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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22151 - Educació Física, Oci i Recreació
Crèdits 1.92 presencials (48 hores) 4.08 no presencials (102 hores) 6 totals (150

hores).
Grup Grup 1, 2S, GEDP(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Pere Palou Sampol

pere.palou@uib.cat
No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Educació Primària Optativa Tercer curs Grau

Contextualització

L'assignatura Educació Física, Oci i Recreació forma part del bloc de formació didàctic
disciplinar dels estudis de Grau d'Educació Primària, del mòdul Educació Física. La
matèria en la qual s'insereix l'assignatura pretén facilitar la comprensió del coneixement
d'activitats específiques de l'Educació Física, la programació i el disseny de tasques per a
la seva aplicació a l'etapa d'educació primària tan en el seu ambit formal com a no formal.

Per aconseguir-ho, l'alumnat ha de conèixer els elements del currículum per poder aplicar-
los de forma pràctica en l'ensenyament de l'educació física escolar, extraescolar i en altres
àmbits educatius no formals.

L'alumnat ha se ser capaç d'identificar quines estratègies pot utilitzar el mestre per afavorir
l'aprenentatge i desenvolupament motor de les persones de forma significativa.
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Es tracta, en definitiva, de fomentar en els futurs mestres de la menció d'Educació Física,
una actitud d'observació i reflexió constant que els hi permeti una comprensió dels nivells
evolutius i característiques cognitives, motrius i afectives dels alumnes en l'etapa de
Primària.

Des d'una perspectiva personal, es preveu potenciar en l'alumnat l'esperit d'iniciativa, el
sentit crític, l'autonomia personal, així com la capacitat de programació i diseny d'activitats
educatives no formals en diferents àmbits i el coneixement d'altres possibilitats d'actuació
professional.

Requisits

No hi ha requisits previs.

S'aconsella que les assignatures siguin cursades d'acord a l'ordre establert en el propi pla
d'estudis.

Per realitzar les Pràctiques de menció serà necessari estar matriculat (o tenir convalidades
o reconegudes) la Pràctica I, la Pràctica II, l'assignatura optativa necessària per a la menció,
a més d'una de les optatives ofertades en la menció.

Recomanables

Es recomana haver cursat i superat les assignatures d'Educació Física i la seva Didàctica
i Educació Física i Hàbits Saludables.
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Competències

Les competències que s'incorporen a aquesta assignatura, en tant que coneixements,
habilitats, disposicions i conductes, es dirigeixen a aconseguir diferents resultats
d'aprenentatge relacionats amb els plantejaments teòrics i pràctics de l'assignatura.

Específiques

1. 1. Coneixement del currículum escolar de l'Educació Física. Capacitat de domini de la teoria i la
didàctica específica de l'Educació Física, els fonaments i les tècniques de programació d'àrea i disseny
de sessions, així com les estratègies d'intervenció i avaluació dels resultats. 2. Desenvolupament
i avaluació dels continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les
competències corresponents als estudiants. 3. Saber utilitzar, conèixer i aplicar els fonaments del joc,
de les tècniques d’iniciació esportiva, dels esports, de les activitats en el medi natural per a la seva
aplicació i orientació en el centre, en horari escolar i extraescolar, així com conèixer els recursos per a
fomentar la participació esportiva al llarg de la vida. 4. Conèixer els aspectes que relacionen l’activitat
física amb l’oci, el temps lliure i la recreació per a poder establir bases d’actuació adequades en el
medi escolar. 5. Conèixer, valorar i acceptar el propi cos, el seu desenvolupament psicomotriu, les
seves habilitats motores, així com els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i
social des.de l’Educació Física. 6. Conèixer i promoure una educació d’hàbits de vida saludables, els
fonaments biològic i fisiològics del cos humà. Tenir coneixements sobre els processos d’adaptació
a l’exercici físic, les capacitats físiques i la seva evolució. Els factors determinants de l’evolució
ontogènica i una educació en valors..

Genèriques

1. 1. Capacitats de coneixença dels fonaments de l'educació primària, la seva relació interdisciplinària,
els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament
i aprenentatge respectius, relacionant tot això amb l'educació infantil. 2. Anàlisi i comprensió dels
processos educatius en l'aula i fora de l'aula, relatius al període de 6-12 anys. 3. Capacitat d'anàlisi
i incorporació de forma crítica de les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten a
l'educació familiar i escolar. 4. Promoure accions d’Educació en valors i cultura de convivència que
permetin actituds de respecte, afecte i acceptació orientades a la preparació d’una ciutadania activa
i democràtica que facilitin les relacions interpersonals positives, l’autoestima i el desenvolupament
emocional de l’alumnat, tant dins com fora del centre escolar. 5. Dissenyar projectes d’innovació
encaminats a la millora dels processos educatius, identificant indicadors d’avaluació en tots els seus
nivells. 6. Relacionar l’educació amb el medi i cooperar amb les famílies, la comunitat, institucions i
d’altres entitats relacionades amb la infància. 7. Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions
més rellevants de la societat actual que afecten a l’educació familiar i escolar..

Continguts
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La matèria d'Educació Física, Oci i Recreació està organitzada en sis blocs o temes.
L'estudiant, una vegada acabada la sessió teòrica, haurà de realitzar pràctiques presencials
i de simulació docent a les instal·lacions esportives, amb l'objectiu que aprengui a aplicar
els seus coneixements a la pràctica docent.

Continguts temàtics

BLOC 1. De la programació d'Unitats Didàctiques a la Programació Anual d'Educació Física

1.1. Aspectes a tenir en compte a l'hora de desenvolupar una Programació Anual d'Educació Física

1.2. Exemplificació d'una Programació Anual d'Educació Física per a Primària

1.3. Aspectes comuns i diferenciadors a l'hora de programar dins l'àmbit no formal i formal

1.4. Característiques de les activitats físiques no formals

BLOC 2. Els projectes de recreació en diferents entorns

2.1. La recreació i el medi escolar

2.2. La recreació i el medi urbà

2.3. La recreació i el medi natural

BLOC 3. El treball globalitzat i interdisciplinar de la matèria d'Educació Física amb d'altres matèries
curriculars

3.1. L'educació física amb un caràcter integral

3.2. La matèria d'Educació Física i el seu caràcter interdisciplinar. Possibilitats que ens ofereix

3.3.. Transversalitat i Educació Física

BLOC 4. Les activitats físiques alternatives dins la programació d'Educació Física

4.1. El material alternatiu en l'ensenyament de l'educació física i l'activitat física

4.2. Jocs i esports alternatius

4.3. Les activitats artístiques i expressives

BLOC 5. Les activitats físiques dins l'àmbit extraescolar

5.1. Els conceptes de temps lliure, oci i recreació

5.2. Orientacions a l'hora de dissenyar i dur a terme activitats físiques dins l'àmbit no formal

5.3. L'activitat física extraescolar i la seva relació amb la salut

BLOC 6. L'Activitat Física Inclusiva

6.1. En persones amb discapacitat física, intelectual i sensorial

6.2. En gent gran

6.3. En persones amb risc d'exclusió social

Metodologia docent
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La metodologia que s'utilitzarà per a la consecució de les competències de l'assignatura
s'estructuraran al voltant de: exposicions dels continguts per part del professor;
treball individual i en grup petit mitjançant activitats presencials i no presencials com
exposicions orals, lectures, comentaris de text, participació en seminaris / debats,
tant dels continguts propis de l'assignatura com d'altres temes d'actualitat educativa
que puguin ser d'interès al llarg del curs. En les sessions pràctiques es treballarà amb
grup mitjà, per possibilitar que l'alumnat pugui experimentar i vivenciar amb el propi
cos la realització d'activitats fisico-esportives, així com comprendre la relació entre
la teoria i la pràctica, en la materia d'Educació Física i saber elaborar sequ¨ències
d'ensenyament mitjançant la simulació docent, que afavoreixin un tipus d'aprenentatge
i desenvolupament motor adequat en l'àmbit de l'Educació Física escolar i extraescolar
a l'etapa primària. Després de cada sessió es proposaràn activitats de reflexió i activitats
d'aplicació pràctica, per poder relacionar, en tot moment, els continguts teòrics amb
els pràctics. De forma general, les pràctiques es desenvoluparan a les instal·lacions
esportives de la UIB. Per facilitar i afavorir el treball no presencial i autònom de
l'alumnat, l'assignatura es treballarà a través de Campus Extens, amb la utilització de
la plataforma educativa Moodle. Mitjançant les eines telemàtiques de què disposam,
es mantindran tutories electròniques a través del correu intern, es posaran a l'abast dels
estudiants materials o recursos per facilitar la comprensió dels continguts (per exemple:
articles, enllaços a documents, presentacions de l'assignatura, vídeos i altres materials
multimèdia), es dinamitzarà la participació del grup, fomentant la col·laboració, es
realitzaran activitats d'avaluació i/o autoavaluació i es mantindrà l'organització del
treball a través del calendari i les notícies.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Exposició dels
continguts

Grup gran (G) Exposició dels continguts. Es realitzarà a partir d'exposicions orals del
professor i la participació dels alumnes en activitats d'anàlisi, reflexió i
debat.

Classes pràctiques Treball pràctic
sobre els continguts
teòrics

Grup mitjà (M) Treball de simulació docent en grups reduïts d'alumnes sobre els continguts
tractats en les classes teòriques sota la supervisió del professor. Reflexió
personal.

Tutories ECTS Revisió i
assimilació de
conceptes

Grup petit (P) Una de les competències genèriques fonamentals que tractam d'inculcar
a l'estudiant és la capacitat per treballar de forma autònoma, les tutories
juguen un paper molt rellevant per tal de fer un seguiment correcte del
treball autònom. Mitjançant les tutories, l'estudiant podrà resoldre dubtes
en relació als continguts exposats a les activitats presencials i al material
de suport lliurat pel professor. Els alumnes hauràn d'assitir com a mínim
a una tutoria en petit grup.
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Avaluació Entrevista i defensa
de la programació
anual

Grup petit (P) En petits grups de treball els alumnes hauran de defensar de forma conjunta
una programació anual elaborada amb anterioritat.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Lectura d'articles i llibres Els alumnes hauràn de llegir articles o capítols de llibres envers temes relacionats amb
la temàtica general de l'assignatura que seran avaluats pel professorat.

Estudi i treball
autònom en grup

Preparació de la simulació
docent

Els alumnes en grups de treball hauràn d'elaborar una simulació docent que hauran de
dur a terme.

Estudi i treball
autònom en grup

Preparació dels temes i de
la programació anual

Després de les exposicions dels continguts exposats oralment pel professorat, l'alumne
haurà d'aprofundir en cada un dels temes a partir de lectures obligatòries i recomanades
per cada un dels temes.

Estudi i treball
autònom en grup

Seminari Estudi i treball autònom en grup. Preparació de les exposicions orals, seminaris i debats.
Cada grup haurà de preparar 1 seminari de forma conjunta, que s'haura de lliurar al
professor amb antelació a la seva exposició a classe.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 48 1.92 32

Classes teòriques Exposició dels continguts 21 0.84 14

Classes pràctiques Treball pràctic sobre els continguts

teòrics

21 0.84 14

Tutories ECTS Revisió i assimilació de conceptes 3 0.12 2

Avaluació Entrevista i defensa de la programació

anual

3 0.12 2

Activitats de treball no presencial 102 4.08 68
Estudi i treball autònom individual Lectura d'articles i llibres 20 0.8 13.33

Estudi i treball autònom en grup Preparació de la simulació docent 32 1.28 21.33

Estudi i treball autònom en grup Preparació dels temes i de la

programació anual

20 0.8 13.33

Estudi i treball autònom en grup Seminari 30 1.2 20

Total 150 6 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els
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estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de l'aprenentatge dels estudiants, es divideix en set apartats; cada un d'ells ha de ser superat
de forma individual per poder aprovar l'assignatura. Volem destacar els segu¨ents aspectes: 1 Qualsevol
actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de l'assignatura,
podent arribar a ser motiu de desqualificació. 2 El plagi d'alguna part o de la totalitat d'un treball o copiar a
un examen és motiu de desqualificació; l'estudiant haurà de repetir el treball havent d'esperar a la segu¨ent
convocatòria per a la seva presentació.

Treball pràctic sobre els continguts teòrics

Modalitat Classes pràctiques

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Treball de simulació docent en grups reduïts d'alumnes sobre els continguts tractats en les classes teòriques

sota la supervisió del professor. Reflexió personal.

Criteris d'avaluació Assistència al 80% de les sessions pràctiques amb una participació activa, que implica: assistir puntualment

a les sessions, participar amb interès i intervenir en les activitats de reflexió.

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Revisió i assimilació de conceptes

Modalitat Tutories ECTS

Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció Una de les competències genèriques fonamentals que tractam d'inculcar a l'estudiant és la capacitat per

treballar de forma autònoma, les tutories juguen un paper molt rellevant per tal de fer un seguiment correcte

del treball autònom. Mitjançant les tutories, l'estudiant podrà resoldre dubtes en relació als continguts

exposats a les activitats presencials i al material de suport lliurat pel professor. Els alumnes hauràn d'assitir

com a mínim a una tutoria en petit grup.

Criteris d'avaluació Els petits grups de treball presentaran els seus dubtes sobre l'elaboració de la programació anual i l'estat en

que es troba la seva feina.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Entrevista i defensa de la programació anual

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves orals (Recuperable)
Descripció En petits grups de treball els alumnes hauran de defensar de forma conjunta una programació anual

elaborada amb anterioritat.

Criteris d'avaluació Presentació i defensa de forma grupal del treball realitzat al llarg del curs.

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A
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Lectura d'articles i llibres

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Els alumnes hauràn de llegir articles o capítols de llibres envers temes relacionats amb la temàtica general

de l'assignatura que seran avaluats pel professorat.

Criteris d'avaluació Anàlisi, comprensió i reflexió crítica de les lectures realitzades. Elaborar una opinió fonamentada en diferents

idees i plantejaments.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Preparació de la simulació docent

Modalitat Estudi i treball autònom en grup

Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (Recuperable)
Descripció Els alumnes en grups de treball hauràn d'elaborar una simulació docent que hauran de dur a terme.

Criteris d'avaluació L'alumant haurà de dur a terme de forma grupal l'elaboració i execució d'una simulació docent sobre la

temàtica proposa pel professorat.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Preparació dels temes i de la programació anual

Modalitat Estudi i treball autònom en grup

Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Després de les exposicions dels continguts exposats oralment pel professorat, l'alumne haurà d'aprofundir

en cada un dels temes a partir de lectures obligatòries i recomanades per cada un dels temes.

Criteris d'avaluació Els petits grups de treball hauran d'elaborar una exemplificació d'una programació anual d'activitats

extraescolars.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Seminari

Modalitat Estudi i treball autònom en grup

Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció Estudi i treball autònom en grup. Preparació de les exposicions orals, seminaris i debats. Cada grup haurà

de preparar 1 seminari de forma conjunta, que s'haura de lliurar al professor amb antelació a la seva

exposició a classe.

Criteris d'avaluació Els alumnes hauran de preparar diferents temes i exposicions d'acord amb els criteris del professorat.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els recursos bibliogràfics que es presenten són d'interès per a l'assignatura, serveixen per ampliar i
complementar diferents aspectes tractats tant en els continguts teòrics com en els pràctics.

Bibliografia bàsica
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Palou, P.; Pérez, J.; Vidal, J. i Sánchez, S. (2009). Exemplificació d'una programació anual d'educació
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