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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura  
En finalitzar l'estudi d'aquesta assignatura, les persones estudiants haurien de ser capaces de:   
1  Identificar els processos d'interacció i de comunicació que es produeixen en les situacions 
d'ensenyament / aprenentatge d'activitats físiques.   
2 Copsar les semblances i les diferències entre les concepcions pedagògiques essencials de la motricitat i 
saber aplicar-les en el disseny d'activitats d'ensenyament/aprenentatge.   
3  Identificar i aplicar els elements bàsics d'organització i desenvolupament d'una sessió d'educació física.   
4 Identificar i aplicar sistemes i criteris d'avaluació en educació física.   
5  Mostrar coneixement dels elements bàsics d'aportació de l'àrea d'educació física al PCC.   
6  Redactar un programa anual d'activitats físiques integrat dins el PCC.  
7  Comprendre la importància de ser les responsables de l'educació física d'un centre escolar.    
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts  
La matèria és estructurada al voltant de 8 blocs de continguts. Els quatre primers agrupen temes relatius a 
funcions docents a l'hora de fer classes, mentre que en els altres quatre s'engloben els que fan referència a funcions 
de programació i d'organització.   

I. PROCESSOS DE COMUNICACIÓ   
1 Comunicació didàctica en educació física.  
2 Interacció persona professora-persones alumnes.   
3 Interacció alumna-alumna.   
 
II. ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES  
1  Concepcions pedagògiques de la motricitat.  
2 Tasques didàctiques en educació física. Disseny de tasques motrius.   
3  Mètodes d'ensenyament. Estratègies didàctiques.  
4  Motivació en educació física.   
5 Globalització i interdisciplinaritat.   
6 Diversitat i individualització. Coeducació.   
 
III. PROCÉS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE  
1  Coneixement del procés i dels resultats: el feedback extern.   
2  Percepció diferencial: risc objetiu / subjetiu.   
3 Organització i desenvolupament de la sessió.   
 
IV. AVALUACIÓ  
1  Concepte i tipus. Procés general.  
2  Objectes i finalitats.  
3  Mètodes i instruments.   
4 Avaluació de la motricitat humana.   
5 Administració i aplicació.  
 
V. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE  
1  Criteris per a l’explicitació de components d’un PCC.  
2  Components generals d’un PCC: aportacions de l’àrea d’educació física.   
3  Components específics: definició d'objectius.   
4  Components específics: definició de continguts.  
5  Explicitació d’altres components específics.  
 
VI. PROGRAMACIÓ D'AULA   
1  Concepte i components.   



2  El programa anual.  
3 Les unitats bàsiques de programació.  
4  El disseny de les sessions.   
5  Redacció dels instruments del disseny curricular de centre.   
 
VII. DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICA  
1  Concepte i funcions.  
2  Recursos.  
3  Instal.lacions.  
4  Material.  
 
VIII. ORGANITZACIÓ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA EN EL CONTEXTE ESCOLAR   
1 Planificació general de l'activitat física en un centre escolar.   
2  Coordinació de la docència.   
3 Activitats no lectives.   
4  Entitats vinculades amb l'activitat física d'un centre escolar.   
 
Metodologia  A la Facultat, hi haurà dos tipus de sessions: teòriques i teòrico-pràctiques:Sessions teòriques  Es 
desenvoluparan habitualment a l'aula i podran consistir bàsicament en:   
1  Exposicions del professor i, de vegades, d'estudiants.  
 
2  Conferències impartides per persones expertes convidades.   
 
3 Treballs individuals o en grup per a analitzar algun text o per a realitzar exercicis específics.  Sessions 
teòrico-pràctiquesEs desenvoluparan en instal.lacions esportives del campus i consistiran essencialment en:   
 
1  Pràctiques d'activitats d'ensenyament/aprenentatge dirigides pel professor. 
 
2  Reflexió sobre les vivències experimentades.   
 
3 Pràctiques internes de docència i d'observació de classes dirigides per les persones estudiants.  
 
 
A més, les persones estudiants hauran de preparar un cert nombre de temes pel seu compte, mitjançant la 
realització de treballs acadèmics escaients.  

3. Avaluació  
Per aprovar l'assignatura s'hauran de superar els requisits comuns següents, d’acord amb les directrius que 
oportunament s’emetran:  
1  Assistir a les sessions, tant teòriques com teòrico-pràctiques, participant-hi activament en les 
activitatsd’ensenyament/aprenentatge i de pràctica.   
2 Participar activament en les pràctiques internes de l'assignatura. 
 
3  Complimentar quaderns de camp.   
 
4 Realitzar recensions de documents bibliogràfics, videogràfics i/o telemàtics.   
 
5  Presentar un mínim d’un i un màxim de dos treballs acadèmics sobre cada bloc de continguts 
delprograma.  Cada quadrimestre s’ha d’aprovar per separat: hom no pot fer la mitjana de tots dos.  La 
qualificació de cada quadrimestre és alliberatòria: a la convocatòria de setembre només caldràrecuperar el 
quadrimestre suspès.  La qualificació d'un quadrimestre no suspès caduca després de la convocatòria de setembre.  
 
4. Fonts d'informació bàsica  
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