
Curs 2008-09 Codi :22016 Assignatura : Aprenentatge i Desenvolupament Motor  

Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre d'Ed. Física: troncal , 2n sem, 2n curs, 6 crèdits  

Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 
Professors: Jordi Díaz Lucea i Lurdes Martínez Mínguez. 

1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura  
-Possibilitar als estudiants el coneixement del procés de desenvolupament i aprenentatge motor, fent èmfasi en les 

etapes d’Educació Infantil i Primària.  

-Facilitar als alumnes un coneixement tant teòric com pràctic sobre l’aprenentatge i el desenvolupament motor i la 
seva aplicació a l’educació del cos en el context escolar.  

 -Potenciar en l’alumnat la consideració del cos com a instrument d’acció i comunicació així com facilitar 
la reflexió sobre diferents formes de treball corporal que siguin conseqüents amb aquesta idea.  
 -Potenciar en els futurs mestres d’Educació Física una actitud d'observació constant dels propis alumnes 
que els hi permeti una comprensió dels nivells evolutius i característiques pròpies de cadascun, facilitant així un 
procés d’aprenentatge motor significatiu d’aquests.  
 
-Facilitar als estudiants la comprensió de la relació entre la teoria i la pràctica en Educació Física. -Proporcionar, a 
través de les sessions pràctiques, l’ocasió d’experimentar i vivenciar amb el propi cos la realització d’activitats 
físico-esportives.  

2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 I. L'ADQUISICIÓ PROGRESSIVA DEL MOVIMENT  

1 Diferents tipus de moviments: reflex, automàtic i voluntari.  
2 Estructura del moviment: esquemes motors i posturals.  
3 Condicions de realització del moviment.  
4 Els components de l'acte motor  
5 El control del moviment, diferents teories.  
 
II. EL DESENVOLUPAMENT INFANTIL EN RELACIÓ ALS PROCESSOS DE MADURACIÓ MOTRIU  
1 Concepte i objecte d'estudi del creixement i maduració.  
2 Factors endògens i exògens que incideixen sobre el desenvolupament.  
3 Teories generals del desenvolupament i la seva implicació amb les conductes motrius.  
4 Models explicatius del desenvolupament motor humà.  
5 El desenvolupament motor i perceptiu del nen discapacitat. 
6 Característiques del desenvolupament motor en l'etapa d'Educació Infantil.  
7 Característiques del desenvolupament motor en l'etapa d'Educació Primària.  
 
III. DESENVOLUPAMENT DELS COMPONENTS QUANTITATIUS I QUALITATIUS DEL MOVIMENT  
1 Factors condicionants, evolució i fases en l'actuació pedagògica de: a) Control i consciència corporal.    
b) Capacitats físiques.c) Les habilitats i destreses    d) Les capacitats sociomotrius   e) El joc  
2  Processos involutius de la motricitat.  
 
� IV. L'APRENENTATGE MOTOR  
 Concepte d’aprenentatge motor.  
 Evolució històrica de l’aprenentatge motor.  
 Els diferents models explicatius de l'aprenentatge i control motor.  
 Fases en l’aprenentatge d’una praxi motora.  
� 5. Factors que incideixen en l’aprenentatge motor.  
� 5.1. Factors lligat al subjecte.  
� 5.2. Factors lligats a la tasca.  
� 5.3. Factors lligats a la situació d'ensenyament-aprenentatge.  
� 6. L’anàlisi del control motor entès com a processament de la informació.  



� 6.1. El mecanisme perceptiu: la identificació de l’estímul.  
� 6.2. El mecanisme decisional: la selecció de les respostes.  
� 6.3. El mecanisme efector: la programació de la resposta.  
 El control del moviment i la retroalimentació: coneixement dels resultats.  
 La transferència en l’aprenentatge motor.  
 Les TIC i l’aprenentatge motor.  
� V. APRENENTATGE DE LES HABILITATS I LES TASQUES MOTRIUS  
 Concepte de tasca, habilitat i activitat motriu.  
 Concepte d’eficàcia, eficiència i efectivitat motriu.  
 Elements constitutius de les tasques motrius.  
 Introducció als sistemes de classificació de les tasques motrius.  
 Sistemes de classificació de les tasques motrius.  
 
VI. L'AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR  
1 Principals tendències en l’avaluació del desenvolupament motor.  
2 Aspectes previs a l’avaluació del desenvolupament motor.  
 

3. Principals procediments i instruments de mesura i avaluació del desenvolupament motor.  
3.1. Instruments per mesurar aspectes concrets de les capacitats perceptiu-motrius.  
3.2. Escales de desenvolupament i balanç psicometria.  
3.3. Mesurament de l’aptitud motriu.    

3. Avaluació  
 Opció (a) (tradicional)  

1. Superar una prova escrita al final del quadrimestre.  
1 Assistència a les classes, especialment a les pràctiques, participant activament en les mateixes.  
2 Presentar, de forma individual, la recensió d’un llibre dels que s’especifiquen a la pàgina web de 
l’assignatura i seguint les orientacions que es donen a la mateixa pàgina. (Data lliurament: setmana del 7 de maig 
de 2007).  
 

4. Realització d’un treball sobre els continguts de l’assignatura.  

Opció (B) (avaluació formativa)  
1 Assistir a les classes, tant teòriques com teòrico-pràctiques, participant-hi activament en les activitats 
d’ensenyament i aprenentatge i de pràctica amb una actitud crítica i reflexiva.  
� 2. Presentar, de forma individual, la recensió d’un llibre dels que s’especifiquen a la pàgina web de 
l’assignatura i seguint les orientacions que es donen a la mateixa pàgina. (Data lliurament: setmana del 7 de maig 
de 2007).  
 Participar en el fòrum virtual de l’assignatura.  
 Realitzar els següents instruments de síntesi:  
 

-Tema 1: * Mapa conceptual de tots els continguts del tema. (data lliurament: la setmana posterior a 
finalitzar el tema).  
� * Per grups de 3-4 presentar activitats i tasques per realitzar a classe sobre les sensacions i les 
percepcions. (Data lliurament: en finalitzar la classe respectiva).  
� * Per grups de 3-4 presentar activitats i tasques per realitzar a classe sobre els esquemes motors. (Data 
lliurament: en finalitzar la classe respectiva).  
 

- Tema 2: * Presentar un resum de diferents lectures.  
-Tema 3: * Distribució proporcional dels blocs de continguts de l’Educació Física a Primària en els 

diferents nivells i cicles de l’etapa. (Data lliurament: la setmana posterior a finalitzar el tema).  
- Tema 4: * Analitzar un procés d’aprenentatge a partir dels factors lligats a la tasca o a la situació 

d’ensenyament-aprenentatge. (Data lliurament: la setmana posterior a finalitzar el tema).  
� - Tema 5: * Per determinar.  
� - Tema 6: * Per determinar.  
 
NOTES:  

1. Es contempla la possibilitat de realitzar una avaluació final per aquell alumnat que, per diferents raons 
de seguiment del curs, el professorat ho consideri oportú.  
1 Tots els instruments d’avaluació s’han de lliurar a través de “l’aula virtual”  
2 L’aula virtual de l’assignatura és: http://phobos.xtec.net/jdiaz124/moodle  



3 La pàgina web del professor és: http://dewey.uab.es/jdiaz  
 
4. Fonts d'informació bàsica  
(Aquesta assignatura funciona amb un campus virtual propi: Aula Virtual d’Educació Física (AVEF). En aquests 
espai els estudiants trobaran tot el material relacionat amb l’assignatura: programa, fòrum de participació, pautes 
per la recensió, fitxes amb resums de llibres de lectura, articles d’interès, apunts de l’assignatura per cada un dels 
temes, vídeos complementaris, informació puntual… A través d’aquest campus virtual es poden anar consultant 
les notes de l’avaluació formativa i es pot tenir contacte en tot moment amb el professor i la resta d’estudiants. Els 
treball es lliuraran a través d’aquest campus de l’assignatura.  
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