Lectura de documentació sobre els  aspectes contextuals  que 

influeixen  en  el  disseny  i  la  intervenció  en  els  processos d'I-A 

(10%) 30
- Debats (5%) 15
-  Recerca  d'informació  sobre  els  processos  d'interacció  i 

comunicació en la classe de EF (5%) 15
-  Micro  ensenyament  sobre  els  estils  d'ensenyament  i  les 

estratègies d'aprenentatge (5%) 15
- Elaboració de programació -aspecte formal de redacció-(20%) 60
-  Estratègies  d'aprenentatge  cooperatiu  a  partir  dels  projectes 

presentats pels grups (15%) 45
- Observació i anàlisi de classes impartides pel professional del 

centre  educatiu  (clima  de  classe,  comportaments  alumnat...) 

(20%) 60



- Recerca de materials i recursos TIC aplicats a l'Educació Física i 

anàlisi de possibles aplicacions (20%) 60

AVALUACIÓ

Sistema d’avaluació:

( Si no s’entreguen les tasques en la data indicada o bé es fa cas omís de les 

indicacions fruit de l’avaluació processual de l’assignatura, es considerarà que la 

puntuació serà de 0 en l’activitat d’avaluació que quedi afectada)

-  Realització  i  defensa oral  d'una programació anual  sota el  paradigma d'investigació-

acció-reflexió i d’una U.D   (50%) 

- Prova escrita sobre els material curricular entregat a l’assignatura (10%) .

- Avaluació dels diferents seminaris sota el paradigma d'investigació-acció-reflexió (20%).

- Avaluació de la intervenció didàctica de la sessió amb la presentació i anàlisi de casos  

pràctics (20%)

Tasca d’avaluació %  DATA D’ENTREGA
SEMINARI CONTINGUT EXPRESSIÓ Abans del 20-10-14
SEMINARIS  CONTINGUTS ESPORTS  I 

APRENENTAGE

20 Abans del 16-1-14

SEMINARI SOBRE LA SESSIÓ 20 Abans del 12-2-14

EXAMEN ESCRIT SOBRE ELS MATERIALS DEL 

CURS

10 27-2-14

9 DEL MATÍ
PRESENTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ ANUAL 25% Abans del 26-2-14 
PRESENTACIÓ DE LA U.D. 25% Abans del 26-2-14 

Proves d’avaluació ordenades per dates

Abans del 20-10-14 SEMINARI CONTINGUT EXPRESSIÓ
Abans del 16-1-14 SEMINARIS CONTINGUTS ESPORTS I APRENENTAGE
Abans del 12-2-14 SEMINARI SOBRE LA SESSIÓ
Abans del 26-2-14 PRESENTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ ANUAL
Abans del 26-2-14 PRESENTACIÓ DE LA U.D.

27-2-14 EXAMEN ESCRIT SOBRE ELS MATERIALS DEL CURS
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

1:

9-10-13

DIMECRES

9-11

2h.

P PLANTEJAMENT DEL 
CAS A RESOLDRE:
Al final d’aquest mòdul 
heu de poder dissenyar 
una programació d’E.F. a 
partir de l’estudi d’un 
centre concret, i defensar-
la amb arguments.
Treballar amb els 
alumnes sobre el pla a 
seguir. Planificació del 
cas i detecció de les 
necessitats i recursos

 2, 3, - Definir el proble-

ma

- Descripció de 

l’escenari

- Elecció del 

cas

- Elaborar el 

pla de treball

- Constitució 

de grups

COSTES - Realització i de-
fensa oral d'una pro-
gramació anual i 
d’una U.D. sota el 
paradigma d'investi-
gació-acció-reflexió 
(50%)

- Avaluació dels di-
ferents seminaris 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (40%)

COSTES 2

2:

9-10-13

DIMECRES

P SEMINARI Els contin-
guts de l’E.F. i esport a 
secundària segons les 
competències programa-
des

EXPRESSIÓ CORPO-

 3, 4 Presentació power 
point

Conducció de la 
reflexió i iniciar 

preguntes

Discuteixen i 

resolen proble-

mes

COSTES 

(HORA B) 

Disseny, desenvolu-
pament i reflexió so-
bre la sessió que 
s’impartirà.

COSTES 
(HORA B) 2



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

11’30-13’30

2h.

RAL

Descripció i discussió 
sobre els continguts 
relacionats amb 
l’Expressió Corporal a 
secundaria i sobre les 
formes d’avaluar-los.

PLANTEJAMENT DEL 
CAS A RESOLDRE:

Al final d’aquest semina-
ri heu de poder dissenyar 
i impartir una sessió es-
pecífica d’Expressió Cor-
poral per a qualsevol curs 
de secundaria. 



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

3

10-10-14

DIJOUS

9-11

2h.

P 1. La definició del currí-

culum: l'educació física i 

l'estudi del currículum 

com a praxis educativa.

2. Desplegament del cur-

riculum a Catalunya.

 2, 3 Presentació power 
point

Conducció de la 

reflexió i iniciar 

preguntes

Participen acti-

vament: Refle-

xionen sobre la 

temàtica

Discuteixen i 

resolen proble-

mes 

ELOISA 

LORENTE

Avaluació diagnòs-
tica sobre coneixe-
ments previs. ( 25%
+25%)

ELOISA 2

4

16-10-13

DIMECRES

9- 11

2h.

P SEMINARI Els contin-
guts de l’E.F. i esport a 
secundària segons les 
competències programa-
des

EXPRESSIÓ CORPO-
RAL

Descripció i discussió so-
bre les aplicacions de 
l’Expressió Corporal a 
secundaria. 

 3, 4 Presentació power 
point

Conducció de la 
reflexió i iniciar 

preguntes

Discuteixen i 

resolen proble-

mes

COSTES 

(HORA B) 

Disseny, desenvolu-
pament i reflexió so-
bre la sessió que 
s’impartirà 20%.

COSTES 
(HORA B) 4

5: P SEMINARI  3, 4 Presentació power Relacionar COSTES - Avaluació dels di- COSTES 



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

16-10-13

DIMECRES

11’30-13’30

2h

El contingut dels esports 
a l’E.F. a secundària se-
gons les competències 

programades

ESPORTS

point

Conducció de la 
reflexió i iniciar 

preguntes

Proposar activitats 
d’ensenyament – 
aprenentatge  per 
desenvolupar tant 

a l’aula com a 
casa.

continguts ex-

posats amb co-

neixements 

previs.

Reflexionen

Presenten dub-

tes

Treballen en 

petits grups

Discuteixen 

i resolen pro-

blemes

(HORA B) ferents seminaris 
sota  el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (20%).

(HORA B) 6

17-10-13

PRESENTACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES

PRESENTACIÓ TFM



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

9A-11

2h.

6

23-10-13

DIMECRES

 9-11

2h.

P SEMINARI Els contin-
guts de l’E.F. i esport a 
secundària segons les 
competències programa-
des

EXPRESSIÓ CORPO-
RAL

Proposta de sessions per 
part dels alumnes i dis-
cussió sobre les mateixes

 3, 4 Conducció de la 
reflexió i iniciar 

preguntes

Discuteixen i 

resolen proble-

mes

COSTES 

(HORA B) 

Disseny, desenvolu-
pament i reflexió so-
bre la sessió que 
s’impartirà. (20%)

COSTES 
(HORA B) 8

7:

23-10-13

DIMECRES

P SEMINARI 

El contingut dels esports 
a l’E.F. a secundària se-
gons les competències 

programades

 3, 4 Presentació power 
point

Conducció de la 
reflexió i iniciar 

preguntes

Relacionar 

continguts ex-

posats amb co-

neixements 

COSTES 
(HORA B)

- Avaluació dels di-
ferents seminaris 
sota  el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (20%).

COSTES 
(HORA B) 10



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

11’30-13’30

2h ESPORTS Proposar activitats 
d’ensenyament – 
aprenentatge  per 
desenvolupar tant 

a l’aula com a 
casa.

previs.

Reflexionen

Presenten dub-

tes

Treballen en 

petits grups

Discuteixen 

i resolen pro-

blemes



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

8

24-10-13

DIJOUS

9-11

2h.

P 3. Disseny del currículum 

en EF. 

 3.1. La programació d’e-

tapa.

3.1.1. Factors que condi-

cionen l'elecció dels con-

tinguts: ideologia, con-

text, administració.

3.1.2. Organització i se-

qüenciació dels contin-

guts al llarg de l’etapa se-

cundària.

 2, 3 Presentació power 
point

Conducció de la 

reflexió i iniciar 

preguntes

Participen acti-

vament: Refle-

xionen sobre la 

temàtica

Discuteixen i 

resolen proble-

mes

ELOISA 

LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%+25%)

ELOISA 4

9:

30-10-13

DIMECRES

P SEMINARI Els contin-
guts de l’E.F. i esport a 
secundària segons les 
competències programa-
des

 3, 4 Conducció de la 
reflexió i iniciar 

preguntes

Discuteixen i 

resolen proble-

mes

COSTES 

(HORA B)

Disseny, desenvolu-
pament i reflexió so-
bre la sessió que 
s’impartirà (20%)

COSTES 
(HORA B) 12



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

9-11

2h.

EXPRESSIÓ CORPO-
RAL

Proposta de sessions per 
part dels alumnes i dis-
cussió sobre les mateixes

10:

30-10-13

DIMECRES

11’30-13’30

2h

P SEMINARI Els contin-
guts de l’E.F. i esport a 
secundària segons les 
competències programa-
des

ESPORTS

 3, 4 Presentació power 
point

Conducció de la 
reflexió i iniciar 

preguntes

Proposar activitats 
d’ensenyament – 
aprenentatge  per 
desenvolupar tant 

a l’aula com a 
casa.

Relacionar 

continguts ex-

posats amb co-

neixements 

previs.

Reflexionen

Presenten dub-

tes

Treballen en 

petits grups

COSTES 

(HORA B)

- Avaluació dels di-
ferents seminaris 
sota  el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (20%).

COSTES 
(HORA B) 14



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

Discuteixen 

i resolen pro-

blemes

11

31-10-13

DIJOUS

9-11

2h.

P 3.1.2. Organització i se-

qüenciació dels contin-

guts al llarg de l’etapa se-

cundària.

3.2. La programació anu-

al. 

 2, 3 Conducció de l’e-

laboració de la 

programació d’eta-

pa

Per parelles, 

elaboració de 

la programació 

d’etapa 

ELOISA 

LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%
+25%). 

ELOISA 6

12:

6-11-13

P SEMINARI Els contin-
guts de l’E.F. i esport a 
secundària segons les 
competències programa-

 3, 4 Presentació power 
point

Conducció de la 

Relacionar 

continguts ex-

posats amb co-

COSTES 

(HORA B)

- Avaluació dels di-
ferents seminaris 
sota  el paradigma 
d'investigació-acció-

COSTES 
(HORA B) 16



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

DIMECRES

9-11

2h

des

ESPORTS
reflexió i iniciar 

preguntes

Proposar activitats 
d’ensenyament – 
aprenentatge  per 
desenvolupar tant 

a l’aula com a 
casa.

neixements 

previs.

Reflexionen

Presenten dub-

tes

Treballen en 

petits grups

Discuteixen 

i resolen pro-

blemes

reflexió (20%).



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

13

6-11-13

DIMECRES

11’30-13’30

2h.

P 3.2. La programació anu-

al. 

3.2.1. Distribució, selec-

ció, concreció y seqüen-

ciació dels continguts

3.2.2. Metodologia i ma-

terials didàctics.

3.2.3. Organització social 

de l’aula

3.2.4. Avaluació. Què, 

quan i com avaluar

 2, 3 Presentació power 
point

Conducció de la 
reflexió i iniciar 

preguntes

Conducció de l’e-

laboració de la 

programació anual

Participen acti-

vament: Refle-

xionen sobre la 

temàtica

Per parelles 

elaboren la 

programació 

d’etapa 

ELOISA 

LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%+25%) 

ELOISA 8



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

14:

7-11-13

DIJOUS

9-11

2h..

P La didàctica específica en 
la sessió d’EF. pràctica 
reflexiva

1, 2, 4, 6 Presentació del 
model ecològic en 
la gestió de la 
sessió d’E.F:

- En sessió 
prèvia cercar 
articles al 
metacercador 
de la Udl.
- Analitzar els 
articles i 
elaborar un 
decàleg dels 
punts a tenir en 
compte a 
l’hora de 
programar, dur 
a terme i 
avaluar una 
sessió d’E.F.

COSTES Avaluació de la in-
tervenció didàctica 
de la sessió amb 
la presentació i 
anàlisi de casos 
pràctics (20%)

COSTES 4

15: P La didàctica específica en 1, 2, 4, 6 Presentació del - En sessió COSTES Avaluació de la in- COSTES 6



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

13-10-13

DIMECRES

9-11

2h..

la sessió d’EF. pràctica 
reflexiva

model ecològic en 
la gestió de la 
sessió d’E.F:

prèvia cercar 
articles al 
metacercador 
de la Udl.
- Analitzar els 
articles i 
elaborar un 
decàleg dels 
punts a tenir en 
compte a 
l’hora de 
programar, dur 
a terme i 
avaluar una 
sessió d’E.F.

tervenció didàctica 
de la sessió amb 
la presentació i 
anàlisi de casos 
pràctics (20%)

16:

13-10-13

DIMECRES

11’30-13’30

2h..

P La didàctica específica en 
la sessió d’EF. pràctica 
reflexiva

1, 2, 4, 6 Presentació del 
model ecològic en 
la gestió de la 
sessió d’E.F:

- En sessió 
prèvia cercar 
articles al 
metacercador 
de la Udl.
- Analitzar els 
articles i 
elaborar un 
decàleg dels 
punts a tenir en 
compte a 

COSTES Avaluació de la in-
tervenció didàctica 
de la sessió amb 
la presentació i 
anàlisi de casos 
pràctics (20%)

COSTES 8



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

l’hora de 
programar, dur 
a terme i 
avaluar una 
sessió d’E.F.

17 .

14-11-13

DIJOUS

9-11

2h.

P La didàctica específica en 
la sessió d’EF. pràctica 
reflexiva

1, 2, 4, 6 Micro 
ensenyament sobre 
els estils 
d'ensenyament i 
les estratègies 
d'aprenentatge

Dissenyar 
sessions d’E.F. 
i dur-les a la 
pràctica
Estratègies 
d'aprenentatge 
cooperatiu a 
partir dels 
projectes 
presentats pels 
grups

COSTES Avaluació de la in-
tervenció didàctica 
de la sessió amb 
la presentació i 
anàlisi de casos 
pràctics (20%)

COSTES 10

18-11-12

A

29-11-112

PRÀCTIQUES
D’OBSERVACIÓ
ALS CENTRES

DE
PRÀCTIQUES

18

4-12-13

P La didàctica específica en 
la sessió d’EF. pràctica 
reflexiva

1, 2, 4, 6 Micro 
ensenyament sobre 
els estils 

Dissenyar 
sessions d’E.F. 
i dur-les a la 

COSTES Avaluació de la in-
tervenció didàctica 
de la sessió amb 

COSTES 12



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

DIMECRES

9-11

2h.

d'ensenyament i 
les estratègies 
d'aprenentatge

pràctica
Estratègies 
d'aprenentatge 
cooperatiu a 
partir dels 
projectes 
presentats pels 
grups

la presentació i 
anàlisi de casos 
pràctics (20%)

19:

4-12-13

DIMECRES

11’30-13’30

2h..

P La didàctica específica en 
la sessió d’EF. pràctica 
reflexiva

1, 2, 4, 6 Micro 
ensenyament sobre 
els estils 
d'ensenyament i 
les estratègies 
d'aprenentatge

Dissenyar 
sessions d’E.F. 
i dur-les a la 
pràctica
Estratègies 
d'aprenentatge 
cooperatiu a 
partir dels 
projectes 
presentats pels 
grups

COSTES Avaluació de la in-
tervenció didàctica 
de la sessió amb 
la presentació i 
anàlisi de casos 
pràctics (20%)

COSTES 14

20:

5-12-13

DIJOUS

P SEMINARI: Teories 
d’aprenentatge i models 
curriculars en activitat 
física i La Relació Amb 
El Centre

1, 3, 4 Planteja problemes 

sobre aprenentatge

Discuteixen i 

resolen proble-

mes

PLANAS 
(HORA B)

- Avaluació dels di-
ferents seminaris 
sota  el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (20%).

PLANAS 
(HORA B) 2



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

9-11

2h.

21 .

11-12-13

DIMECRES

9-11

2h.

P La didàctica específica en 
la sessió d’EF. pràctica 
reflexiva

1, 2, 4, 6 Micro 
ensenyament sobre 
els estils 
d'ensenyament i 
les estratègies 
d'aprenentatge

Dissenyar 
sessions d’E.F. 
i dur-les a la 
pràctica
Estratègies 
d'aprenentatge 
cooperatiu a 
partir dels 
projectes 
presentats pels 
grups

COSTES Avaluació de la in-
tervenció didàctica 
de la sessió amb 
la presentació i 
anàlisi de casos 
pràctics (20%)

COSTES 16

22

11-12-13

DIMECRES

11’30-13’30

P La didàctica específica en 
la sessió d’EF. pràctica 
reflexiva

1, 2, 4, 6 Micro 
ensenyament sobre 
els estils 
d'ensenyament i 
les estratègies 
d'aprenentatge

Dissenyar 
sessions d’E.F. 
i dur-les a la 
pràctica
Estratègies 
d'aprenentatge 
cooperatiu a 
partir dels 
projectes 
presentats pels 

COSTES Avaluació de la in-
tervenció didàctica 
de la sessió amb 
la presentació i 
anàlisi de casos 
pràctics (20%)

COSTES 18



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

2h.
grups

23

12-12-13

DIJOUS

9-11

2h.

P SEMINARI: Teories 
d’aprenentatge i models 
curriculars en activitat 
física i La Relació Amb 
El Centre

1, 3, 4 Planteja problemes 

sobre aprenentatge

Discuteixen i 

resolen proble-

mes

PLANAS 
(HORA B)

- Avaluació dels di-
ferents seminaris 
sota  el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (20%).

PLANAS 
(HORA B) 4

24:

18-12-13

DIMECRES 

9-11

2h..

P La didàctica específica en 
la sessió d’EF. pràctica 
reflexiva

1, 2, 4, 6 Micro 
ensenyament sobre 
els estils 
d'ensenyament i 
les estratègies 
d'aprenentatge

Dissenyar 
sessions d’E.F. 
i dur-les a la 
pràctica
Estratègies 
d'aprenentatge 
cooperatiu a 
partir dels 
projectes 
presentats pels 
grups

COSTES Avaluació de la in-
tervenció didàctica 
de la sessió amb 
la presentació i 
anàlisi de casos 
pràctics (20%)

COSTES 20

25 P SEMINARI: Teories 1, 3, 4 Planteja problemes Discuteixen i PLANAS - Avaluació dels di- PLANAS 



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

18-12-13

DIMECRES 

11’30-13’30

2h.

d’aprenentatge i models 
curriculars en activitat 
física i La Relació Amb 
El Centre

sobre aprenentatge resolen proble-

mes

(HORA B) ferents seminaris 
sota  el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (20%).

(HORA B) 6

26

19-12-13

DIJOUS

9-11

2h.

P SEMINARI: Teories 
d’aprenentatge i models 
curriculars en activitat 
física i La Relació Amb 
El Centre

1, 3, 4 Planteja problemes 

sobre aprenentatge

Discuteixen i 

resolen proble-

mes

PLANAS 
(HORA B)

- Avaluació dels di-
ferents seminaris 
sota  el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (20%).

PLANAS 
(HORA B) 8

VACANCES DE NADAL

27

8-1-14

P INTERMATERIA

APLICACIONS INFOR-
MÀTIQUES

 3, 4 Presenta document 
sobre aplicacions 
avançades de fulls 
de càlcul aplicats 

Practiques amb 

l’ordinador els 

continguts pro-

PLANAS Resoldre casos pràc-
tics proposats 

PLANAS 2



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

DIMECRES

9-11

2h.

PER AL PROFESSOR 
D’E.F.

als instituts de se-
cundària i F.P.

posats pel pro-

fessor

28

8-1-14

DIMECRES

11’30-13’30

2h.

P INTERMATERIA

APLICACIONS INFOR-
MÀTIQUES

PER AL PROFESSOR 
D’E.F.

 3, 4 Presenta diferents 
problemes i exer-
cicis a resoldre.

Guia a l’alumne en 
el seu aprenentatge 
i  contempla la di-
versitat de l’estu-

diantat amb la ma-
tèria.

Practiques amb 

l’ordinador els 

continguts pro-

posats pel pro-

fessor

PLANAS Resoldre casos pràc-
tics proposats 

PLANAS 4

29 .

9-1-14

DIJOUS

9-11

P La didàctica específica en 
la sessió d’EF. pràctica 
reflexiva

1, 2, 4, 6 Micro 
ensenyament sobre 
els estils 
d'ensenyament i 
les estratègies 
d'aprenentatge

Dissenyar 
sessions d’E.F. 
i dur-les a la 
pràctica
Estratègies 
d'aprenentatge 
cooperatiu a 
partir dels 

COSTES Avaluació de la in-
tervenció didàctica 
de la sessió amb 
la presentació i 
anàlisi de casos 
pràctics (20%)

COSTES 22



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

2h.
projectes 
presentats pels 
grups

30

15-1-14

DIMECRES

9-11

2h.

P INTERMATERIA

APLICACIONS INFOR-
MÀTIQUES

PER AL PROFESSOR 
D’E.F.

 3, 4 Presenta diferents 
problemes i exer-
cicis a resoldre.

Guia a l’alumne en 
el seu aprenentatge 
i  contempla la di-
versitat de l’estu-

diantat amb la ma-
tèria.

Practiques amb 

l’ordinador els 

continguts pro-

posats pel pro-

fessor

PLANAS Resoldre casos pràc-
tics proposats 

PLANAS 6

31

15-1-14

DIMECRES

11’30-13’30

2h.

P INTERMATERIA

APLICACIONS INFOR-
MÀTIQUES

PER AL PROFESSOR 
D’E.F.

 3, 4 Presenta diferents 
problemes i exer-
cicis a resoldre.

Guia a l’alumne en 
el seu aprenentatge 
i  contempla la di-
versitat de l’estu-

diantat amb la ma-
tèria.

Practiques amb 

l’ordinador els 

continguts pro-

posats pel pro-

fessor

PLANAS Resoldre casos pràc-
tics proposats 

PLANAS 8

32 P La didàctica específica en 1, 2, 4, 6 Avaluar els Presentar els COSTES Avaluació de la in- COSTES 24



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

16-1-14

DIJOUS

9-11

2h.

la sessió d’EF. pràctica 
reflexiva

aprenentatges 
adquirits en el 
seminari de la 
sessió d’E.F.

diferents 
models de 
sessions 
dissenyats i 
que seran 
aplicats a les 
PE

tervenció didàctica 
de la sessió amb 
la presentació i 
anàlisi de casos 
pràctics (20%)

33

22-1-14

DIMECRES

9-11

2h.

P 3.2. La programació anu-

al. 

.2.1. Distribució, selec-

ció, concreció y seqüen-

ciació dels continguts

3.2.2. Metodologia i ma-

terials didàctics.

3.2.3. Organització social 

de l’aula

 2, 3 Presentació power 
point

Conducció de la 
reflexió i iniciar 

preguntes

Conducció de l’e-

laboració de la 

programació anual

Participen acti-

vament: Refle-

xionen sobre la 

temàtica

Per parelles 

elaboren la 

programació 

d’etapa 

ELOISA 

LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%
+25%). 

ELOISA 10



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

3.2.4. Avaluació. Què, 

quan i com avaluar

34

22-1-14

DIMECRES

11’30-13’30

2h.

P 3.2. La programació anu-

al. 

3.2.1. Distribució, selec-

ció, concreció y seqüen-

ciació dels continguts

3.2.2. Metodologia i ma-

terials didàctics.

3.2.3. Organització social 

de l’aula

 2, 3 Presentació power 
point

Conducció de la 

reflexió i iniciar 

preguntes

Participen acti-

vament: Refle-

xionen sobre la 

temàtica

Discuteixen i 

resolen proble-

mes

ELOISA 

LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%
+25%). 

ELOISA 12



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

3.2.4. Avaluació. Què, 

quan i com avaluar

35

23-1-14

DIJOUS

9-11

2h.

P 3.3. La programació dels 

elements que composen 

la unitat didàctica

 2, 3 Presentació power 
point

Conducció de la 
reflexió i iniciar 

preguntes

Conducció de l’e-

laboració de la 

programació anual

Participen acti-

vament: Refle-

xionen sobre la 

temàtica

Per parelles 

elaboren la 

programació 

d’etapa 

ELOISA 

LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%
+25%). 

ELOISA 14



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

36

29-1-14

DIMECRES

9-11

2h.

P 3.3. La programació dels 

elements que composen 

la unitat didàctica

 2, 3 Conducció de l’e-
laboració de la 
unitat didàctica.

Elaboració d’u-
na unitat didàc-
tica que podran 
aplicar en les 
P.E.

ELOISA 

LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%+25%) 

ELOISA 16

37:

29-1-14

DIMECRES

11’30-13’30

2h.

P 3.3. L’avaluació dins de 
la unitat didàctica

3.3.1.L’avaluació de 
l’aprenentatge. 

3.3.2.Disseny d’activitats 
d’avaluació.
3.3.3.Disseny 
d’instruments 
d’avaluació
3.3.4.La qualificació

 2, 3 Presentació power 
point

Conducció de la 
reflexió i iniciar 

preguntes

Conducció de l’e-
laboració d’una 

proposta d’avalua-
ció de la unitat di-

dàctica

Aplicació dels 
coneixements 
sobre avaluació 
a un  context 
específic (uni-
tat didàctica de 
les P.E.)

ELOISA 
LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%
+25%). 

ELOISA 18



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

38

30-1-14

DIJOUS

9-11

2h.

P 3.3. L’avaluació dins de 
la unitat didàctica

3.3.1.L’avaluació de 
l’aprenentatge. 

3.3.2.Disseny d’activitats 
d’avaluació.
3.3.3.Disseny 
d’instruments 
d’avaluació
3.3.4.La qualificació

 2, 3 Presentació power 
point

Conducció de la 
reflexió i iniciar 

preguntes

Conducció de l’e-
laboració d’una 

proposta d’avalua-
ció de la unitat di-

dàctica

Aplicació dels 
coneixements 
sobre avaluació 
a un  context 
especific (uni-
tat didàctica de 
les P.E.)

ELOISA 

LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%+25%)

ELOISA 20

SETMANA

DES DEL

3-2-14

FINS 

7-2-14

NO HI HA CLASSE



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

39

12-2-14

DIMECRES

9-11

2h.

P 3.3. L’avaluació dins de 
la unitat didàctica

3.3.1.L’avaluació de 
l’aprenentatge. 

3.3.2.Disseny d’activitats 
d’avaluació.
3.3.3.Disseny 
d’instruments 
d’avaluació
3.3.4.La qualificació

 2, 3 Presentació power 
point

Conducció de la 
reflexió i iniciar 

preguntes

Conducció de l’e-
laboració d’una 
proposta d’avalua-
ció de la unitat di-
dàctica

Aplicació dels 
coneixements 
sobre avaluació 
a un  context 
especific (uni-
tat didàctica de 
les P.E.)

ELOISA 

LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%
+25%). 

ELOISA 22

40:

12-2-14

DIMECRES

11’30-13’30

2h.

P Elaboració d’una unitat 
didàctica .
Preparació de la defensa 
de la unitat didàctica

 2, 3 Conducció de l’e-
laboració de la 
unitat didàctica.

Elaboració d’u-
na unitat didàc-
tica que podran 
aplicar en les 
P.E..

Preparació de 
la defensa

Autoavaluació 
de la unitat di-
dàctica

ELOISA 
LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%
+25%). 

ELOISA 24



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

41

13-2-14

DIJOUS

9-11

2h.

P Elaboració d’una unitat 
didàctica .
Preparació de la defensa 
de la unitat didàctica

 2, 3 Anàlisi i valoració 
de les exposicions 
(heteroavaluació)

Defensa del 
propi treball

Avaluació de 
les exposicions 
dels companys 
(coavaluació)

ELOISA 

LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%+25%) 

ELOISA 26

42

19-2-14

DIMECRES

9-11

2h.

P Elaboració d’una unitat 
didàctica .
Preparació de la defensa 
de la unitat didàctica

 2, 3 Anàlisi i valoració 
de les exposicions 
(heteroavaluació)

Defensa del 
propi treball

Avaluació de 
les exposicions 
dels companys 
(coavaluació)

ELOISA

LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%
+25%). 

ELOISA 28



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

43

19-2-14

DIMECRES

11’30-13’30

2h.

P Defensa de 
programacions

 1,2,3,4,5,6 Anàlisi i valoració 
de les exposicions 
(heteroavaluació)

Defensa del 
propi treball

Avaluació de 
les exposicions 
dels companys 
(coavaluació)

ELOISA 

LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%
+25%). 

ELOISA 30

44

20-2-14

DIJOUS

9-11

2h.

P Defensa de 
programacions 

 1,2,3,4,5,6 Anàlisi i valoració 
de les exposicions 
(heteroavaluació 

Defensa del 
propi treball

Avaluació de 
les exposicions 
dels companys 
(coavaluaci

ELOISA 

LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%
+25%). 

ELOISA 32

45 P Defensa de 
programacions 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Anàlisi i valoració 
de les exposicions 
(heteroavaluació

Defensa del 
propi treball

ELOISA 
LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 

ELOISA 34



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

26-2-14

DIMECRES

9-11

2h..

Avaluació de 
les exposicions 
dels companys 
(coavaluaci

pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%
+25%). 

42

26-2-14

DIMECRES

11’30-13’30

2h..

P Defensa de 
programacions 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Anàlisi i valoració 
de les exposicions 
(heteroavaluació

Defensa del 
propi treball

Avaluació de 
les exposicions 
dels companys 
(coavaluaci

ELOISA 
LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%
+25%)). 

ELOISA 36



SESSIÓ O 

SETMANES

MODAL. 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ COMPETÈN-

CIES

TASQUES PROFES-

SOR/A

TASQUES 

ALUMNES

RECOMA-

NACIONS: 

Proposta de 

professorat

% AVALUACIÓ Participació acu-

mulada del pro-

fessorat

EN HORES

27-2-14

DIMECRES

10-11

1h..

EXAMEN ESCRIT SOBRE ELS MATERIALS DEL CURS

3-3-14

A

24-4-14

PRÀCTIQUES 
EXTERNES

43

30-4-14

DIMECRES

9-11

2h..

P Valoració del 
desenvolupament de les 
unitats didàctiques 
portades a terme durant 
les P.E.

1, 2, 3, 4, 5, 6 Supervisió i 
valoració de 
l’avaluació de la 
unitat didàctica 
portada a terme 
durant les 
pràctiques

Exposició de 
les 
problemàtiques 
aparegudes en 
l’aplicació de 
l’avaluació de 
la unitat 
didàctica 
portada a terme 
durant les 

ELOISA 
LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%+25%)

ELOISA 38



3-3-14

A

24-4-14

PRÀCTIQUES 
EXTERNES

pràctiques 
Modificacions 
proposades

44

30-4-14

DIMECRES

2h..

P Valoració del 
desenvolupament de les 
unitats didàctiques 
portades a terme durant 
les P.E.

1, 2, 3, 4, 5, 6 Supervisió i 
valoració de 
l’avaluació de la 
unitat didàctica 
portada a terme 
durant les 
pràctiques

Exposició de 
les 
problemàtiques 
aparegudes en 
l’aplicació de 
l’avaluació de 
la unitat 
didàctica 
portada a terme 
durant les 
pràctiques 
Modificacions 
proposades

ELOISA
LORENTE

Realització i defensa 
d'una programació 
(disseny, posada en 
pràctica i avaluació) 
sota el paradigma 
d'investigació-acció-
reflexió (25%+25%)
(25%+25%)

ELOISA 40

PROFESSORAT CRÈDITS HORES 
DOCENCIA

HORES DE FEINA 
AUTÒNOMA DE 

L’ALUMNAT 
Antoni Costes 5 40 85
Eloisa Lorente 5 40 85
Toni Planas 2 16 34



TOTAL CRÈDITS/HORES MATÈRIA 12 96 204


