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1. JUSTIFICACIÓ 

 

. 

 

Aquest és el tercer curs que els especialistes d’educació física, dins del marc de la 

formació de coordinació de primària-secundària de les escoles i institut de la zona,  

treballaran conjuntament per a poder realitzar aquesta activitat. 

 

L’ajuntament continua assumint el pagament total dels trasllats per a les dues 

escoles del municipi.  

El cost del curs de natació l’assumeixen les escoles. Per aquest motiu, voldríem 

que aquest projecte s’inclogui dins les activitats subvencionades per l’ajuntament 

de Martorelles l’any 2020.   

 

Gràcies a la bona feina feta des de  l’ajuntament, les escoles del municipi vam 

poder iniciar aquesta activitat el curs , 2017-2018 i continuar fent-la durant aquest 

curs passat, 2018-19.Ja és el tercer curs que realitzem aquesta activitat dintre 

d’horari escolar. Continuem amb l’acord que sigui el curs de 1r qui realitzi l’activitat 

aquàtica com a part de l’àrea d’Educació física. D’aquesta manera assegurem que 

tots els nens/es que comencen  primària sàpiguen nedar i se li dóna sentit a 

l’activitat que es realitza a final de curs:Anar a la piscina de Martorelles amb tot 

l’alumnat de primària. 

 

Aquesta activitat es realitza els dimecres a primera hora i fins les 11:00h. Així,  

incorporem una activitat complementària dins de l’àrea d’educació física que els 

permet, per una banda, aprendre a nedar i, per l’altra, a desenvolupar l’aparell 

motor del nen/a. Aquesta activitat aquàtica ajuda els nostres alumnes a ampliar la 

varietat d’activitats físiques que es realitzen al llarg de l’educació primària, 

activitats que són molt ben acollides, ja que són molt engrescadores.  

 

Els criteris, continguts i, per tant, l’assoliment de les dimensions i competències 

pròpies de l’àrea s’aniran integrant al llarg del cicle, ja que tots aquests s’han 

d’assimilar entre el primer i segon curs de primària. 

 



 

2. TEMPORALITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT I 

ACOMPANYANTS 

 
CALENDARI de l’activitat: 

 

L’activitat es realitza tots els dimecres, des del mes de setembre fins al mes de  

maig, respectant les vacances escolars corresponents i algunes activitats 

programades del centre. 

 

 

MES Dimecres  TOTAL 

dies 

OCTUBRE 2, 9, 16, 23,30 5 

NOVEMBRE *13, 20, 27 3 

DESEMBRE 4, 11, 18 3 

GENER 8, 15, 22, 29 4 

FEBRER 5, 12, 19,26 4 

MARÇ 4, 11, *, 25 3 

ABRIL 1, 15,22,29 4 

MAIG 6, 13,20,* 3 

                                       TOTAL 29 

 

*NO ES REALITZARÀ L’ACTIVITAT: 6 de novembre(Sortida TNC),18 de març, 

teatre anglès i 26 de maig, colònies escolars. 

 

 

 

 

 

HORARIS DE DESPLAÇAMENTS I ACTIVITATS 

 

Cada dimecres, a les 8’55h, els nens/es romanen a la porta de l’escola, a l’espera 

de l’autocar. L’autocar passarà a recollir els/les alumnes del Simeó Rabasa i sobre 

les 9’05h passarà a recollir als alumnes de Pruneres. L’activitat aquàtica comença 

a les 9:30h i acaba a les 10:15h. Tenen 45 minuts per a dutxar-se i canviar-se, i 



 
tornar a l’escola. En el camí de tornada, l’autocar fa la 1a parada a l’Escola Les 

Pruneres i, després, continua el seu trajecte fins l’Escola Simeó Rabasa. 

 

 

DURANT L’ACTIVITAT 

 

La mestra d’Educació física, juntament amb les mestres de l’altra escola, entren a 

les instal·lacions de la piscina amb els nens/es i supervisen l’activitat. Els 

monitors/es de Can Lladó s’encarreguen de dur a terme les activitats amb els 

alumnes, que estan agrupats en diferents nivells d’aprenentatge. 

 

 

ACOMPANYANTS 

 

Per a l’anada i tornada en autocar i per ajudar en els vestidors, ens acompanyen, 

cada dimecres,  1 o 2 pares/mares col·laboradors/es i la vetlladora de l’escola. 

 

3. OBJECTIUS 

 

Els objectius que volem aconseguir amb aquesta activitat són: 

 

● Desenvolupar habilitats motrius en el medi aquàtic. 

 

● Aprendre a nedar i millorar la tècnica. 

 

● Desenvolupar l’autonomia personal i els hàbits d’ordre (material que porten, 

preparar la roba i organitzar-la, dutxar-se, canviar-se…) 

 

● Conviure amb els nens/es i mestres d’educació física de l’altre centre 

(compartir l’autocar i relacionar-se amb el grups d’alumnes de l’altra escola 

del municipi). 

 

● Gaudir de l’activitat i dels jocs proposats. 

 

● Respectar el material i les instal·lacions. 

 

● Establir bona relació amb el monitor/a. 

 



 
 

4. DIMENSIONS D’EDUCACIÓ FÍSICA 

 

Dins l’àrea d’Educació Física, comptem amb 4 dimensions. D’aquestes dimensions 

detallem només les tres que estan vinculades amb l’activitat aquàtica. Aquestes 

queden desglossades, en les competències pròpies de l’àmbit, en el següent 

quadre: 

 

 

 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES PRÒPIES DE 
L’ÀMBIT 

1. DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA 1. Resoldre situacions motrius de forma eficaç en 
la pràctica d’activitats físiques. 

2. Prendre consciència dels límits i les possibilitats 
del propi cos en la realització d’activitats físiques. 

2. DIMENSIÓ HÀBITS 
SALUDABLES 

3. Mostrar hàbits saludables en la pràctica 
d’activitats físiques i en la vida quotidiana. 

4. Valorar la pràctica habitual de l’activitat física 
com a factor beneficiós per a la salut. 

3. DIMENSIÓ JOC MOTOR I 
TEMPS DE LLEURE 

5. Participar en el joc col·lectiu de manera activa 
mostrant-se respectuós amb les normes i els 
companys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONTINGUTS D’EDUCACIÓ FÍSICA  I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

CONTINGUTS 

A l’àrea d’educació física podem destacar 5 bloc de continguts: 

 

● EL cos, imatge i percepció 

● Habilitats motrius 

● Activitat física i Salut 

● Expressió Corporal 

● Joc 

 

A continuació detallem aquells continguts generals i específics que es treballen en 

aquesta activitat aquàtica: 

 

 

CONTINGUTS CONTINGUT ESPECÍFICS 

EL COS, IMATGE I PERCEPCIÓ 1. Principals parts del cos. 
2. Consciència de la tensió, relaxació i 

respiració. 
3. Experimentació del cos en postures 

corporals diferents. 
4. Experimentació de situacions que 

provoquin la coordinació de moviments. 
5. Percepció i interacció del propi cos amb 

l’espai i el temps. 

HABILITATS MOTRIUS 1. Experimentació de diferents formes i 
possibilitats de moviment. 

2. Execució i control d’habilitats motrius 
bàsiques. 

3. Resolució de situacions motrius senzilles. 
4. Coneixement els estils de natació i la 

seva execució. 
5. Fiançament de la flotació. 
6. Aprenentatges de diferents tipus de 

propulsions en el medi aquàtic. 

 
 

 



 

  
 

ACTIVITAT FÍSICA I SALUT 1. Acceptació de la pròpia realitat corporal i 
elaboració de l’autoimatge. 

2. Hàbits higiènics, posturals, corporals i 
alimentaris, relacionats amb l’activitat 
física. 

3. Relació de l’activitat física amb la salut i 
el benestar. 

4. Utilització dels materials i els espais 
d’acord amb unes normes. 

EL JOC 1. Valoració del joc com a mitjà de relació 
amb els altres i de divertiment. 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Els criteris d’avaluació relacionats amb l’activitat són: 

 

1. Orientar-se en l’espai amb relació a un mateix i als altres utilitzant les 

nocions topològiques bàsiques. 

2. Equilibrar el cos adoptant diferents postures, amb control de la tensió, la 

relaxació i la respiració. 

3. Desplaçar-se, saltar, girar, llançar,rebre i manejar objectes de forma 

diversa, variant les posicions corporals. 

4. Identificar com a accions saludables els hàbits d’higiene personal associats 

a la realització d’activitats físiques. 

5. Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, 

mostrant respecte i responsabilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

La nota corresponent a aquesta activitat quedarà reflectida a l’avaluació dels 

alumnes al primer i segon trimestre. A final de curs a  l’informe d’ESFERA 

quedaran detallades les dimensions corresponents de l’àrea (com en els informes 

dels altres cursos). 

 

Aquesta activitat és obligatòria ja que s’inclou dintre de l’horari lectiu i, per tant, cal 

justificar la no-assistència. Les faltes reiterades i no justificades faran impossible 

l’avaluació d’aquesta àrea i, per tant, quedarà registrada com a No Assolida (NA). 

 

En el cas que un alumne/a no pugui realitzar l’activitat de piscina (prescripció 

mèdica o situacions especials), cal que vagi a l’escola ja que l’assistència al centre 

és obligatòria. La mestra tutora vetllarà per a què realitzi altres activitats que es 

puguin avaluar dins l’àrea d’Educació Física ( Dossier activitats físiques). 

 

A finals de cada trimestre els monitors de l’activitat donaran als nens/es un informe 

amb l’avaluació d’aquesta. 

 

 

VALORACIÓ ACTIVITAT  

En acabar l’activitat es realitzaran diferents enquestes de valoració als alumnes, 

mestres i famílies  per a poder respondre als següents indicadors d’avaluació: 

1 ...% del alumnes que valora positivament l’activitat de piscina. 

2...% dels alumnes que valora positivament l’activitat de piscina 

3 ...% de les famílies que valora positivament realitzar aquest activitat a 1r curs. 

4  Nre ... d’alumnes que han millorat en natació. 

5 ... % de grau de satisfacció de l’activitat. 

 

 

 



 

 


