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Objectius 

En acabar l’assignatura l’alumnat ha de ser capaç de: 

1. Conèixer els elements tècnics, tàctics i normatius fonamentals i la didàctica específica dels 
esports estudiats. 

2. Executar amb correcció les tècniques bàsiques individuals i els comportaments tàctics 
col.lectius dels esports que es practicaran. 

3. Identificar i saber utilitzar les adaptacions adequades per a la seva aplicació a l'educació 
primària de la normativa, dels materials i les instal.lacions específiques dels esports estudiats. 

 

Temari 

BLOC TEÒRIC: 

1. Història, evolució, i situació actual referents als esports Bàsquet, Futbol, Rugbi i Voleibol. 

- Els orígens i els factors que han provocat la seva transformació fins a l’actual forma de jugar. 

- Consideracions socio-afectives relacionades amb els esports de cooperació-oposició (C-O). 

- El tractament que reben a l’escola i el tractament que fan els mitjans de comunicació. 

- Consideracions sobre la pràctica en el marc dels programes d’Educació Física i la pràctica en 

l’àmbit de les activitats extraescolars. 

  

2. Didàctica específica de la iniciació esportiva als esports de C-O en general i del Bàsquet, 

Futbol, Rugbi i Voleibol en particular. 

- Principis didàctics que s‘han de tenir en compte. Entrenament esportiu i aprenentatge escolar 

dels esports de C-O: diferències i coincidències. 

- Estratègies didàctiques aplicades a la iniciació esportiva dels esports de C-O. 

- Consideracions generals sobre els recursos materials i les instal.lacions. 

  



3. Formes i instruments d'avaluació adequats pels aprenentatges dels esports de C-O propis de 
la iniciació esportiva. 

- L’avaluació inicial, formativa i sumativa o final. 

- La recollida d’informació per a l’avaluació i la seva interpretació. El coneixement dels resultats 
que rep l’alumne. 

  

BLOC TEÒRIC-PRÀCTIC: 

4. Teoria i pràctica dels elements tècnics, tàctics i normatius, tant individuals com col·lectius, 
dels següents esports: 

a. Bàsquet: 

• L’estructura interna del joc.  

• Les habilitats coordinatives específiques: el control de la pilota, els desplaçaments, el 

bot, les passades, els llançaments, les recepcions, les fintes, ...  

• Els comportaments tàctics individuals en defensa i en atac.  

• L’organització de l’equip. Les estratègies col.lectives bàsiques en defensa i en atac.  

• La normativa de joc.  

• Les adaptacions pedagògiques específiques.  

• Els materials i les instal·lacions.  

  

b. Futbol: 

• L’estructura interna del joc.  

• Les habilitats coordinatives específiques: els desplaçaments, les passades, els xuts a 

porteria, els controls, les conduccions, les fintes, el driblatge, ...  

• Els comportaments tàctics individuals en defensa i en atac.  

• L’organització de l’equip. Les estratègies col.lectives bàsiques en defensa i en atac.  

• La normativa de joc. Els materials i les instal.lacions. Les adaptacions pedagògiques 

específiques.  

  

c. Rugbi: 

• L’estructura interna del joc.  

• Les habilitats coordinatives específiques: els desplaçaments, les passades, les 

recepcions, les formacions reglamentàries, ...  

• Els comportaments tàctics individuals en defensa i en atac.  

• L’organització de l’equip. Les estratègies col.lectives bàsiques en defensa i en atac.  



• La normativa de joc. Els materials i les instal.lacions. Les adaptacions pedagògiques 

específiques  

  

d. Voleibol: 

• L’estructura interna del joc.  

• Les habilitats coordinatives específiques: els desplaçaments, les passades, les 

recepcions, el toc de dits i de mà baixa, les sacades, les rematades, els bloqueigs, les 

fintes ...  

• Els comportaments tàctics individuals en defensa i en atac.  

• L’organització de l’equip. Les estratègies col.lectives bàsiques en defensa i en atac.  

• La normativa de joc. Els materials i les instal.lacions. Les adaptacions pedagògiques 

específiques.  

 

Metodologia  

1. L'aprenentatge de la tècnica individual i de la tàctica dels esports que inclou el programa es 

tractaran de forma activa i vivenciada en les sessions pràctiques. 

2. El professor farà exposicions teòriques a l'aula. S'utilitzaran recursos audiovisuals: 

transparències, vídeos, etc. 

3. S'estimularà les intervencions dels alumnes a través d'exposicions al seu càrrec, de 

preguntes, de debats, de treballs cooperatius i de la seva participació espontània. 

 

Avaluació  

1. L’alumne haurà de demostrar en una prova teòrica i en una pràctica, que ha assolit un nivell 

suficient de coneixements i d’habilitats específiques del programa i dels esports estudiats. 

2. L’alumnat haurà d’assistir activament a un mínim del 80 % de les sessions pràctiques. 

3. Treball de grup: Realització d’un treball a consensuar amb el professorat en un marc obert 

de propostes d’aprofundiment sobre qualsevol dels temes tractats. 

Es tindran en compte els treballs relacionats amb comentaris, reflexions, propostes, ... dels 

continguts desenvolupats a les classes teòriques. 
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