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1. INTRODUCCIÓ

L’elaboració d’aquest programa té present els objectius de l’educació secundària

obligatòria.

L’àmbit de l’educació física contribuirà a desenvolupar  les competències de la

matèria,  competències relacionades amb el  cos i  la seva activitat  motriu i  que

contribueixen al desenvolupament integral del nois i noies, així com a la millora de

la qualitat  de vida. L'objectiu no ha de ser aconseguir uns resultats concrets i

universals per a tots els alumnes, sinó que ha de ser acompanyar-los en el procés

individual de creixement motor i millorar-ne les actituds i les possibilitats d'un estil

de vida actiu i no sedentari. 

L'educació física a l'educació secundaria  obligatòria   és important  per  la  seva

orientació pràctica. Aquesta pràctica és la base i la raó de ser de la matèria. Ha de

ser, també, la part fonamental de l'avaluació. 

Al final de l'educació secundària obligatòria es tendeix a fomentar l'adquisició de

les eines necessàries per organitzar la pròpia  pràctica d'una manera autònoma,

entesos els beneficis que comporta l'adquisició d'aquest hàbit.

Els joves s'han de beneficiar del que ofereix la cultura, i les activitats físiques i

l'esport hi són incloses, per tal de participar d'una manera activa i crítica en la

transformació de la societat. Han d'aprendre a valorar els aspectes positius de les

activitats físiques, tant pel que fa a la salut com els valors implícits en l'esport

(  esforç,  superació,  cooperació,  i  respecte )  i  ser crítics en les pràctiques que

incideixen negativament.

L'objectiu del currículum d'educació física del batxillerat és incorporar continguts

de major transcendència personal i social, fer l'alumnat més competent per donar

respostes a les noves demandes de la societat.

Tot i els canvis dels models tradicionals de genere s'haurà de reflexionar i incidir

sobre certs estereotips que encara són presents i que sovint comporten situacions

de discriminació. En conseqüència , cal implementar estratègies que afavoreixin la

igualtat  de  genere  en  l'educació  física  i  l'esport,  procurant  incrementar  la

participació de les noies de manera que tothom trobi el seu espai.
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2.  OBJECTIUS DE L'ÀREA A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

Objectius orientats a l’adquisició de noves conductes motrius.

. Realitzar activitats físiques per millorar l’eficiència i la riquesa motriu.

. Utilitzar el cos per comunicar-se, expressar i crear.

Objectius orientats a la millora de la condició física

. Realització d’activitats físiques per millorar la condició física.

Objectius orientats a la vivència de mètodes correctes de pràctica física

. Pràctica regular i adequada com a mitjà per millorar la salut.

. Autonomia per organitzar i planificar l’activitat física com hàbit de vida saludable.

Objectius orientats a la recreació i gaudiment personal

.  Practicar  activitats  físiques  esportives  i  recreatives  en  l’àmbit competitiu  i

recreatiu

Objectius  orientats  a  l’adquisició  d’hàbits,  actituds  i  valors  positius  amb

l’entorn i amb les persones

.  Valorar  les pròpies capacitats,  acceptar  les diferències i  potenciar  l’anhel  de

millora personal.

. Mostrar actituds de respecte i treball en equip en la participació d’activitats, jocs i

esports, independentment de les diferències d’habilitat.

. Adoptat actituds crítiques davant l’esport i l’activitat física a més de valorar-ne els

aspectes positius.

Objectius orientats a l' assimilació de conceptes relacionats amb l’educació

física

.  Conèixer les característiques que defineixen una activitat física saludable i els
seus beneficis

.  Conèixer  les normes de seguretat  i  les mesures preventives per actuar amb
respecte amb el nostre cos i amb l’entorn.

. Objectiu  General 1  Específic 4 del PGC. ( pag 40 )

 

5



3. COMPETÈNCIES                                                                              

 Les vuit competències estan organitzades en quatre dimensions:

ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE

ESPORT

ACTIVITAT FÍSICA I TEMPS DE LLEURE

EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL

Com queda  establer  al  currículum de l'educació  secundària  obligatòria,   cada

competència s'ha graduat en tres nivells:

Satisfactori,  notable,  excel·lent, considerant que l'assoliment d'un implica haver

assolit l'anterior.

Els principals criteris per fer aquesta gradació són : la complexitat motriu, el nivell

de coneixement necessari,  la complexitat  de la interacció amb els companys i

l'entorn, i la integració dels hàbits en la pràctica quotidiana d'activitat física.

Cada dimensió  engloba dues competències.

ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE

Competència 1.  Aplicar  un pla  de treball  de millora  o manteniment  de la

condició física individual amb relació a la salut.

Competència 2. Valorar  els  efectes d'un estil  de  vida  actiu  a  partir  de la

integració d'hàbits saludables en la pràctica d'activitat física.

ESPORT

Competència 3.  Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies

dels diferents esports.

Competència 4. Posar en pràctica els valors propis de l'esport en situació de

competició.

ACTIVITAT FÍSICA I TEMPS DE LLEURE

Competència 5.   Gaudir de la pràctica d'activitats físiques recreatives, amb

una atenció especial a les que es realitzen en el medi natural.

Competència  6. Planificar  i  organitzar  activitats  en  grup  amb finalitat  de

lleure.
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EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ

Competència  7. Utilitzar  els  recursos  expressius  del  propi  cos  per  a

l'autoconeixement i per comunicar-se amb els altres.

Competència   8. utilitzar  activitats  amb  suport  musical,  com  a  mitjà  de

relació social i integració comunitària.

S'han establerts tretze continguts clau ( CC) i tres continguts clau de l'àmbit digital

(CCD).

Aquests continguts són els següents :

CC1.  Qualitats Físiques.

CC2.  La sessió i el pla de treball.

CC3.  Hàbits de salut.

CC4.  Estereotips del cos i de gènere en els mitjans de comunicació.

CC5.  Esports individuals.

CC6.  Esports d'adversari.

CC7.  Esports col·lectius.

CC8.  Valors i contravalors de la societat aplicats a l'esport.

CC9.  Activitats en el medi natural.

CC10. Esport per a tothom.

CC11. Comunicació i llenguatge corporal.

CC12. Ritme i moviment.

CC13. Esport i gènere. 

CCD 10. Llenguatge audiovisual: imatge fitxa, so i vídeo.

CCD 13. Fonts d'informació digital : selecció i valoració.

CCD 25. Ergonomia : salut física.
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Distribució de continguts clau en relació a les competències

Comp 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4 Comp. 5 Comp. 6 Comp. 7 Comp. 8

CC1 CC1 CC5 CC5 CC8 CC8 CC8 CC8

CC2 CC2 CC6 CC6 CC9 CC9 CC11 CC11

CC3 CC7 CC7 CC10 CC10 CC13 CC12

CC4 CC8 CC13 CC13 CCD10 CC13

CCD25 CC13 CCD13 CCD10
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4. PRIMER   CURS

4.1 Continguts

Procediments

Condició física i salut  ( CC1, CC2, CC3, CCD25 )         

.  L'escalfament: exercicis i jocs apropiats per a l’escalfament general.

.  Realització de jocs i exercicis per a la millora de la condició física.

.  Posar  en  pràctica  el  càlcul  de  la  carrega  d'entrenament  principalment  la

intensitat i el volum.  

.  Pràctica d’exercicis per a la millora del to muscular i posicions adequades  per a

les activitats  físiques de la  vida quotidiana.  Aplicació ergonòmica als sistemes

digitals.

.  Control  de  la  respiració,  pràctica  d'algunes  tècniques  de  respiració  i

conscienciació del cos relaxat.

Esports ( CC5, CC6, CC7, )

. Pràctica d'activitats i jocs  d'adversari.

. Realització d’activitats i jocs comuns dels esport col·lectius en situacions de joc

reduït.

. Pràctica d’activitats i jocs comuns dels esports individuals.

Activitats físiques recreatives ( CC10 )

. Pràctica de jocs populars .

. Jocs i activitats amb material alternatiu.

Expressió corporal ( CC11,CC12, )

.  Experimentació  d’activitats  expressives:  gest,  imitació,  relació cos emocions,

cos espai temps orientades a afavorir una dinàmica positiva de grup. 

. Practicar coreografies senzilles de grup.

C  onceptes   

Condició física i salut   ( CC1, CC2, CC3, CC4) 

. Identificar les parts d’una sessió de pràctica física.
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. Característiques de la condició física i de les qualitats físiques. 

.  L'alimentació i la hidratació en la pràctica de l'activitat física.

.  Identificar els estereotips del cos i de gènere.

.  identificar ossos i músculs . Objectiu general 1 i específic 4 del PGC

Esports  ( CC5, CC6, CC7 )

. Identificar els aspectes tècnics i tàctics comuns als esports individuals, col·lectius

i d'adversari. 

Activitats físiques recreatives (CCD13)

. Cerca i descripció pautada de jocs populars.

Expressió corporal ( CCD10 )

. Llenguatge audiovisual : imatge, so i vídeo com a eina per identificar el cos 

 expressiu (postura, gest, moviment). 

Valors

Condició física i salut  (   CC3, CC4) 

.  Atenció a la salut  i  a la higiene personal abans i  després de l'activitat  física.

Acceptació de les normes d'higiene en un vestidor comú.

. Conscienciació d'una correcta alimentació i  hidratació en relació a la activitat

física. CC14 àmbit cientificotecnològic.

.  Predisposició per utilitzar el cos amb respecte i seguretat.

.  Actitud critica i valoració dels estereotips del cos i de gènere en els mitjans de

comunicació.

Esports  ( CC8, CC10,  CC13 )

.  Acceptació del nivell individual i de les possibilitats de millora.

.  Respecte i  acceptació de  les normes  de joc, de les  activitats i  els esports

practicats amb els companys i adversaris .                                                              

. Acceptació dels principis d'igualtat i solidaritat.

Activitats físiques recreatives  ( CC9 )

. Valoració i respecte del medi natural : us i conservació.
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.  Preocupació i respecte per la utilització, manipulació i col·locació adequada del

material  i  les instal·lacions dins i  fora del  centre.   Aquest  valor  és  comú a  tots  els

continguts.                                                                                                                     

Expressió corporal ( CC11, CC12 )

. Tolerància envers els comportament dels altres. 

. Disposició favorable a la desinhibició.   

4.2 Criteris d'avaluació

1. Diferenciar les parts d'una sessió i el seu objectiu.

2. Conèixer el significat de la condició física i les qualitats físiques bàsiques.

3. Conèixer els principals ossos i músculs que es treballen en les diferents

activitats.  Objectiu PGC

4. Identificar els principals hàbits associats a una vida saludable.

5. Incrementar el nivell individual d'activitat física per millorar la salut.

6. Practicar  jocs  i  esports  col·lectius  i  d'adversari  tenint  en  compte  els

aspectes tècnics i tàctics, respectant les regles del joc i acceptant el nivell

assolit.

7. Realitzar  activitats  amb  suport  musical  mostrant  respecte  per  les

diferències individuals.

8. Expressar emocions i sentiments a través del cos.

9. Mostrar hàbits higiènics i posturals saludables

10.Mostrar actituds d'autocontrol, respecte i acceptació de les normes en la

participació de les activitats.

11.  Respectar  i valorar el medi natural per la realització d'activitats físiques.
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  Distribució de la nota en percentatges 

PROCEDIMENTS                            60% ( Pràctica : 30%  -  Examen :30%)

CONCEPTES                                  10%

ACTITUDS, VALORS I NORMES   30%   

4.3 Temporització 

                                                                                 

CONTINGUTS                                                                    APROXIMACIÓ HORES

Condició física i salut                                                                                             15

Esports                                                                                                                   15

Activitats físiques recreatives                                                                                 10

Expressió corporal                                                                                                   4

Activitats d'avaluació                                                                                                6

 

4.4  1r A 

Aquest  grup farà les dues hores d’Educació Física seguides conjuntament amb el

2nA .

La programació de les activitats a realitzar es responsabilitat dels especialistes.

L'avaluació dels grups serà responsabilitat de la professora de la matèria amb

col·laboració dels especialistes de l'activitat . 

L’activitat  que  duran  a  terme  es  «El  Circ»  que  forma  part  de  l’oferta  de

l’ajuntament dins del Pla de Barri.
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5. SEGON CURS 

5.1 Continguts

Procediments

Condició física i salut  ( CC1, CC2, CC3, CC4,CCD25 )  

. Realització d'escalfaments generals i específics.

. Realització d’activitats  i  de  jocs  per  millorar  la  condició  física  amb  especial

incidència a la resistència aeròbica i a la flexibilitat.

.Control  de  la  freqüència  cardíaca  com  indicador  del  grau  d'intensitat  i

recuperació.

. Pràctica de postures higièniques en la vida diària.                                                  

Esports  ( CC5, CC6, CC7, CC8 , CC13 )        

. Realització   d’activitats, jocs i esports  per  a  l’aprenentatge   dels  fonaments

tècnics d'un esport individual.        

. Pràctica d’activitats, jocs i esports per a l’aprenentatge  dels fonaments  tècnics,

tàctics d’alguns esports col·lectius en situacions de joc reduït. 

. Pràctica d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels fonaments tècnics d'un esport

d'adversari. 

Activitats físiques i recreatives ( CC9, CC10, CCD13 ) 

 .  Jocs amb materials alternatius .

 .  Sortida per conèixer i practicar algun joc o esport poc conegut .                         

Expressió corporal ( CC11, CC12, CCD10 )

. Pràctica de diferents maneres de comunicar-se per mitja del llenguatge corporal

utilitzant  diferents  parts  del  cos  alhora  i  separadament,  amb  i  sense  suport

musical.                                   

. Ritme i moviment seguint diferents coreografies de grup.
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Conceptes

Condició física i salut   ( CC1, CC2 , CCD25)   

.  Reconeixement dels objectius que persegueix l’escalfament.

. Concepte,  característiques,efectes  i  mètodes d'entrenament  de  la  resistència

aeròbica i la  flexibilitat.

.  Hàbits  saludables  i  perjudicials:  activitat-descans,  complements  dietètics,

substàncies tòxiques.

.  Efectes  de  l'activitat  física  sobre  l'organisme.  Els  estils  de  vida  actiu  i  el

sedentarisme.

. Noves tecnologies en el control i seguiment de l'activitat física.

.  Identificar  ossos  i  músculs  a  més  de  la  seva  funció.  Objectiu  General  1  i

específic 4 del PGC.

Esports  ( CC5, CC6, CC7, CC13)

. Ampliació conceptes dels aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports

individuals i col·lectius practicats.

. Cerca d'informació de l'esport com a fenomen social i cultural.

Activitats físiques i recreatives ( CCD13 )

.  Característiques i possibilitats de l'entorn proper per a la realització d'activitats

físiques.

. Normes de conservació del medi natural i urbà.

Expressió corporal ( CCD10 )

.  Llenguatge audiovisual  :  imatge,  so i  vídeo com a eina per  identificar  el  cos
expressiu (postura, gest, moviment).

 Valors

Condició física i salut  (   CC3, ) 

.  Atenció a la salut  i  a la higiene personal abans i  després de l'activitat  física.

Acceptació de les normes d'higiene en un vestidor comú.

. Conscienciació d'una correcta alimentació i  hidratació en relació a la activitat

física.  CC14 àmbit cientificotecnològic.
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.   Predisposició per utilitzar el cos amb respecte i seguretat. Acceptació de les

normes i prevenció de riscos.                

.  Hàbits  saludables  i  perjudicials  :  activitat-descans,  complements  dietètics,

substàncies tòxiques.

Esports  ( CC8,  CC13 )

.  Acceptació del nivell i  de les possibilitats  de millora.

. Autocontrol en les situacions de contacte .

.  Acceptació  dels  principis  d'igualtat  solidaritat,  i  esportivitat  per  sobre  de  la

consecució dels resultats.

.  Cooperació  en  les  funcions  atribuïdes  en  un  equip  per  a  la  consecució

d’objectius  comuns.  

Activitats físiques recreatives ( CC9 )

. Preocupació i respecte per la conservació, quan fem activitats en el medi natural

i urbà.   

Expressió corporal ( CC11, CC12 , CCD10)

. Acceptació de les diferències individuals i respecte davant  l’execució dels altres.

. Disposició favorable a la desinhibició en les activitats comunicatives.

5.2 Criteris d'avaluació

1. Conèixer els objectius de l’escalfament. Recull d'activitats, amb estiraments

i  exercicis  de  mobilitat  articular  .Preparar-ne un   tenint  en   compte  les

característiques específiques.

2.  Incrementar el nivell de  condició  física. Realitzar algunes  proves,test,

qüestionaris  per comprovar el nivell inicial i la millora  al final de curs.

3. Proves escrites per comprovar el coneixement dels ossos i músculs mes

importants  que  intervenen  en  les  diverses  activitats,  així  com  la  seva

funció. Objectiu PGC

4.  Utilitzar  la freqüència cardíaca com indicador de la intensitat de l'esforç.

5.  Identificar i adquirir hàbits saludables associats a una bona alimentació, al

descans i a la higiene.
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6. Aplicar correctament els principals elements tècnics d'un esport individual,

d'adversari i col·lectiu.

7. Utilitzar els elements tàctics d'un esport  i col·lectiu   en situacions senzilles.

8. Mostrar  actituds  de  cooperació,  tolerància,  autocontrol,  esportivitat  i

participació en els esports i jocs practicats.

9. Utilitzar  diferents  maneres  de  comunicar-se,  per  mitjà  del  llenguatge

corporal.

10.Realització  proves (individual i  col·lectiva). Es  comprovarà  la velocitat

gestual, el ritme i la coordinació, a més de la consecució de fites comuns.

11.Mostrar disposició favorable a la desinhibició i expressió d'emocions

                       Distribució de la nota en percentatges :

PROCEDIMENTS                            60% ( Pràctica: 30%  -  Examen : 30%)

CONCEPTES                                  10%

ACTITUDS, VALORS I NORMES   30%   

 5.3 Temporització                                                                                  

CONTINGUTS                                                                    APROXIMACIÓ HORES

Condició física i salut                                                                                             15

Esports                                                                                                                   15

Activitats físiques recreatives                                                                                 10

Expressió corporal                                                                                                   4

Activitats d'avaluació                                                                                                6

5.4  2n A

Aquest  grup farà les dues hores d’Educació Física seguides conjuntament amb el

1rA.  La  programació  de  les  activitats  a  realitzar  es  responsabilitat  dels

especialistes. L'avaluació dels grups serà responsabilitat de la professora de la

matèria amb col·laboració dels especialistes de l'activitat .

 L’activitat  que  duran  a  terme  es  «El  Circ»  que  forma  part  de  l’oferta  de

l’ajuntament dins del Pla de Barri.
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6. TERCER CURS

6.1 Continguts

Procediments

Condició física i salut  ( CC1, CC2, CC3, CC4,CCD25 )  

.  Pràctica d’escalfaments generals i específics apropiats per a la activitat física a

realitzar.

.  Pràctica de Força i  velocitat   mitjançant  la pràctica de sistemes  i   mètodes

d’entrenament.

. Tonificació muscular de protecció de la columna i adopció de postures correctes.

. Execució de tècniques de relaxació i respiració amb l’objectiu d’alliberar tensions.

Esports  ( CC5, CC6, CC7, CC8 , CC13 )  

. Pràctica d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels  fonaments  tècnics, tàctics  i

reglamentaris d’un esport individual en situació de competició

. Realització d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels fonaments tècnic, tàctics i

reglamentaris d’alguns esports col·lectius en situació de competició

. Realització d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels fonaments tècnic, tàctics i

reglamentaris d’alguns esports d'adversari en situació de competició.

 Expressió corporal ( CC11, CC12, CCD10 )

. Posar en pràctica una seqüència harmònica de moviments corporals a partir d'un

ritme triat de manera individual i col·lectiva. 

. Sortida  per  participar  en  una  activitat   inter-centres  anomenada  “Percussió

corporal”.

C  onceptes

Condició física i salut   ( CC1, CC2 , CCD25)  

.  Concepte,  característiques,  efectes  i  mètodes d'entrenament  de  la  força  i  la
velocitat

.  Disseny d'escalfaments adequats a l'activitat a realitzar.

. Aspectes generals dels primers auxilis en lesions esportives.
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. Generalitats del primers auxilis en lesions esportives.

.  Ús de  noves tecnologies en la cerca de conceptes   i en el disseny d'un pla de
treball.

.  Cerca  del cos humà  amb els ossos, músculs,  funció, origen i inserció. Objectiu
General 1 i Específic 4 del PGC.                                                          

Esports  ( CC5, CC6, CC7 )

. Cerca d'aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris d'algun esport  practicat.

Activitats físiques i recreatives ( CC9, CC10, CCD13 )

.  Cerca d'informació digital d'activitats en el medi natural , equipament, eines i
tècniques d'orientació .

.  Cerca  digital  i  coneixement   de  les  normes  de prevenció  i  seguretat  per  la
realització d'activitats en el medi natural. 

.  Cerca  sobre esports paralímpics i altres esports adaptats.

Expressió corporal ( CCD10 )

.  Imatges fitxes i vídeos realitzats en grup sobre creacions expressives obertes
amb acompanyament musical. 

Valors 

Condició física i salut ( CC4 , CC3)

.   Predisposició per utilitzar el cos amb respecte i seguretat. Acceptació de les

normes i prevenció de riscos.

. Valoració  del  efecte  positiu  que  la  pràctica   d’activitat   física  produeix  a

l’organisme. 

. Valoració crítica de la imatge del cos en la societat actual.CC14 àmbit cientifico tecnològic.

Esports  ( CC8 , CC13)                                

.  Assumpció  de  responsabilitat  individual  en  una  activitat  col·lectiva  com  a

condició  indispensable per aconseguir un objectiu.                                   

. Tolerància cooperació i esportivitat per sobre dels  resultats sense discriminació

de genere .   

Expressió corporal ( CC11, CC12 )

. Disposició favorable per fer activitats d’expressió corporal amb els companys/es.
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6.2 Criteris d'avaluació

1. Realització  d'algunes  proves,  test,  qüestionaris    per   comprovar  la

millora de les Q.F.B

2. Posar en marxa un escalfament general abans de l'activitat de manera

autònoma, reconeixent els principals efectes que comporta.

3. Controls  orals  i  escrits.  Identificar  ossos  i  músculs.  Funció,  origen  i

inserció dels músculs. Objectiu General 1 i Específic 4 del PGC.

4. Presentar un treball sobre les qualitats físiques bàsiques.

5. Reconèixer  la  intensitat de treball a  traves de la freqüència  cardíaca,

principalment a l’ inici i al final de la cursa  contínua .

6. Realització  proves (individual i col·lectiva). Es  comprovarà  la velocitat

gestual,  el  ritme  i  la  coordinació,  a  més  de  la  consecució  de  fites

comuns.

7. Realització  de proves per  comprovar  la  millora tècnica dels   esports

practicats  durant  el curs.

8. Participar  de forma activa en totes les activitats  individuals, col·lectives

i d'adversari acceptant el resultat obtingut.

9. Observació  del  grau  d’implicació,   participació   i   esforç   en   el

desenvolupament de  les sessions. 

10.Mostrar desinhibició  en  la  realització  de  les  activitats  d'expressió

corporal.

11.Hàbits  higiènics,  importància  d'una  alimentació  equilibrada  segons

l'activitat física. 
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                              Distribució de la nota en percentatges

PROCEDIMENTS                              60% ( Pràctica: 30% - Examen : 30%)

CONCEPTES                                    10%

ACTITUDS ,VALORS, NORMES      30%

 6.3 Temporització 

                                                                                 

CONTINGUTS                                                                    APROXIMACIÓ HORES

Condició física i salut                                                                                             15

Esports                                                                                                                   15

Activitats físiques recreatives                                                                                 10

Expressió corporal                                                                                                   4

Activitats d'avaluació                                                                                                6
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7. QUART CURS

7.1 Continguts

Procediments

Condició física i salut ( CC1,CC2, CC3,CC4 )

. Pràctica d’escalfaments segons l’activitat a realitzar.

. Aplicació dels sistemes d’entrenament de les qualitats físiques.

.  Adaptació  de la càrrega de treball a les condicions personals en relació a la

condició física.

. Constància en l’adopció de postures correctes en l’activitat física, prevenció de

lesions.

Esports  ( CC5, CC6, CC7, CC8 , CC13 )  

. Pràctica d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels  fonaments  tècnics, tàctics  i

reglamentaris d’un esport individual en situació de competició

. Realització d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels fonaments tècnic, tàctics i

reglamentaris d’alguns esports col·lectius en situació de competició

. Realització d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels fonaments tècnic, tàctics i

reglamentaris d’alguns esports d'adversari en situació de competició

Activitats físiques i recreatives ( CC9 )

. Realització d’activitats en el medi natural per a la millora de la condició física:

 sortides: a la platja   per fer activitats lúdiques  amb altres centres, a Collserola

per fer una cursa d'orientació.    

Expressió corporal ( CC11, CC12, CCD10 )

. Participació i aportació del treball en grup en les activitats rítmiques.

.  Pràctica de  les composicions  coreogràfiques creades  amb  el  suport  d’una

estructura musical incloent: temps, espai i intensitat.

. Sortida  per  participar  en  una  activitat   inter-centres  anomenada  “Percussió

corporal”.

21



C  onceptes 

Condició física i salut ( CC1, CC2, CC3 )  

. Reconeixement  dels  efectes  del  treball  de  resistència  aeròbica,  flexibilitat  i

de força resistència sobre l’estat de salut: efectes beneficiosos , riscos i prevenció.

. Planificació autònoma de l’activitat física a partir de pautes bàsiques .

. Reconeixement de les actuacions  bàsiques  a  prendre  davant  un  contratemps

o una  lesió durant la pràctica d’activitat física.

Esports ( CC5,CC6,CC7 )

. Cerca d'aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris d'algun esport  practicat.

Activitats físiques i recreatives ( CCD13 )

.  Cerca d'informació  d'activitats amb finalitat de lleure per fer una  planificació  i

organització. 

Expressió corporal ( CCD10 )

. Cerca d'informació  per poder planificar i representar un muntatge coreogràfic. 

 Valors 

Condició física i salut ( CC1, CC2, CC3, CC4 )

. Valoració crítica de la imatge de l'esport en la societat actual

. Valoració de l’escalfament com a prevenció de lesions. 

. Valoració  dels processos de recuperació de lesions.

. Pressa de consciència de la c. física  individual i predisposició  per a  millorar-la. 

Esports (CC8, CC13

.  Acceptació de les funcions atribuïdes dins d’una tasca d’equip .  Resolució de

conflictes.

. Valoració dels jocs i esports com activitats d’oci i temps de lleure.

. Valors i contravalors de la societat aplicats a l'esport.

Expressió corporal ( CC11, CC12 )    

.  Disposició    favorable  a  la   desinhibició   en  la  representació   individual   i

col·lectiva d’exposicions dramàtiques i coreogràfiques  en públic.
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7.2  Criteris d'avaluació

1. Posar  en  pràctica  de  forma autònoma escalfaments  per  a  una  activitat

concreta.

2. Incrementar  el  nivell  de  condició  física  per  millorar  la  salut  a  partir  de

sistemes i mètodes d'entrenament. 

3. Utilitzar la respiració i la relaxació com a mètode d'alliberar tensions.

4. Realitzar proves de C.F per  comprovar  la millora de les Q.F.B.

5. Executar exercicis de condicionament físic amb correcció postural.

6. Realitzar  proves  individuals  i  col·lectives   .  És  comprovarà   el  ritme  la

coordinació i la consecució de fites comuns.

7. Participar  de  forma  activa  en  les  activitats  esportives  individuals,

col·lectives i d'adversari.

8. Realitzar proves per comprovar la millora tècnica en els esports  practicats.

9. Participar en l'organització i posada en pràctica de tornejos i competicions

esportives.

10.Realitzar alguna activitat en el medi natural. ( activitats lúdiques a la platja,

orientació ... )

11.  Crear moviments basats en l'expressió d'emocions.

12.  Valorar  la participació en activitats cooperatives (  acro-esport , balls de

bastons) .Objectiu general 2 : millorar la cohesió social. Objectiu específic 4

                               Distribució de la nota en percentatges   
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PROCEDIMENTS                              60% ( Pràctica: 30% - Examen : 30%)

CONCEPTES                                    10%

ACTITUDS ,VALORS, NORMES      30%

 7.3 Temporització 

                                                                                 

CONTINGUTS                                                                    APROXIMACIÓ HORES

Condició física i salut                                                                                              15

Esports                                                                                                                   15

Activitats físiques recreatives                                                                                 10

Expressió corporal                                                                                                    4

Activitats d'avaluació                                                                                                6

 

8. ACTIVITATATS D’ ENSENYAMENT APRENENTATGE

CONDICIÓ FÍSICA I SALUT

.  Utilització  d’exercicis  genèrics  d’estiraments   per  a   incrementar i millorar   la

capacitat   de  flexibilitat:  columna  vertebral, dorsal,  lumbar  i,  en  els   membres

superiors e inferiors.

.   Utilització   d’exercicis   de   flexió,   extensió ,    abducció,   oscil·lacions  i

“circumduccions” que beneficien mecànicament la mobilitat articular.

.  Realització   d’activitats   que   desenvolupin   l’elasticitat   muscular   mitjançant

llançaments, rotacions, flexions.

.  Combinacions de   diversos   exercicis,  en   situació   dinàmica   i  estàtica,  que

incideixin  en les articulacions del tren superior i tren inferior.

.  Utilització de moviments de sacseig per a relaxar els grups musculars treballats.

. Utilització de diferents  sistemes  per  treballar  la   resistència : sistema   continu,

sistema  “Fartlek “, sistema “ Interval-Training”

24



.  Aplicació de repeticions de curses  de  40, 100, 200  metres  amb una intensitat

del 95%  que desenvolupin un treball molt suau de resistència anaeròbia.  

.  Realització de sortides progressives de 10 a  20 metres  contrastant la  velocitat,

canviant l’amplitud  de  la  gambada, variant  el  moviment  tècnic  i  amb  diferents

estímuls   per  a desenvolupar la velocitat de reacció. 

.  Experimentació de series de 40 metres al 100%  que possibilitin la millora  de  la

velocitat de desplaçament.

. Treballs en  grups per augmentar la capacitat de recuperació : per  parelles, trios

en relleus , competicions individuals.    

.  Exercicis genèrics per  parelles :  desplaçaments  amb  resistència,  curses   de

transports,  curses  de  carretons  ,  treball  a  la  gatzoneta   per  millorar  la  força

general i específica.

.  Aplicació  de  propostes   lúdiques  per  a   millorar  les  capacitats  condicionals,

automatitzar  i motivar els treballs proposats.                                                            

.  Cercar informació  sobre les  característiques d’un escalfament i tenir autonomia

per fer-ne.

.  Conèixer  les  parts  d’una  sessió  d’educació  física,  elaborar-ne una, per fer-la

amb el seu grup

 ESPORTS

.  Utilització   de   desplaçaments   sobre   diverses   bases  de   sustentació   que

desenvolupin   i   millorin   la   capacitat  d’equilibri.  Exercicis  per  parelles,  trios,

petits  i grans  grups  que desenvolupin la força, l’equilibri i la cohesió de  grup

practicant  “ Acrosport “ 

.  Utilització de pilotes per  a   exercitar   diverses   habilitats   que   possibilitin  el

desenvolupament de la coordinació .    

.  Exercitació d’exercicis d’habilitat  i destresa, ajudats amb cordes, que millorin la

coordinació general.

.  Combinacions de diverses habilitats físiques   de posició, desplaçaments, salts,

dificultats  amb  estris :  pilotes  de  diversa   grandària,  cordes, ringos, freesbes,

indiakas, raquetes, estics, bats.
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.   Realització d’exercicis en situacions de desequilibri.

.  Combinació de diversos  exercicis en situació dinàmica i  estàtica de  passar i

rebre pilotes, variant les situacions espacials i les dimensions temporals.

.   Progressions per a assimilar els girs en diferents eixos .

.   Realització de salts lliures per l’espai alternant les diverses posicions dels peus.

.   Realització de salts lliures aprofitant la col·locació de diferents obstacles.

.  Coordinació de curses progressivament curtes  amb salts verticals  mantenint la

suspensió a l’aire .

.  Coordinació tècnica dels braços , les cames i el cos en el moment  de realitzar

un salt combinat amb una cursa.

. Utilització d’activitats lúdiques, treballades en grup per a coordinar l’acció de salt.

.  Experimentació del salt de llargada i d’alçada .

.  Exercitació de llançaments de pilotes amb una ma i amb l’altra  llançaments a

 l’aire als companys, a la paret.

. Projecció des d’una línia de llançament de pesos de diverses dimensions. variar

la mà de projecció.

. Execució de llançaments amb pesos de fins a 3 quilograms.

. Utilització de la pilota de voleibol per a afermar habilitats pròpies de la tècnica del

voleibol: llançar-la i recollir-la, deixar-la botar sobre l’avantbraç, tocar-la  amb els

dits, passar-la al company/a.

. Us  dels  desplaçaments  tècnics  més  usuals  en  la  pràctica  del  voleibol:  pas

simple, pas normal , pas afegit, doble pas, curses de tres passes.

. Control d’exercicis que millorin el toc de dits i possibilitin les diverses passades.

. Control  d’exercicis  que  millorin  el  toc  d’avantbraç  i  possibilitin  les  accions

tècniques: recepcions de pilota, passades al col·locador.

. Control d’exercicis que permetin d’afermar els diversos tipus de serveis.

.  Contrast del diversos moviments tècnics  bàsics del  bàsquet utilitzats  per a

dominar el bot de la pilota: amb una mà, amb l’altra, alternant les dues, estàtics i

en moviment.   
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. Exercicis de passada i recepció de les pilotes per a millorar aquests  fonaments

tècnics del bàsquet.

.  Exercicis  de  passar,  fer  botar,  rebre...  la  pilota  en  situacions,  posicions  i

moviments diversos, treballant en grups petits i en grans grups.

.   Pràctica de l’acció de “pivotar” sobre un peu en una direcció o en diverses,

rebent la pilota o passant-la en moviment i aturats.

.  Activitats de control que millorin el canvi de direcció amb pilota i sense.

. Activitats de control que millorin la passada i la recepció: de pit, per sobre  del

cap, tipus  beisbol, picant la pilota. 

. Control  d’exercicis que  possibilitin  d’afermar  els llançaments de la pilota a

cistella, amb  dues  mans , en suspensió, i en safata.

.  Contrast dels  diversos  moviments  bàsics  del  futbol  utilitzats per dominar la

tècnica de  control, de conducció i de colpeix .

.  Exercicis senzills que millorin  el control, la conducció i el colpeix amb el peu.

.  Exercicis que millorin el control amb el pit.

.  Pràctica de l’acció de control de la pilota amb el cap.

.  Activitats de control que millorin els canvis de direcció amb pilota i sense.

.  Pràctica d’exercicis per a afermar la “ finta”, l’anticipació, la intercepció .

. Utilització de  la pilota  d’handbol  per  treballar  la tècnica  bàsica: bot, passades,

llançaments.

.  Pràctica d’exercicis que millorin els moviments en el terreny de joc amb pilota i

sense.

.  Exercicis individuals, per parelles,  incrementant el número de  components amb

l’objectiu de formar un equip .

.  Contrast dels diversos moviments bàsics del bàdminton utilitzats per dominar les

diferents  tècniques.

.  Exercicis per diferenciar les diferents presses de raqueta , centrant  l’atenció en

la pressa universal.
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.  Exercicis per a millorar les posicions bàsiques i els desplaçaments en el terreny

de joc.

. Control d’exercicis  que millorin els cops bàsics: “lob”, “drive”, deixada ,rematada.

.  Exercicis per millorar la sacada des de diferents llocs en el camp.

.  Exercicis per parelles , en grups de quatre, amb una raqueta per parella , amb

mes d’un volant en joc, sense xarxa i amb xarxa.

.  Activitats  lúdiques  que  motivin  l’aprenentatge  de  les  tècniques  i  tàctiques

de tots els esports treballats. 

.  Competicions internes que millorin l’execució tècnica. 

.  Cercar informació sobre els esports practicats i presentar un treball escrit.

ACTIVITATS FÍSIQUES I RECREATIVES  

. Cercar informació sobre diferents activitats realitzades en el medi natural.

.  Pràctica d’activitats relacionades amb el medi natural aprofitant alguna sortida

escolar.  

.  Utilització   de   desplaçaments   sobre   diverses   bases  de   sustentació   que

desenvolupin  i  millorin  la  capacitat d’equilibri. Exercicis per parelles, trios,  petits

i   grans   grups   que  desenvolupin  la  força,  l’equilibri  i  la  cohesió  de   grup

practicant  “ Acro-esport “. Objectiu general 2 : Obj. Específic 4 del PGC.

EXPRESSIÓ CORPORAL 

.  Exercicis d’inspiració i expiració que millorin la sensibilització de distintes parts

del  nostre cos.

.  Exercitació de la respiració , combinant  activitats d’expiració.

. Us de la boca i el nas per a millorar la capacitat respiratòria i exercitat els grups

musculars fent servir diversos estris.

. Exercicis de relaxació combinats amb moviments  d’inspiració i expiració  que

beneficiaran l’acte respiratori i la capacitat pulmonar.              

.  Exercitació de la respiració i la relaxació a traves de jocs.
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. Aplicació , en  parelles, de  diversos  exercicis  d’expiració  que  millorin  la

capacitat  de  concentració.

.  Exercitació de la respiració íntegra alternant el ritme respiratori.

.  Exercitació dels diferents tipus de respiració: abdominal i toràcica.

. Interpretació de ritmes  combinats amb  desplaçaments  per l’espai,   imitant

imaginàriament els comportaments dels companys. 

. Relació  d’accions motores imaginades i  dirigides amb  ritmes  marcats  pel

professor o alumnes de suport.

.  Utilització de diverses músiques per ballar individualment i en parelles.             

. Muntatge  en  grups  d’una  coreografia  ,  representació  de  quadres  escènics

diversos. 

                                                                                                                       

9. BATXILLERAT
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L'Educació física contribueix  a les competències generals del batxillerat:

competència comunicativa, personal i interpersonal, coneixement i interacció amb
el món. 

Competència comunicativa

Us de les possibilitats d'expressió i comunicació d'emocions mitjançant el gest, el
moviment, així com la creació i realització d'activitats relacionades amb l'expressió
corporal i la dansa.

Competència personal

Autonomia de l'alumnat envers la cura de la seva persona i l'adquisició dels hàbits
de vida saludable. Autoexigència per superar-se , presa de decisions, assumpció
de  conseqüències  ,  feina  en  equip  (  activitats  físiques  col·lectives  i  esports
d'equip), resolució de conflictes, acceptació de les diferents capacitats i habilitats
dels altres.

Competència de coneixement i interacció amb el mon

Observació de l'activitat física i l'esport com una pràctica social i cultural , pels
valors i contravalors que se'n deriven i la possibilitat d'inferir-hi.

La principal  dificultat  metodològica  a la  matèria  d'educació física  consisteix  a
mantenir  la  importància  dels  procediments  i  les  actituds,  i  augmentar  alhora
l'exigència en les capacitats personals pel que fa a la responsabilitat , autonomia i
visió crítica de la realitat.

Les competències al batxillerat  es sintetitzen en tres : competència en el
domini corporal i postural; la competència en l'adquisició d'un estil de vida
saludable i la competència en l'ocupació activa del temps de lleure.

Domini corporal i postural

. Autoconeixement , desenvolupament de les pròpies capacitats físiques.

. Utilització de les habilitats i destreses en diferents situacions i medis.

. Expressió i autocontrol corporal.

. Ocupació activa del temps de lleure.

Estil de visa saludable

. Coneixement , valoració, i pràctica d'hàbits saludables.

. Reconeixement dels riscos que impliquen els hàbits no saludables.

Ocupació activa del temps de lleure

. Relació respectuosa amb el medi social i natural .

.  Aprofitament, organització, i gestió de l'activitat física com a recurs del temps
lliure.

. Interiorització dels hàbits saludables a la vida quotidiana.

Els continguts es desenvolupen  a primer curs per mitjà de tres blocs:

Activitat física i salut, activitat física recreativa i expressió corporal. Activitat física i
esport.

10. OBJECTIUS DE L'ÀREA
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Capacitats a desenvolupar  a la matèria d'Educació Física:

.  Conèixer, experimentar i valorar els efectes positius de la inclusió de l’activitat
física i les tècniques de relaxació en els hàbits personals, per a la millora de la
salut , de la qualitat de vida, de les relacions interpersonals i socials. 

.  Elaborar  i  dur  a  la  pràctica un programa d’activitat  física saludable  per  a  la

consecució d’uns objectius,  ajustats  a  les  necessitats  i  característiques de les

persones a qui estigui adreçat.

.  Organitzar i participar en activitats físiques en el temps de lleure,  valorant  els

seus aspectes positius resolent les dificultats amb el diàleg i el treball en equip.

.  Practicar  habilitats  motrius  diverses i  exercitar  les  capacitats  físiques per

resoldre situacions motrius diferents, aconseguir  un bon domini i autocontrol del

cos.

.  Participar activament en l’organització i/o  realització d’activitats  físiques  en el

medi  natural,  respectant  el  medi  ambient  i  adoptant  les mesures de seguretat

adequades .   

.  Adoptar una actitud crítica davant aquells aspectes de les activitats  físiques i

esportives que no siguin adequades per un correcte  desenvolupament  personal

i  social,  com les  pràctiques  nocives  relacionades amb  l’àmbit  de  la  salut,  la

recreació o amb l’esport i la competició.

.  Dissenyar i executar activitats d’expressió corporal, sent capaços de valorar-les

com a mitjà de creixement personal  i de  comunicació  amb els  altres, respectant

la seva diversitat.

.  Conèixer  i  valorar  les  sortides  professionals  relacionades  amb  l’àmbit  de

l’educació física i l’esport.

. Valorar, conèixer i utilitzar les possibilitats que les tecnologies de la informació i
la comunicació i els mitjans  audiovisuals  ofereixen en l’àmbit de l’activitat física  i
esportiva.  

                                                            

11. PRIMER CURS
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11.1 Continguts

Procediments

L’activitat física i la salut  

. Experiment. dels beneficis i riscos de l’activ. física com a hàbit de vida saludable.

.  Planificació i execució del treball de les qualitats físiques relacionades amb la

salut i realització de proves d’avaluació de la condició física.

.  Experimentació i execució de diferents activitats que estiguin relacionades amb

la prevenció i seguretat en l’activitat física.

. Experimentació  dels  elements  que  constitueixen   l’autocontrol  corporal:  la

higiene, l’alimentació equilibrada, el descans i la relaxació.

. Aplicació de tècniques de relaxació a la vida diària com a mitja de coneixement

personal i recurs de compensació de tensions i desequilibris.   

 L’activitat Física i l’esport

. Experimentació, organització i execució pràctica de diferents esports individuals i

col·lectius.       

. Exercitació de  les qualitats físiques, habilitats motrius, i principis tècnics  i tàctics

que es posen en joc en diferents activitats esportives.

.  Aplicació dels principis i mètodes de l’entrenament.

Activitat física recreativa i expressió corporal 

. Exercitació de diferents i variades activitats recreatives.

.  Creació,  experimentació  i  organització  d’activitats  individuals  i  en  grup  que

afavoreixin  la comunicació  i l’expressió per mitja del llenguatge corporal ,utilitzant

si escau un suport rítmic.   Participació en el projecte “Tot Dansa”   

.  Experimentació  i  pràctica  de  diferents  jocs  i  esports  modificats  segon  els

objectius que es vulguin aconseguir.

  

Conceptes
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L’activitat física i la salut

.  Coneixement, anàlisi reflexió crítica sobre l ’exercici físic i  la salut. Influència

negativa d’alguns hàbits i pràctiques.

.  Coneixement, anàlisi i reflexió crítica de a influència negativa d’alguns hàbits i

pràctiques.                     

. Coneixement i anàlisi sobre l’exercici físic i l’entrenament i la seva aportació a la

millora de la condició física.

 L’activitat física i l’esport       

. Coneixement, anàlisi , reflexió,  dels principis de l’entrenament.

.  Coneixement i anàlisi crítica de l’esport com a fenomen social  i cultural i de la

seva repercussió en els mitjans de comunicació.

. Coneixement i anàlisi crítica dels valors individuals i socials de l’esport. Relació

dels valors dels jocs d’altres cultures i èpoques i l’esport en les societats actuals. 

Valors

Activitat física i salut

. Valoració dels beneficis i riscos de l’activitat física com a hàbit de vida saludable.

. Valoració de la prevenció i seguretat en l’activitat física.

. Valoració i acceptació de valors com la responsabilitat, la perseverança i l’esforç

per aconseguir una millora de la condició física i la salut.

 L’activitat física i l’esport

.  Valoració  de  l’organització de  l’esport. Implicacions  personals i socials que

representa practicar regularment un esport.

. Valoració dels jocs i esports d’altres cultures i èpoques i l'esport en les societats

actuals.

Activitat física recreativa i l’expressió corporal

. Valoració de la importància de l’activitat física en el temps de lleure.

. Valoració de la importància del treball en equip. 

11.2 criteris d’avaluació

1. Realitzar  proves de condició física  per comprovar la millora de  les Q.F.B.
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2. Realitzar  proves individuals i   col·lectives.    És comprovarà la velocitat

gestual,  la  resistència,  la  coordinació  ,el  ritme  ,  a  més  de  valorar  la

consecució de fites comuns 

3. Realitzar  de proves  per comprovar la  tècnica en els esports practicats.

4. Observar durant les sessions, si l’alumnat  mostra  autonomia a l’hora de

fer escalfaments, atenent a criteris de correcció per prevenir lesions.

5. Observar  del  grau  d’implicació  i  esforç  en  el  desenvolupament  de  les

sessions.

6. Observar diària de les A,V,N : higiènics,  utilització de les instal·lacions , en

general del respecte a  les regles i  normes de la  classe d’educació física.

7. Preparar una sessió pràctica . Posar-la en pràctica amb els companys/es.

8. Utilitzar  i  valorar  les  noves  tecnologies  i  els  mitjans  audiovisuals  en

activitats d'aula com a suport per aconseguir els objectius de la matèria.

9. Valorar un treball de conceptes. Utilitzar diferents fonts, suports i mitjans.

10.Valoració de la participació en activitats cooperatives (  acro-esport, danses

populars «Ball de bastons», dansa contemporània ) realitzades amb altres

cursos .

 Objectiu  general  2  :  millorar  la  cohesió  social.  Objectiu  específic  4 :

afavorir la interacció entre tor l'alumnat amb activitats com Carnestoltes o

Sant Jordi. Aquest punt estarà condicionat a la coincidència horària dels

membres del departament. 

                    

                          Distribució de la nota en percentatges:
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PROCEDIMENTS                          70%               ( Pràctica :  30% , Examen: 40% )

CONCEPTES                                10%                Treball teòric        

ACTITUDS,VALORS, NORMES   20%

11.3 Temporització

CONTINGUTS                                                                    APROXIMACIÓ HORES

Activitat física i salut                                                                                               15

Activitat física i esport                                                                                             15

Activitat física recreativa i expressió corporal                                                 15

Activitats d’avaluació                                                                                                6

                                                      

12. CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES

Filosofia i ciutadania
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 Els valors individuals i socials de l’esport

Economia. Economia de l’empresa. Geografia 

L’esport, un servei i un bé de consum          

Ciències per el món  contemporani. Biologia. Anatomia aplicada

Estils  de  vida  saludable   domini  de  la  postura  i  coneixement  de  l'anatomia

implicada a l'exercici.

Arts escèniques. llenguatge i pràctica musical

Expressió d’idees i sentiments a través del llenguatge corporal amb suport rítmic o

sense.

13. CONTINGUTS COMUNS A TOTS ELS BLOCS

.Utilització de les TIC i les MAV per la cerca, anàlisi i contrast d’informació relativa

a l’educació física. 

.  Valoració de les diferents sortides professionals  relacionades amb l’educació

física i la salut, lleure i esport.

. Rebuig de situacions de desigualtat i discriminació.

14. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

Activitat física i salut

. Exercitació de les qualitats físiques que influeixen en major  mesura en la salut i

en una bona condició física.

.  Exercitació de la força : força explosiva i força resistència principalment.

.  Exercitació  de  la  força  general  amb exercicis  individuals  i  activitats  jugades

utilitzant la  parella per oposar-se. 

.  Exercitació  de  la  força  explosiva  de  braços  amb  llançaments  de  pilotes  de

diferent pes.

.  Exercitació  de  la  força  dels  diferents  grups  musculars  amb  contraccions

isomètriques.

. Exercitació de la resistència : resistència aeròbica , mixta i anaeròbia.     

. Exercitació de la velocitat : de reacció de moviment, gestual, i de desplaçament.

. Exercitació de la flexibilitat : general i localitzada.
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.  Exercitació de la mobilitat articular de les diferents articulacions:  coxofemoral,

húmer- escapular ...

. Fer servir diferents sistemes d’entrenament adequades a les  qualitats  físiques

practicades.

. Realització del mètode de repeticions per desenvolupar la força – resistència.

.  Realització  del  mètode  de  càrregues  per  desenvolupar  la  força  general  i

específica.

. Realització del mètode de piràmide per desenvolupar els diferents tipus de força.

.  Realització   del   sistema  d’entrenament   natural   per   a   la  millora  de  la

resistència aeròbica.

. Realització del mètode de intervals  per a la millora de la resistència aeròbica.

. Realització de curses i exercicis  a diferents ritmes ( en progressió o disminució )

per a la millora de la resistència anaeròbia.

. Realització del mètode de reacció repetida per a la millora de la velocitat de

reacció.

. Realització del mètode de repeticions per millorar la velocitat gestual.

. Realització del mètode de flexibilitat activa ( llançaments, rotacions ).

. Realització del mètode “stretching”.

. Realització del mètode de flexibilitat passiva. 

 .  Portar un control individual del volum, intensitat  i recuperació  necessaris per

produir un increment en el nivell de condició física.

. Realització  tant a l’ inici  com  a final de curs de diferents proves per mesurar el

nivell de condició física. ( bateria EUROFIT, test de Cooper... )

. Exercitar les bones postures en la vida diària , i en la pràctica de l’activitat física.

. Incorporar diàriament  els hàbits d’higiene individuals i col·lectius.

L’activitat física recreativa i l’expressió corporal                                               

.  Exercicis d’inspiració i  expiració  que  millorin la  sensibilització  de distintes

parts del nostre cos, incorporant-los a les diferents activitats  
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.  Exercicis de relaxació combinats amb moviments d’inspiració i  expiració que

facilitin la realització de les activitats amb major eficiència. 

. Utilització d’alguns mètodes de relaxament.

.  Interpretació de ritmes combinats amb desplaçaments per l’espai, imitant  de

manera imaginativa  els comportaments dels companys. 

. Utilització de diverses músiques per ballar  en parelles i grups. (Ball de Bastons).

. Utilització de la corda com a instrument que afavoreixi la coordinació general  el

ritme i la creativitat .

. Perfeccionament de les figures en la pràctica de “ Acrosport “. 

. Participació en el Projecte “Tot  Dansa”, projecte començat el curs 16-17 que té

com a objectiu principal donar a conèixer la dansa contemporània. El resultat final

és un espectacle que es mostra a la sala MAC del Mercat de les Flors.

L’activitat física i l’esport

.  Perfeccionament dels desplaçaments  tècnics més  usuals en la  pràctica  del

voleibol: pas simple, pas normal , pas afegit, doble pas, curses de tres passes.

. Control d’exercicis que millorin el toc de dits i possibilitin les diverses passades.

.  Control  d’exercicis  que millorin   el  toc  d’avantbraç i   possibilitin  les accions

tècniques :recepcions de la pilota, passades al col·locador...

. Control d’exercicis que permetin d’afermar els diversos tipus de serveis.

. Exercicis en  petits grups, acostant-se a la situació real de joc.

.  Pràctica de les tàctiques més comuns : recepció -  col·locació - rematada. El

bloqueig a la rematada.

.  Contrast  dels  diversos  moviments  bàsics del futbol utilitzats per millorar, i

dominar la tècnica de control, de conducció i de colpeix .

. Exercicis que millorin el control amb el pit.

. Pràctica de l’acció de control de la pilota amb el cap.

. Activitats de control que millorin els canvis de direcció amb pilota i sense.

. Pràctica d’exercicis per a afermar la “finta”, l’anticipació, la intercepció .
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. Pràctica de les tàctiques més comuns : la paret , la cobertura defensiva, els talls.

. Contrast dels diversos moviments bàsics del bàdminton utilitzats per  dominar les

diferents tècniques.

.  Exercicis per recordar les diferents presses de raqueta, centrant  ’atenció en la

pressa universal.

. Exercicis per a millorar les posicions bàsiques i els desplaçaments en el terreny

de joc. 

.  Control  d’exercicis  que  millorin  els  cops  bàsics:  clear,  cop  pla,  deixada,

esmaixada,  globus ,  “ drop”.

. Exercicis per millorar la sacada des de diferents llocs en el camp.

.  Exercicis per parelles, en grups de quatre, amb una raqueta per parella, amb

mes d’un  volant en joc, sense xarxa i amb xarxa.

. Joc individual i jos de dobles.

.  Pràctica en el  joc de dobles de la situació en el  camp :  endavant  -  darrera,

paral·lel.

.  Activitats  lúdiques  que motivin  l’aprenentatge  de les tècniques i tàctiques de

tots els esports treballats. 

. Competicions internes que millorin l’execució tècnica. 

.  Aplicacions reals de joc, tot seguin el reglament del voleibol, futbol, bàdminton

etc...

         .

15. SORTIDES EXTRAESCOLARS                                           

SECUNDÀRIA  
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1r ESO :  Bicicleta “ Pedals al parc “

2n ESO :  Cúrling

3r ESO  :  Percussió Corporal

4t ESO   : Activitats platja, Cursa d’orientació, Percussió corporal

                A la grada passió i seny  

BATXILLERAT               

1r BATXILLERAT : Tot Dansa. Mercat de les Flors

                               Sortides puntuals al barri . Curses per treballar la resistència

 

16. OBJECTIUS DEL  PAGC 

. Objectiu general 1: millorar els resultats acadèmics.

.  Objectiu específic 4:  aprofundir en el  domini de les tècniques d'estudi, amb
l'elaboració  d'un diccionari de conceptes específics de la matèria, fent servir com
a recursos una llibreta, apunts i intervencions orals, cerca a internet . L'alumnat
haurà  de  ser  capaç  d'explicar  oralment  i  per  escrit  el  concepte  tractat,  per
aconseguir-ho practicaran durant les sessions . Es durà a terme al llarg de tot el
curs a 1r,2n i 3r de l' ESO. 1r i 2n: conèixer els ossos i músculs. 3r: també  la seva
funció, origen i inserció.

Aquest objectiu està relacionat amb el punt 2 de la programació   (objectius
orientats a l'assimilació de conceptes relacionats amb l'educació física)

. Objectiu general 2 : millorar la cohesió social.

. Objectiu específic 4: afavorir la interacció entre tot l'alumnat amb activitats com
la diada de Sant Jordi.  

Planificació  
. Dansa contemporània amb el 1r de batxillerat. Segon any del projecte     
  “ Tot Dansa” . Funció al “ Mercat de les Flors” a finals del mes de maig. 
. Ball de bastons amb grups de 4t . Possible mostra la diada de Sant Jordi.

Aquest objectiu està relacionat amb el punt 2 de la programació : utilitzar el
cos  per  comunicar-se,  expressar,  crear  i  adquirir  hàbits  i  valors  positius  amb
l'entorn i amb les persones.

17. SUPERACIÓ DE L’ÀREA

La nota de l'avaluació serà la suma dels tres continguts : procediments, valors i 
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conceptes.  A  tota  l'  ESO  el  percentatge  serà  el  mateix  :  6  punts  per  els

procediments, 3 punts per els valors , i 1 punt per els conceptes.

L’alumnat que no supera l’àrea de educació física té dret a recuperar-la  en

la convocatòria  de juny i també a la convocatòria de setembre.

Convocatòria de juny:

Amb dues avaluacions aprovades no caldrà presentar-se a la recuperació de

juny, sempre i quan la mitja de les tres avaluacions sigui un 6 .

A la recuperació de  Juny l'alumnat només  podrà  recuperar  les avaluacions

suspeses en els continguts de procediments (  proves, exàmens pràctics  ), i

els continguts de conceptes. A aquesta nota se li sumarà l'obtinguda en valors i

procediments ( quantitat de treball i esforç ) de cada avaluació suspesa.

Convocatòria de setembre :

L’alumnat suspès ho està de tota la matèria.

Haurà de fer les  tasques d’estiu que el seminari li encomani ( dossiers ,cerca

d’informació etc...). A més s’haurà de presentar a las proves pràctiques que es

publiquen a la web  durant el mes de juny, i a l'examen escrit. A aquestes  notes

obtingudes  amb  els  criteris  que  s’acordin  se  li  haurà  de  sumar  la  nota  de

l’aprofitament del curs. 

    L’ALUMNAT RECUPERA LA MATERIA PENDENT APROVANT LA DEL CURS
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