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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES PEL PROFESSORAT 
 GUIA ESPECÍFICA SALUT 

 

 

Per tal de portar a terme aquesta proposta didàctica us recomanem que abans de començar us llegiu 

l'apartat general de presentació anomenada "El projecte" ja que us donarà una visió de conjunt de la 

proposta de Valors en Joc. Una vegada realitzada la lectura, en aquest apartat trobareu orientacions 

específiques per desenvolupar la temàtica de “Salut i Activitat Física”. 

 

1. PRESENTACIÓ 

En aquesta proposta didàctica es plantegen un seguit d’activitats per sensibilitzar a l’alumnat sobre una 

problemàtica molt present a dia d’avui com és la l’augment progressiu, que es detecta entre la població, de 

mantenir un estil de vida sedentari o inactiu, la problemàtica conseqüent sobre la salut que se’n deriven i 

de la importància de la pràctica de l’activitat física com a una eina per a la seva millora. 

 

Objectius generals 

 Conèixer els beneficis que suposa la pràctica d’activitat física per a la salut i els inconvenients de 

mantenir un estil de vida sedentari. 

 Analitzar el tipus i la freqüència més adequada de pràctica d’activitat física segons l’edat del practicant. 

 Reflexionar sobre la freqüència de la pròpia pràctica d’activitat física i la dels familiars més propers per 

assolir uns bons nivells de salut. 

 Elaborar diferents estratègies d’intervenció per a potenciar la pràctica d’activitat física. 

 Dissenyar i portar a terme una jornada de promoció de l’activitat física dins del propi centre educatiu. 

 

 

2. ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA 

Les propostes es poden fer a les classes d’Educació Física però també des d’altres assignatures com la 

tutoria o altres assignatures afins. La coordinació entre el professorat implicat en el projecte serà clau. 

Cada activitat està estructurada en diferents tasques, de manera que l’alumnat segueix un procés en el 

que: 

 

1. Reflexiona individualment i debat en grup les seves idees prèvies i les idees presents en la societat a 

partir d’algun estímul concret: vídeo, imatge, lectura breu, etc. 

 

2. Busca informació i es documenta sobre la qüestió específica que s’aborda en l’activitat a partir dels 

links o documents que se li faciliten o bé a través de cerques lliures per internet. 
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3. A partir de la informació recollida, i de forma cooperativa, elabora algun tipus de material on presenten 

els resultats de les tasques que han dut a terme: un cartell sobre els beneficis que suposa la pràctica 

d’activitat física, una anàlisis sobre la pròpia pràctica d’activitat física i dels pares i avis, unes fotografies 

per a dinamitzar l’activitat física, un vídeo-espot de promoció de l’activitat física, i un disseny d’una 

jornada d’activitat física per a tot el centre educatiu. 

 

Si bé totes les activitats estan pensades perquè es realitzin de forma complerta, en cas que es consideri 

oportú, es poden realitzar de forma parcial, seleccionant aquelles tasques que més s’ajustin als vostres 

interessos.  

 

Bona part de les propostes es podrien fer de manera individual, però recomanem plantejar-les a partir del 

treball cooperatiu. Per això us proposem de fer equips de treball estables al llarg de tot el procés, ja que el 

treball en equip és també un dels objectius a desenvolupar a partir del projecte. 

 

 

3. TEMPORALITZACIÓ 

La durada de la intervenció educativa que recomanem és al voltant de tres mesos, però tot dependrà del 

grau d’aprofundiment de les activitats que es facin, i del nombre d’hores setmanals que s’hi dediquin. Cada 

centre pot preveure la millor organització temporal per portar la proposta a la pràctica. 

 

Es recomana plantejar la part reflexiva de cada activitat a l’aula, de manera que el professorat pot dirigir el 

debat, i posteriorment deixar que l’alumnat realitzi de forma autònoma, a l’aula o a casa, la resta de 

tasques, deixant el temps necessari perquè les puguin completar. Una vegada l’alumnat hagi acabat 

l’activitat, es recomana fer una posada en comú del material elaborat per cada grup. 

 

 

4. ACTIVITATS  

Les activitats que es presenten tenen un caràcter flexible i orientatiu. No cal que es facin totes si el 

professorat no ho considera oportú, ja que dependrà dels diferents contextos educatius, espais, 

assignatures implicades, etc. que algunes activitats potser no es puguin realitzar o es facin en un grau 

d’aprofundiment diferent al proposat.  

 

Sessió introductòria  

En la sessió introductòria l’objectiu és presentar la proposta a l’alumnat a través de la presentació del propi 

recurs. Així mateix, tal i com s’explica a l’apartat de “Procés”, és necessari explicar l’estructura de la 

plataforma de treball, i establir la dinàmica de funcionament que el professorat hagi decidit: formació de 

grups, calendari, canals de comunicació, etc.  
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Activitat 1. Activitat física: Quina passada  

L’objectiu de l’activitat, estructurada en quatre tasques, és per sensibilitzar a l’alumnat sobre els beneficis 

que suposa per a la salut i pràctica d’activitat física, mantenint un estil de vida actiu i, alhora, reflexionar 

sobre els perjudicis per a la salut que suposa seguir una vida sedentària, fumar, l’estrès, etc.  

 

A les tasca 1 s’inicia la reflexió a partir del visionat de diferents vídeos de la de promoció d’activitat física i 

vida activa ( de manera que es pot fer a l’aula o de forma autònoma).  

 

A partir del visionat i reflexió, a la tasca 2 es proposa que l’alumnat elabori cinc accions que poden realitzar-

se durant la vida quotidiana i que afavoreixen seguir un estil de vida actiu o saludable. De la mateixa 

manera se’ls demana que indiquin també cinc accions que suposen una vida sedentària i/o no saludable. 

S’adjunta un document en format Word per a tal efecte.  

 

A la tasca 3 es pretén que l’alumnat cerqui informació per internet i d’altres mitjans (revistes, 

enciclopèdies, etc.) sobre els beneficis que suposa la pràctica d’activitat física sobre els diferents sistemes 

biològics (circulatori, respiratori, etc.) i també a nivell psicològic i social.  

 

Finalment, a la tasca 4, i com a culminació del procés, es proposa a cada grup que elabori un cartell que 

tingui com objectiu explicar els beneficis que suposa per a la salut fer activitat física i a partir de quines 

activitats físiques es pot fer.  

 

Espai: a l’aula i/o de forma autònoma per part de l’alumnat  

Material: la realització de les tasques 1 i 3 requereix l’ús algun dispositiu que permeti la visualització del 

vídeo i la cerca per internet.  

 

A la tasca 2 es necessari haver imprès el full que s’adjunta i/o treballar-lo directament a l’ordinador. 

 

A la tasca 4 és oportú lliurar un petit document sobre les característiques particulars que ha de tenir el 

cartell en relació a mides i format. És possible que el professorat doni, directament, el cartell i demani a 

l’alumnat que l’ompli mitjançant text i/o imatges.  

 

Durada: 2 o 3 sessions. 

 

Activitat 2. Som gent sana? Som gent activa?  

L’objectiu de l’activitat, estructurada en 4 tasques, és sensibilitzar a l’alumnat la importància de tenir unes 

pautes de pràctica d’activitat física regular, que seran diferents segons l’edat del participant. Amb aquesta 

activitat es pretén, a més, que sigui conscient sobre el seu propi nivell de pràctica d’activitat física així com 

la dels familiars a aquest.  
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A la tasca 2 i a partir del visionat de les piràmides d’activitat física, exposades a la tasca 1, es demana que 

l’alumnat elabori un petit document Excel (s’ajunta) amb el tipus i quantitat d’activitat física que al llarg 

d’una setmana. És important que disposi d’uns coneixement bàsics d’ús d’aquest programari.  

 

La tasca 3, molt semblant a l’anterior, es pretén que generalitzi allò après a la tasca 2 preguntant als seus 

pares i avis sobre el tipus de freqüència d’activitat física que realitzen aquests durant una setmana.  

 

A la tasca 4, i a partir de les dades-resultats que s’obtinguin de l’anàlisi realitzat per part de tots els 

membres del grup, es demana que l’alumnat redacti unes conclusions generals i, a la vegada, que proposi 

possibles activitats, a mode de consells per enfortir l’establiment d’un estil de vida actiu a partir de 

l’activitat física.  

 

És aconsellable que l’alumnat exposi les dades i consells de forma pública al grup-classe.  

 

Espai: a l’aula a partir del treball autònom per part de l’alumnat. 

Material: la realització de les tasques 2 i 3 es requereix de l’ús d’algun programari de càlcul.  

Durada: 2 o 3 sessions (cal un treball previ a casa). 

 

Activitat 3. Concurs de fotografia en moviment 

L’objectiu de l’activitat, estructurada en 5 tasques que estan molt directament relacionades, és possibilitar 

perquè l’alumnat sigui creatiu a l’hora de fer fotografies per donar a entendre les múltiples possibilitats que 

hi ha a la vida quotidiana per a la pràctica d’una vida activa i saludable. Aquesta activitat s’ha elaborat en 

mode de “Concurs” i pot ser utilitzat realment com a tal per part del propi centre educatiu per a fer més 

significatiu i atractiu el procés d’aprenentatge (bases, jurat, exposició, etc.)  

 

És possible que sigui necessari i útil dissenyar una sessió d’introducció a la fotografia per part d’un expert o 

coneixedor de la matèria en qüestió.  

 

Espai: a l’aula i de forma autònoma per part de l’alumnat. 

Material: càmera fotogràfica o smartphone per alumne. Sobres i espai d’exposició.  

Durada: Entre 1 i 2 sessions, encara que requerirà de molt més temps el treball autònom o per parelles per 

a fer les corresponents fotografies. 

 

Activitat 4. Quin muntatge que fem amb la família 

És conegut que un dels factors més importants perquè la gent realitzi activitat física o qualsevol altra 

activitat social és a partir de l’aprenentatge per imitació. L’objectiu d’aquesta l’activitat, estructurada en 3 

tasques, és potenciar aquest aprenentatge per imitació. Se cerca que el propi alumnat i els seus familiars 

(pares i avis) portin a terme, de forma vivencial, activitats físiques intentant establir un estil de vida actiu i 

saludable.  
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A la tasca 1 es demana que cada alumne pensi quin tipus d’activitat física pot portar a terme conjuntament 

amb la seva família. La idea és que sigui una activitat fàcil, divertida, que integri el màxim de gent possible i 

que es pugui realitzar, per exemple anar a passejar amb bicicleta, fer senderisme, nadar, jugar a un 

determinat esport, etc. És possible que cada família faci una activitat física diferent o bé compartir 

l’activitat entre més d’una família.  

 

A la tasca 2, s’ha de portar a terme l’activitat física corresponent i, alhora, s’haurà d’enregistrar en vídeo. És 

interessant que algun professor/a del centre, expert en l’ús de material audiovisual, doni unes petites 

instruccions a l’alumnat per a l’enregistrament. 

 

Un cop fet l’enregistrament, a la tasca 3, l’alumnat de cada grup haurà d’editar els diferents vídeos per a 

fer-ne una composició en forma d’anunci publicitari, de no més d’un minut, per tal d’engrescar a la gent a 

fer activitat física. Es pot incorporar música i veu en off. En aquest apartat és convenient que algun 

professor/a expert en l’ús de material audiovisual guiï a l’alumnat ja que suposa una tasca de notable 

dificultat. A la web es proposen diferents software d’edició de vídeos. 

 

A la darrera tasca (tasca 4) es demana que l’alumnat presenti la seu vídeoanunci publicitari al grup-classe 

exposant les dificultats més rellevants amb les que s’han trobat per a l’enregistrament i/o edició del mateix. 

Aquí pot ser possible introduir l’ús d’una avaluació recíproca del material presentat entre els diferents 

grups.  

 

Espai: a l’aula i de forma autònoma per part de l’alumnat  

Material: Càmeres de vídeo o smartphones, ordinadors, software d’edició de vídeos i accés a internet. 

Durada: Aproximadament de 4-6 sessions 

 

Activitat 5. Una Festa Activa al Pati  

Aquesta activitat és una síntesi del conjunt d’activitats realitzades en aquest mòdul sobre activitat física i 

salut. Està organitzada en 4 tasques i es pretén que l’alumnat porti a terme una jornada d’activitat física en 

el propi centre educatiu a partir dels continguts conceptuals i procedimentals apresos. És recomanable que 

cada grup-classe prepari una Jornada Activa al conjunt d’alumnat del centre i, per tant, hi haurà tantes 

Jornades Actives com “línies educatives” tingui el centre educatiu.  

 

A la tasca 1 cada grup de treball haurà de dissenyar i elaborar una cartell de la Jornada Activa amb la 

finalitat de dinamitzar al conjunt d’alumnat del centre vers la pràctica d’activitat física durant el període del 

pati. Serà el professorat responsable qui donarà les instruccions concretes de les característiques que ha de 

tenir el cartell així com del dia de la Jornada.  

 

A la tasca 2 cada grup haurà de preparar una activitat física divertida i motivant per a ser presentada a la 

resta d’alumnat del centre. S’aporten, a la web, links sobre possibles jocs per a realitzar així com una fitxa 
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d’activitat amb els elements més importants per a considerar-se (material, espai, nombre de participants, 

etc.).  

 

No és necessari que l’activitat física proposada sigui en forma de joc; pot ser per exemple, una activitat de 

ball o de ritme. Es creu convenient que no sigui en forma “d’esport” i que l’alumnat elabori una activitat 

física original i personal.  

 

A la tasca 3 s’ha d’elaborar un petit document amb els principals coneixements adquirits durant el mòdul 

sobre la importància de l’activitat física com element bàsic per mantenir un estil de vida actiu i saludable. 

Aquest document s’ha de lliurar als participants (alumnat) durant la Jornada Activa.  

 

Finalment, a la tasca 4, és necessari organitzar els diferents grups de treball en espais diferents al pati per a 

portar a terme les activitats físiques proposades i, alhora, que cada alumne del grup de treball tingui clar 

quin serà el seu rol durant l’exposició de l’activitat.  

 

Aquí és important que el professorat determini el temps de durada de cada activitat així com el nombre 

màxim de participants per activitat i el material necessari.  

 

Espai: a l’aula i al pati.  

Material: Cartolines, paper i material específic d’educació física.  

Durada: Aproximadament entre 3 i 5 sessions. 

 

 

5. ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ 

Proposem tres avaluacions: a) Del procés d’aprenentatge de l’alumnat per part del professorat, b) 

Autoavaluació i/o avaluació recíproca del treball en equip i finalment, c) una avaluació del projecte. Algunes 

informacions sobre cada apartat:  

 

a) L’avaluació de l’alumnat per part del professorat: L’avaluació guia el procés d’aprenentatge i per tant, 

des d’un començament els nois i noies coneixeran els criteris d’avaluació que trobaran a la mateixa 

pàgina web a partir d’unes rubriques bàsiques que cada professor/a podrà adaptar. Si alguna de les 

activitats no es porta a terme, la puntuació final de la rúbrica també s’haurà de modificar i ajustar a les 

activitats realitzades. 

b) Autoavaluació: L’autoavaluació de l’alumnat del seu propi aprenentatge però també del treball en grup 

vindrà acompanyada d’una nova rúbrica. Aquesta pot emplenar-se diàriament o al final de cada 

activitat. També és possible establir possibles avaluacions recíproques entre els diferents grups de 

treball i activitats.  

c) Avaluació del projecte per part del professorat: Aquesta es farà a través d’un qüestionari on line 

(entre 5 i 10’). La vostra opinió ens ajudarà a millorar-lo. Gràcies! 
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6. LECTURES I LINKS DE SUPORT A LA TEMÀTICA  

Per ampliar informació sobre aquesta temàtica podeu consultar:  

 

 Web del Pla d’Activitat Física, Esport i Salut: http://pafes.cat/  

 Web del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable 

(PAAS): 

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/salut_i_qualitat/salut_publica/paas/ 

 Web del Canal Salut (Activitat Física): http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/activitat_fisica/ 

 

 

 

 

 

http://pafes.cat/
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/salut_i_qualitat/salut_publica/paas/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/activitat_fisica/

