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COMPETÈNCIES

- Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l’àmbit de l’educació física.

- Analitzar críticament l’acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de 
l’orientació utilitzant indicadors de qualitat.

- Identificar  els  problemes  relatius  a  l’ensenyament  i  aprenentatge  de  l’educació 
física i plantejar alternatives i solucions.

- Conèixer  i  aplicar  metodologies  i  tècniques  bàsiques  d’investigació  i  avaluació 
educatives  i  estar  capacitats  per  dissenyar  projectes  d’investigació,  innovació  i 
avaluació.

 1



OBJECTIUS

L’alumne haurà de ser capaç de:

1. Desplegar una mentalitat oberta a les necessitats de innovació i  de investigació 
educativa de cada moment en l’ensenyament secundari en educació física.

2. Comprendre que optimitzar la comunicació docent i promoure accions curriculars 
interdisciplinàries són dues facetes constants a incloure i tenir cura dins del ventall  
d’aspectes d’innovació i de investigació educativa

3. Saber aplicar instruments propis de metodologies qualitatives i  quantitatives per 
poder  interpretar  dades  relatives  a  la  innovació  educativa  a  l’ensenyament 
secundari.

4. Adequar i seqüenciar tots el coneixements adquirits al llarg de mòdul així com estar 
amatents d’algunes implementacions tecnològiques i TIC a fi d’implementar-los en 
el pràcticum i la l’elaboració i disseny del treball final de màster.

CONTINGUTS

Primer bloc: Pautes per innovar i fer recerca educativa.

¿Què significa i implica innovar i investigar en l’àmbit educatiu i en l’acció docent?

Aplicació de Les  TIC i les TAC en l’Educació Física a Secundària.

Com elaborar i aplicar instruments ad hoc per recollir i tractar les dades qualitatives 
i quantitatives. Introducció als nous enfocaments Mixed Methods Research.

  
Segon bloc: La interdisciplina curricular.

La  intradisciplina  i  la  interdisciplina  curricular,  una  porta  oberta  a  ampliar  la 
implementació de seqüències didàctiques i recursos de l’Educació Física. 

Enriquir el currícula a l’ensenyament secundari arran de potenciar plantejaments i  
accions de interdisciplina curricular entre diverses matèries 

Segon bloc: La comunicació docent.

Optimitzar  la  comunicació  docent,  clau  dels  processos  d’ensenyament  i 
aprenentatge. 

El poder de la comunicació paraverbal més enllà de la verbal en l’acció pedagògica.
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METODOLOGIA

La metodologia que permet el seguiment d’aquest mòdul respon a:

- Es combinaran sessions teòriques i pràctiques relatives a cadascuna de les tres 
parts de continguts que aporta el mòdul.

- Les dues evidències d’avaluació s’aniran treballant a lo llarg de les sessions corres-
ponents a cada part de continguts.

- En les sessions de intermatèria del mòdul s’aproximarà als alumnes a les pautes 
útils per a l’elaboració del seu TFM posant especial atenció a la cerca, us i referen-
ciació formal de les fonts documentals consultades.

 
AVALUACIÓ

El procés d’avaluació adoptarà un perfil de valoració continuada de les activitats previstes 
per a les sessions la qual inclou dues evidències:

Evidències d’avaluació i dates de lliurament

Primera evidència:  
Relativa a l’apartat del mòdul que se centra en: 
Enriquir el currícula a l’ensenyament secundari arran de potenciar plantejaments i accions 
de interdisciplina curricular entre diverses matèries 

Evidència a elaborar per part dels alumnes:
Disseny  de  seqüències  didàctiques  de  interdisciplina  curricular,  llur  aplicació 
pràctica i exposició mitjançant una eina TIC.
Data de lliurament: darrera setmana de desembre

Segona evidència:  
Relativa a l’apartat del mòdul que se centra en: 
Optimitzar la comunicació docent, clau dels processos d’ensenyament i aprenentatge. 
Com elaborar instruments ad hoc per recollir i tractar les dades qualitatives i quantitatives. 

Evidència a elaborar per part dels alumnes:
Disseny d’instruments ad hoc i la seva aplicació durant la fase d’observació docent 
de  les  pràctiques,  amb  obtenció  de  dades  qualitatives  i  quantitatives  de  la 
comunicació verbal i paraverbal docent.
Data de lliurament: darrera setmana de febrer

Tercera evidència:
Seguiment presencial i actiu al 80% de les sessions
En les sessions del mes de maig ajudarem a revisar l’elaboració del TFM.
Les dues primeres evidències s’han de superar amb un mínim de 5 punts sobre 10
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MODALI-
TAT 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES EQUIP DOCENT % AVALUACIÓ

10 oct P Primer bloc de continguts 1 ; 3 Classes magistrals Resolució de problemes Anà-
lisis comparades de materials

Oleguer Camerino
 

 

17 oct P         Primer  bloc de continguts 1 ; 2 Classes magistrals. Dinàmiques 
actives

Resolució de problemes Anà-
lisis comparades de materials

Oleguer Camerino  

24 oct P Primer bloc de continguts 1; 3 Dinàmiques individuals i de 
grup

Anàlisi de casos arran de 
diversos materials

Oleguer Camerino  

31 oct P Intermatèria 4  Classe magistral Recerques de fonts 
documentals. Resolució de 
problemes

Joaquim Reverter

7 nov P Intermatèria 4  Classes magistrals

Dinàmiques de grup

Recerques de fonts 
documentals. Resolució de 
problemes

Joaquim Reverter  

14 nov P Intermatèria 4
Anàlisi de casos. Seguiment tu-
toritzat

Recerques de fonts 
documentals. Resolució de 
problemes

Joaquim Reverter  

5 des P Segon bloc de continguts 1  2  3  Anàlisi de casos. Seguiment tu-
toritzat. Pràctica

Resolució de problemes. Im-
plementacions pràctiques

Oleguer Camerino  

12 des P         Segon bloc de continguts 1  2  3   Anàlisi de casos. Seguiment 
tutoritzat. Pràctica

Resolució de problemes. Im-
plementacions pràctiques

Oleguer Camerino  

19 des P        Segon bloc de continguts 1; 2; 3   Anàlisi de casos. Seguiment 
tutoritzat. Pràctica

 Resolució de problemes. Im-
plementacions pràctiques

Oleguer Camerino  

9 gen P        Segon bloc de continguts 1; 2; 3  
Anàlisi de casos. Seguiment tu-

 Resolució de problemes. Im-   Oleguer Camerino  
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SESSIÓ MODALI-
TAT 

(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES EQUIP DOCENT % AVALUACIÓ

toritzat. Pràctica plementacions pràctiques

16 gen P  Segon bloc de continguts 1; 2; 4  
Anàlisi de casos. Seguiment tu-
toritzat. Pràctica

  Resolució de problemes. Im-
plementacions pràctiques

Marta Castañer Oleguer 
Camerino

 

23 gen P        Tercer bloc de continguts 1; 2; 4 Anàlisi de casos. Seguiment tu-
toritzat. Pràctica

 Classe magistral Marta Castañer  

30 gen P        Tercer bloc de continguts 1; 2; 4 Anàlisi de casos. Seguiment tu-
toritzat. Pràctica

Resolució de problemes. Im-
plementacions pràctiques

Marta Castañer   

13 feb P        Tercer bloc de continguts 1; 2 Anàlisi de casos. Seguiment tu-
toritzat. Pràctica

 Resolució de problemes. Im-
plementacions pràctiques

Marta Castañer   

20 feb P        Tercer bloc de continguts 1; 2 Anàlisi de casos. Seguiment tu-
toritzat. Pràctica

Resolució de problemes. Im-
plementacions pràctiques

Marta Castañer   

27 feb P        Tercer bloc de continguts 1; 2 Presentació de treball  Resolució de problemes. Im-
plementacions pràctiques

Marta Castañer   

30 
abril(4h)

P        Presentació de treball 1; 2 Presentació de treball  Presentació de treballs Marta Castañer Oleguer 
Camerino

 

8 maig(4h) P        Aplicació de TIC i seguiment TFM 1; 2 Presentació de treball  Presentació de treball Marta Castañer Oleguer 
Camerino
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