
 
Curs 2008-09   Codi :22040     Assignatura : Iniciació Esportiva II  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre d'Educació Física. Obligatòria, semestral, 2n curs, 2n sem, 6 crèdits. 
(AQUESTA ASSIGNATURA ÉS SUSCEPTIBLE DE SER MODIFICADA ABANS DE COMENÇAR EL CURS)  
 
 
Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 
Professors: Joan Estrada i Tomás Peire       
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
  
- Conèixer els elements tècnics, tàctics i normatius fonamentals i la didàctica específica dels esports 
estudiats. 
- Executar amb correcció les tècniques bàsiques individuals i els comportaments tàctics col·lectius dels 
esports que es practicaran. 
- Identificar  i saber utilitzar les adaptacions adequades per a l’aplicació a l'educació primària de la 
normativa, dels materials i les instal·lacions específiques dels esports estudiats. 
- Reflexionar i valorar sobre la importància de l’esport com a mitjà de formació en valors a l’escola. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
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 dels 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.  
     - Les competicions esportives escolars. 
 - 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. 
 
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. 
 
 
3. Avaluació 
Per a aprovar l’assignatura l’alumnat haurà de superar tots els requisits que s’indiquen a continuació.  
- Assistència a les classes teòriques i a les teòrico-pràctiques; (mínim 80%). Participació activa i 
col·laboradora a les classes.  
- Realització de treballs de classe de format breu. (Fins a 2 punts). 
- Treball acadèmic realitzat per grups. Desenvolupament d’un treball a consensuar amb el 
professorat en un marc obert de propostes d’aprofundiment sobre qualsevol dels temes tractats (Fins a 3 
punts). 
- Examen del conjunt de l’assignatura. Les preguntes es referiran tant als continguts conceptuals 
com als procedimentals. (Fins a 3 punts). 
- Prova pràctica.  L’alumnat haurà de demostrar el seu domini de les habilitats específiques dels 
esports inclosos en el programa. Es tindrà en compte l’actitud i la participació de l’alumnat a les classes 
teòrico-pràctiques. Oportunament es comunicarà els exercicis que es demanaran a la prova pràctica. (Fins 
a 2 punts). 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants trobaran 
materials ( fitxes de lectura, guions de treball, fitxes d'observació i avaluació,...) que els ajudaran a 
confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals,…).      
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· REVISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA. Revista cuatrimestral del INEF de Galicia.  
· REVISTA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. Revista cuatrimestral especializada en temas 
de entrenamiento, editada por el INEF de Galicia.  
· EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE.  "EF + D"   http://emasf.com  
· RETOS. Revista de la federación española de asociaciones de docentes de educación física. 
Publicada por la editorial Gymnos  
· CAMPUS    http://www.el-mundo.es/CAMPUS/  
· COMUNIDAD ESCOLAR     http://www.pntic.mec.es/cescolar/  
· CUADERNOS DE PEDAGOGÍA    http://www.praxis.es/cas/cs_cdp.html  
· ESCUELA ESPAÑOLA    http://www.nova.es/escuela/periodico.htm  
· REVISTA DE EDUCACIÓN     http://www.ince.mec.es/revedu/revind.htm  
· REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA http://www.ucm.es/OTROS/quirom/rep.htm  
· REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN    http://www.oei.es/revista.htm  
· REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA     http://www.um.es/~depmide/RIE/  
EDITORIALS ESPORTIVAS 
· INDE     http://www.inde.com  
· IMAGEN Y DEPORTE     http://www.ecomix.es/~imadepor  
· EDICIONES MORATA    http://www.edmorata.es  
· ESTEBAN SANZ     http://www.spocenter.com/esm  
· GYMNOS    http://www.gymnos.com  
· HUMANKINETICS     http://www.humankinetics.com  
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· WANCEULEN      http://www.arrakis.es/~wanceulen 
ALTRES ENLLAÇOS  
· FEADEF (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE DOCENTES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA)    http://www.retos@gymnos.com  
· ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIAS DEL DEPORTE  http://www.cienciadeporte.com   
· CENTRE D’ESTUDIS OLÍMPICS DE LA UAB    http://olympicstudies.uab.es/ 
· CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES     http://www.mec.es/csd  
· COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL    http://www.sportec.com/www/coe/main.htm  
· COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL    http://www.olimpic.org  
· WEB DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE http://www.cop.es/colegiados/t-00849  
· EL DEPORTE Y LA COMUNIDAD EUROPEA http://www.europea.eu.int/comm/dg10/sport  
· LISTAS INTERNACIONALES DE WEBS SOBRE DEPORTES     http://www.sportweb.com  
· TODO PARA EL DEPORTE EN LA MUJER     http://www.sportw.com/  
· INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE     http://www.iusport.es  
· EDUCAGUIA    http://www.educaguia.com  
· ASOCIACION INTERNACIONAL PARA LA INFORMACIÓN DEPORTIVA   
http://www.uida.es/iasi/listserv.html  
· FORO SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA    http://www.rediris.es/list/info/edufis.es.html  
· LISTA DE ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE INFORMACIÓN DEPORTIVA 
SPORTCOM    http://www.uida.es/sportcom.html  
· LyDER  Asociación de Licenciados y Diplomados de EF de La Rioja    
http://www.fresno.pntic.mec.es/~afes0009/  
· LLISTA DE DISTRIBUCIÓ SOBRE E.F.  http://EDUFIS@LISTSER.rediris.es  
· E.F. ON LINE    http://www.efonline.com/enlaces.htm  
· GRUPO DE NOTICIAS DE EDUCACIÓN FÍSICA  http://www.news:pntic.educación_física 
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