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Presentació 

A l’escola Rocafonda promocionem l’activitat física, el moviment i l’esport des de les 

classes d’educació física, a les hores del pati i ho fomentem perquè l’alumnat esdevingui 

actiu durant el seu temps de lleure, implicant quan es pot a la resta de la comunitat 

educativa.  

A partir d’organitzar jornades d’activitat física, trobades esportives amb altres escoles, 

activitats extraescolars i participació en activitats esportives organitzades per la ciutat, 

volem que l’alumnat esdevingui responsable, crític, lliure i conscient del seu 

desenvolupament humà a través de l’esport.  

 

Anàlisi de necessitats 
 

El projecte pretén donar resposta a les necessitats de tot l’alumnat d’infantil i de primària 

de l’escola, tenint en compte les seves fortaleses i oportunitats, amenaces i debilitats. A 

continuació es realitza un anàlisis DAFO per veure la nostra situació:  
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Anàlisi del context 
L’escola pública Rocafonda està ubicada a la ciutat de Mataró, comarca del Maresme, 

província de Barcelona. Està situada a l’extrem del barri de Molins, tocant el barri de 

Rocafonda i de Vista Alegre, en un límit de la ciutat, al costat d’una zona industrial i 

espais urbanitzats. És una escola propera amb vocació d’escola de barri vinculada al 

territori, ciutat, comarca. 

Som una escola propera, on les famílies acompanyen personalment als seus fills i filles 

i comparteixen, amb el contacte quotidià amb els i les mestres, el dia a dia de la seva 

educació. A mesura que els infants van creixent, aquesta proximitat,  facilita l’autonomia 

i responsabilitat dels infants perquè puguin venir sols/soles a l’escola. 

L’escola Rocafonda s’ha caracteritzat per tenir diversitat d’alumnat, amb famílies 

autòctones i nouvingudes de diferents parts del món. No obstant això, aquests últims 

anys, aquesta tendència ha anat canviant i el perfil de les famílies que trien l’escola són 

d’un barri en concret de Mataró, Rocafonda, on es va concentrant la immigració de 

cultura musulmana (actualment, a l’escola trobem un 65’32% d’alumnat de procedència 

migrada). Aquest fet està provocant que les famílies del país busquin escoles amb 

menys població immigrant el que condiciona l’entorn d’aprenentatge dels alumnes 

nouvinguts, molts d’ells nascuts ja a Catalunya.  

El nivell socioeconòmic de les famílies és mig i baix. Hi predominen famílies amb una 

situació socioeconòmica inestable (desestructuració familiar, economies complexes i un 

nivell cada cop més alt d’atur...) i amb un alt grau de mobilitat (dins de la mateixa ciutat, 

a nivell nacional i, fins i tot, internacional). Aquesta inestabilitat i mobilitat s’han vist 

incrementades amb l’actual crisi econòmica, ja que moltes famílies han perdut la feina.   

Tot i aquesta realitat, en els últims cursos i gràcies a la incorporació del “delegat d’aula”, 

s'evidencia una clara millora pel que fa a: La col·laboració de les famílies, L'interès per 

les activitats educatives, La participació en les activitats complementàries i extraescolars 

i el rendiment acadèmic dels alumnes... 

Participem en molts projectes i propostes que s’organitzen a la ciutat, ja sigui des de 

l’Ajuntament, Consell comarcal, o de diferents entitats de la ciutat. 

La nostra cultura, les nostres festes i tradicions són un punt important en la vida de 

l’escola.  

 

 



Cos en moviment, aprenentatge evident              

 
Curs: 2019-20                                

 

 6 

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
 

Aquest projecte animarà a l’alumnat de l’escola a participar en activitats físic-esportives 

ja siguin de forma regular o puntual. A partir d’obrir unes extraescolars a la mateixa 

escola, crear un equip de competició per als jocs escolars de Mataró o participant en 

activitats vinculades amb altres escoles i/o entitats de la ciutat.  

 

 

JUSTIFICACIÓ I MARC DE REFERÈNCIA 
L’escola Rocafonda forma part del Pla Català de l’Esport Escolar de Catalunya, pla pel 

qual es fomenta l’esport escolar dins i fora de l’horari lectiu, permeten dissenyar noves 

mesures destinades a ampliar l’horari d’activitat física del centre i a millorar l’oferta 

d’activitats complementàries.  

A l’escola s’inicia l’activitat física a l’Educació Infantil  amb la psicomotricitat. La 

psicomotricitat té una gran importància en les contínues adquisicions d’aprenentatge 

dels infants en els diferents  àmbits de desenvolupament com són: el físic i motor, 

emocional i afectiu, social, cognitiu i llenguatge i de l’autonomia. Serà per mitjà del joc, 

com una conducta espontània que afavoreix en el seu desenvolupament integral.  

Tenint en compte diferents referents en l'àmbit educatiu i l’educació física com Piaget, 

Ajuriaguerra, Vigotsky, Pic i Vayer, Aucouturier i Lapierre, entre uns altres, sabem que 

són molt importants les primeres experiències de vida, i que en la construcció de la 
personalitat intervenen factors complexos en els quals el cos, a través del moviment, 

del contacte, de les seves accions, es converteix en eix vertebrador del 

desenvolupament harmònic dels infants, i en l’inici d’una construcció satisfactòria de 

la seva identitat. 

És per això que l’escola vol donar al cos la importància que es mereix, i promoure el joc 

com a activitat natural de l’infant que li permet integrar l’acció de les emocions i el 

pensament per afavorir el seu desenvolupament personal i social. Amb aquesta mateixa 

direcció es vol continuar per desenvolupar les capacitats i competències requerides en 

el currículum d’Infantil i de Primària.  

L’objectiu que es persegueix amb aquest projecte és que a part de les classes 

d’educació física, el centre sigui capaç d’oferir a l’alumnat i a les famílies una oferta 

d’activitats lúdic-físiques extraescolars més completes, per tal que hi trobin les activitats 
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que necessiten per complementar la formació dels infants i ocupar d’una manera 

educativa i saludable el seu temps lliure.  

Considerem important implantar la pràctica de l’activitat física i l’esport fora de l’horari 

escolar, ja que ens permetrà completar el procés educatiu dels infants, aportant el 

creixement personal necessari (esforç, coeducació, disciplina, respecte, solidaritat…) i 

introduint hàbits de vida saludables. 

El projecte contribueix significativament, al creixement, la salut i el benestar personal i 

emocional, tenint en compte:  

 

“Les recomanacions mundials sobre l’activitat física per a la salut”, redactades 

per l’OMS el 20101  l’infant entre 5 i 17 anys ha de realitzar activitat física a partir 

de jocs, esports, desplaçaments, activitats físiques, l’educació física o exercicis 

programats en el context familiar, escolar i la vida comunitària amb la finalitat de millorar 

les funcions cardiorespiratòries i musculars i la salut òssia i reduir el risc de malalties no 

transmisores. També recomana que: 

- L’infant acumuli un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física moderada o 

vigorosa. 

- L’activitat física que sigui per un  temps superior a 60 minuts diaris portarà a un 

benefici major a la salut. 

- L’activitat física diària hauria de ser en la seva major part aeròbica, incorporant 

un mínim de tres vegades per setmana, activitats que reforcin en particular els 

músculs i els ossos.  

 

 

La Generalitat elabora uns consells sobre els hàbits saludables que tot infant 

hauria d’obtenir, partint des de l’alimentació, la higiene, el descans fins a arribar 

a l’activitat física2. És per això que des de l’escola vetllarem per a l’adquisició 

d’aquests hàbits.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 OMS.  Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud, Organización Mundial de la Salud, 2010. 

Recuperat a : 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf;jsessionid=FE8C91DE84E413E683

C55AD3E0C04E7A?sequence=1 
2
 Generalitat de Catalunya. (2015). Educar i créixer en família. Hàbits saludables. “pàgina web”. Recuperat a : 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/habits-saludables/ 
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 3-6 ANYS 6-12 ANYS 
A 
L 
I 
M 
E 
N 
T 
A 
C 
I 
Ó 

L’alumnat disposarà d’un temps a l’aula per a 

poder esmorzar tranquil·lament i que la tutora 

en faci un seguiment d’una alimentació 

variada i equilibrada, evitant sucs de fruita 

amb un alt increment de sucre i aliments rics 

en sucre com els aliments processats, 

brioxeria i llaminadures.  

 

Treballar hàbits (no parlar amb la boca plena, 

ús del ganivet, no aixecar-se de taula…). 

 

Des del menjador escolar es realitza un 

menú diari variat i equilibrat.  

L’alumnat disposarà d’un temps al pati per a 

poder esmorzar tranquil·lament i que la tutora 

en faci un seguiment d’una alimentació variada 

i equilibrada, evitant sucs de fruita amb un alt 

increment de sucre i aliments rics en sucre 

com els aliments processats i brioxeria.  

 

Treballar hàbits (acabar-se el menjar del plat, 

esperar a que tothom tingui el plat per 

començar…)   

 

Des del menjador escolar es realitza un 

menú diari variat i equilibrat, amb aliments 

com: el peix, vegetals de fulla verda, fruita, 

llegums i cereals integrals.  

H 
I 
G 
I 
E
N
E 

Començar a tenir iniciativa amb els hàbits 

higiènics i cura personal:  rentar-se les mans 

sols, eixugar-se després d’anar al lavabo, 

mocar-se sols, rentar-se les dents. 

Autonomia amb els hàbits i rutines 

higièniques adequades a cada situació i 

activitat: després d’educació física i piscina, 

eixugar-se bé, canviar-se la roba, cordar-se 

les sabates… 

Amb l’inici de la pubertat i els canvis 

hormonals treballar l’ús adequat dels 

productes d’higiene personal: desodorant, 

cremes, aigua de colònia... 

D
E
S
C
A
N
S 

Cansament físic, mental i/o emocional va en 

augment sense que se n’adonin, oferir 

espais de descans al llarg del dia (exercicis 

de relaxació…). 

Rutines i hàbits en moments puntuals com 

al matí quan s’arriba i abans de marxar a la 

tarda. 

 

Als 3 anys encara fan migdiada curta.  

Cansament físic, mental i/o emocional va en 

augment, fer-los adonar de la necessitat de 

trobar moment per reposar i recuperar 

l’energia. 

Treball de gestió del temps: descans i 

rendiment. 

Rutines i hàbits a hores puntuals amb 

activitats tranquil·les. 

A
C
T 
I 
V 
I 
T
A
T 
 
F 
Í 
S 
I 
C
A 

Activitat física diària de períodes curts de 

temps, descansar i tornar-hi. Facilitar 
moments i entorns que permetin el joc i el 

moviment (parc, muntanya, platja…). 

Activitats fisicoesportives on experimentin 

i gaudeixin amb el moviment, provant 

diferents materials o eines (pilotes, 

raquetes…). 

Començar a educar en valors com 

compartir, cooperar, respectar… 

Fomentar caminar fins a l’escola, reduir 

hores de mirar la televisió o pantalles, sortir 

cada dia una estona a un parc o zona infantil, 

protegir del sol i procurar que beguin aigua 

sovint quan fan exercici físic. 

Millora de les habilitats de coordinació 
bàsica (córrer, saltar, fer llançaments, 

punteria…) i desenvolupament d’altres més 

específiques. 

6-8 anys: Experimentació del joc col·lectiu 

afavorint les relacions entre ells. 

Inici dels jocs d’equip amb normes. 

Educar en valors com: el respecte, la 

cooperació, l’empatia, la solidaritat… 

8-10 anys: iniciació esportiva: normes, 

moviments bàsics, material…  

10-12 anys: treball de la tècnica i tàctica 

específiques en esports individuals i d’equip. 

Educar en valors com: la competició, la 

diversió…) 

Fomentar la pràctica d’activitat física, ús 

d’escales en comptes d’ascensor, caminar a 

l’escola, activitats a l’aire lliure, reduir el 

temps davant de pantalles, jugar a l’aire lliure, 

apuntar-se a un esplai, protegir del sol i beure 

força aigua, valorar l’esforç, respecte a les 

normes i regles de l’esport. 
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Per assolir aquests objectius, estem inscrits dins 

del Programa per a la millora de la Salut3 i el Pla 
de consum de Fruita a l’escola.  

 

● El Programa per la millora de la Salut 
promou la  millora de la salut infantil a 

Catalunya, mitjançant les tasques de 

prevenció i de promoció de la salut a partir 

de l’assessorament i prevenció de la càries 

dental (fluoracions), alimentació, primeres 

cures, brots transmissibles. I també 

l’administració de les vacunes escolars.  

 

● Pla de consum de Fruita: consisteix a 

distribuir fruita fresca als alumnes per 

potenciar accions que afavoreixin la salut 

dels infants. Els objectiu que busca són: 

- Oferir fruita en els esmorzars dins del centre escolar. 

- Informar sobre els beneficis d’ incrementar el consum de fruites i verdures, 

i sobre la seva diversitat, característiques, etc. 

- Proposar el consum de fruites com una alternativa excel·lent al consum 

d’altres aliments amb menys qualitat nutricional. 

Durant el curs escolar, una setmana de cada mes, es distribuirà fruita i/o verdura 

seleccionada en funció de l’estació de l’any, la proximitat de producció i la qualitat. 

La fruita es repartirà entre els nens i les nenes per a què en consumeixin durant 

l’esmorzar de manera complementaria.  

 

Les Nacions Unides4 han elaborat els “17 Objectius de desenvolupament 
sostenible” on el 3r objectiu ens parla sobre Salut i Benestar, la importància  de 

dur una vida saludable i promoure el benestar universal. 

 

 
3
Programa per a la millora de la salut. Recuperat a:  

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=3069 

 
4
 Naciones Unidas. (2020). 17 Objetivos para transformar nuestro mundo. Recuperat a:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/ 

4 Pellicer Royo, I (2015). NeuroEF. La Revolución de la Educación Física desde la Neurociencia. Editorial INDE. 

Barcelona 



Cos en moviment, aprenentatge evident              

 
Curs: 2019-20                                

 

 10 

Així doncs amb aquest Projecte Esportiu volem educar i guiar a l’alumnat perquè pugui 

extreure les seves capacitats, tant mental com físiques, tal com deia Jean Le Boulch 

(1956), referent al funcionament del cos i els possibles moviments. Des de l’educació 

física, les activitats extraescolars i activitats puntuals amb altres centres i entitats de la 

ciutat englobem la integritat de l’alumnat millorant la salut física, la salut mental, la salut 

emocional i la salut social. 

 

El gran augment del sedentarisme, propiciat per les cadenes de videojocs, sèries 

televisives, una alimentació basada en aliments processats, el fast food i una societat 

molt consumista ha provocat que hi hagi molts alumnes amb sobrepès, nerviosisme, alt 

grau de violència, poca autoestima, pocs objectius… d’aquesta manera volem construir 

una actitud crítica vers el reconeixement i la promoció del joc com un dret5 fonamental 

dels infants sent el motor del seu aprenentatge i desenvolupament.  

 

És per això que l’Educació Física i l’activitat física a l’escola permetrà a l’alumnat fer 

exercici de forma regular i d’aquesta manera retardar l’envelliment del cervell i millorar 

la qualitat de vida de les persones, tal i com apunta Irene Pellicer Royo al seu llibre 

“NeuroEF”4.  

 

BENEFICIARIS 
 

Aquest projecte va destinat a tot l’alumnat de l’escola Rocafonda i la resta de la 

comunitat educativa. Tenim un total de 395 alumnes repartits al llarg de tota l’escolaritat, 

des de P3 fins a 6è, una minoria fa activitat física fora de l’escola, com ara dansa, 

gimnastica o futbol. Però la resta no fa cap tipus d’activitat física extraescolar i per tant, 

serà el públic potencial del nostre projecte. 

 

EQUIP DE REFERÈNCIA 
 

Aquest projecte té un equip molt potent de persones actives i lleials a l’activitat física i al 

projecte. Tenim diferents equips els quals tenen una funció de referència i que enllacen, 

concorden, es coordinen i garanteixen la posada en marxa i seguiment del projecte, 

tenint la sensibilitat necessària per contribuir i guiar les seves accions cap a l’assoliment 

dels objectius. 

 
5
 Article 31 de la Convenció dels Drets dels Infants. 
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Els equips de treball serien els següents: 

 

Coordinador/a del Pla Català de l’Esport Escolar del Centre: coordina tot el projecte, 

elabora els continguts i els objectius. Inicia la posada en marxa i analitza i valora 

periòdicament el progrés d’aquest.  

Mestres d’Educació Física: vetllen per l’assoliment dels objectius del projecte, 

ofereixen un model a copiar a l’alumnat, són les veus més importants per mostrar el 

projecte a tota la comunitat educativa.  

Alumnat: principals actors del projecte, sense l’alumnat no hi hauria projecte. Mostren 

els seus interessos, necessitats i aporten idees per dur-ho a terme. Marquen en el 

projecte, el punt de partida, l’evolució i el punt final.  

Direcció del centre: atent a les demandes del projecte (ja siguin econòmiques, de 

recursos, de consells…) i promou molt satisfactòriament la posada en marxa. Coordinant 

reunions, posades en comú i trobades per tal de fer-lo possible.  

Comunitat educativa: ajuda en la difusió del projecte, la posada en marxa i la seva 

continuïtat.  

Equip de mestres: dóna suport al projecte, promocionant-lo i aconsellant-lo entre 

l’alumnat i les famílies.  

AFA: aporten idees noves, coordinen amb direcció els canvis/modificacions/accions 

que es volen implementar, aporten ajudes econòmiques. 

Consell Esportiu del Maresme: promou activitats per a l’alumnat, presta material per 

a la realització d’activitats, ofereix servei de monitoratge del CEM, dotació econòmica de 

1000€ anuals en material fungible.  

Regidoria d’esports de l’ajuntament de Mataró: promou activitats per a l’alumnat, 

cedeix espais municipals. 

Monitors/es de les activitats extraescolars: duen a terme les activitats extraescolars 

proposades, planifiquen les sessions, es coordinen amb la Coordinadora. 
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CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL I LA 
PSICOMOTRICITAT 

 
A l’ Educació Infantil comparteixen tres àrees de coneixement i d’experiència per tal 

d’afavorir el desenvolupament integral dels infants: 

• Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres 
• Àrea de descoberta de l’entorn 

• Àrea de comunicació i llenguatges 

 

Les tres àrees s’interrelacionen per crear uns espais d’aprenentatges globalitzats des 

d’on es contribueix al desenvolupament integral infantil. A continuació s'especifiquen les 

diferents capacitats definides en el desplegament del currículum en Decret 181/2008 

amb la contribució que fa la psicomotricitat a desenvolupar-les6: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

Extret i ampliat a partir de l’article: Contribució de la psicomotricitat al desenvolupament de les capacitats i a 

l’adquisició de competències en l’Educació Infantil. Comunicació Educativa, nº23, 2010 (34-38)
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1. Aprendre a ser i 
actuar d’una 
manera cada 
vegada més 
autònoma 

A la sala de psicomotricitat a partir dels jocs d’acció, la pràctica d’activitats corporals 

com són l’exploració dels espais i els objectes mitjançant diferents desplaçaments els 

infants aniran adquirint domini i consciència del seu propi cos. Descobriran les diverses 

relacions i possibilitats que li ajudarà a actuar amb major seguretat i confiança a partir 

canvis tònics i posturals, equilibris, coordinació, lateralitat i tot el que relaciona amb 

l’adquisició de les habilitats perceptiu-motrius. Totes aquestes habilitats estan 

relacionades amb l’autoconeixement que facilita l’estructuració de la pròpia identitat i la 

construcció de la autoestima. L’infant cal que “assoleixi progressivament seguretat 
afectiva i emocional” i que es vagi formant “una imatge positiva d’ells mateixos i dels 
altres” (Decret 181/2008) 

 
 
 

2. Aprendre a 
pensar i comunicar 

Aquest eix està molt relacionant amb el llenguatge, que és l’eina essencial pel 

desenvolupament cognitiu, per a la socialització i per al coneixement del món. El primer 

llenguatge de comunicació dels infants per expressar les seves necessitats i les seves 

experiències afectives és tònic, gestual i corporal, i anirà evolucionant fins al llenguatge 

verbal. 

La comunicació es desenvolupa a partir de situacions reals i de vivències significatives 

i complexes de la vida quotidiana. I és com, a la sala de psicomotricitat apareix els jocs 

simbòlics que reprodueixen a aquestes vivències que estimulen l’expressió corporal, 

gestual i verbal dels infants. 

A la fase final de la sessió, es pretén ajudar als infants a desenvolupar la seva capacitat 

per a la representació i la comunicació d’experiències, cosa que permet un 

distanciament de l’acció possibilitant la descentració. En aquesta fase es permet la 

representació d’allò que han viscut a partir de diferents llenguatges: dibuix, pintura, 

modelatge amb fang o plastilina i el llenguatge oral i escrit, realitzat per ells mateixos o 

recollit per la pròpia mestra. 

 
 

3. Aprendre a 
descobrir i a tenir 

iniciativa 

Aquest eix està relacionat amb el desenvolupament cognitiu i de l’autoconcepte. A partir 

dels jocs en companyia dels companys/es els infants descobreixen formes diverses de 

dir, de fer, de comprendre les coses i de resoldre problemes. Aquests descobriments 

permeten l’accés progressiu cap al pensament autònom, crític i creatiu. En les sessions 

de psicomotricitat, els menuts activen cognitivament: explorar la informació, donar una 

opinió, activar el pensament creatiu, resoldre problemes, etc. de forma espontània. Es 

pretén activar la seva creativitat ja que poden organitzar i manipular els materials i 

objectes que tenen a la seva disposició. Van evolucionant i buscant solucions als 

problemes que sorgeixen en el desenvolupament dels jocs, cada cop de manera més 

autònoma. 

 
 

4. Aprendre a 
conviure i habitar 

en el món 

Aquest eix està molt relacionat amb el desenvolupament social. L’infant a través de la 

interacció va coneixent el món que l’envolta i va coneixent els seus interessos i afinitats 

en comparació amb els altres. A la sala de psicomotricitat sorgeixen jocs que posen de 

manifest el treball de continguts com són: cooperar, compartir, valorar, participar, 

resolució de conflictes que permeten construir unes actituds i normes d’acord a unes 

pautes de convivència.  Els nens i les nenes es disfressen simbolitzant personatges, 

es relacionen, respecten o no les normes, comparteixen i també entren en conflicte, 

expressant sentiments i posant en joc la seva dimensió afectiva. 
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La psicomotricitat a l’escola 
 
El joc és l’activitat per excel·lència de l’infant, és una activitat natural i també́ un dret 

universal reconegut per la Declaració́ dels Drets de l’Infant de l’ONU (1959), necessària 

per al seu desenvolupament integral (intel·lectual, psicomotor, sensorial, social i 

emocional). El joc és un context ideal per a l’aprenentatge, per això l’escola ofereix 

estones prolongades de joc lliure a l’esbarjo, en els espais exteriors o altres espais de 

l’escola i estones de joc espontani a dins de la sala psicomotriu.  

 

La finalitat de la psicomotricitat és que l’infant vagi assolint objectius, adquirint capacitats, 

construint coneixements i desenvolupant competències a partir de la vivència i posterior 

interiorització de l’experiència corporal i motriu.    

 

Pel que fa a les sessions de psicomotricitat els infants de  P3 i P4 disposen de 2 hores 

per cada grup. En els grups de P5 es d’1 hora i 30 minuts amb una periodicitat d’una 

sessió́ a la setmana.   

 

El temps dedicat al joc lliure a l’esbarjo pel que fa els infants de P3 és d’una hora al matí 

i 40 minuts a la tarda. A P4 i P5 és de 30 minuts al matí i entre 30 i 15 minuts a la tarda. 

 

Fases de la sessió   
 

La intervenció́ psicomotriu està formada per l’organització́ de les fases de la sessió́, 

l’espai, els materials, el temps i l’actitud del psicomotricista.  A continuació s’exposen les 

fases d’una sessió:  

     

1.El ritual d’entrada. El primer moment d’una sessió́ de psicomotricitat es coneix com 

el ritual d’entrada el qual consisteix en deixar alguns minuts perquè̀ els participants es 

puguin centrar en el nou espai en el que estan, i així ́ preparar-se per l’acció́ que es 

produirà̀ a continuació́. Es treuen les sabates, es posen els mitjons antilliscants i es 

col·loquen en rotllana. És un moment de cohesió́ de grup, de presentació́ de la sala, de 

seguretat, de trencament amb les activitats més de caire escolar i de conversa inicial. 

Es recorden les normes que han de seguir per a jugar: no fer-se mal, no fer mal als altres 

i cuidar el material. També́ és un moment per fer present les absències, per parlar de 

possibilitats de l’acció́ i del joc, per recordar situacions que van passar en sessions 

anteriors i per preparar el cos per l’activitat motriu espontània que vindrà.  

2. Fase d'expressivitat motriu. És el moment central de la sessió́ i la que ocupa el 

major temps. L’activitat motriu que s’inicia és molt pulsional ja que comença per destruir 



Cos en moviment, aprenentatge evident              

 
Curs: 2019-20                                

 

 15 

la torre de coixins creada per l’adult, a través de la qual els infants es descarreguen 

emocionalment. Els infants van explorant els espais muntats i els diferents materials, 

adaptant el seu cos i els seus moviments a les diferents activitats proposades. És el 

moment de córrer, saltar, grimpar, fer equilibris, balancejar-se... cercant el plaer dels 

diferents jocs (jocs de contrastos, sensoriomotors, construcció, de reassegurament 

profund, simbòlic, sonors) 

3. Fase de representació́. És el moment de interiorització́ i expressió́ de la vivència 

utilitzant diversos llenguatges i mitjançant representació́ verbal, plàstica i gràfica. Els 

infants hauran de representar algun aspecte de la sessió́ viscuda. Aquesta representació́ 

pot estar feta verbalment, amb construccions, mitjançant un dibuix, un modelat... Aquest 

tipus d’activitats ajuden a passar del plaer de fer al plaer de pensar. Els objectius que 

busca aquesta fase són: 

● Passar de la vivència emocional a la vivència cognitiva. 

● Facilitar el procés a descentració. 

● Afavorir el pas al pensament operatori. 

4. Ritual de sortida. Aquesta fase és tan important com les altres, ja que té per objectiu 

concloure tota la sessió́, recollir-la, identificar a cada infant en la seva individualitat i 

acomiadar-se. S’acostuma a agrupar als infants a un espai diferenciat, que és sempre 

el mateix (pot ser el mateix del ritual d’entrada) i es realitza un acomiadament com per 

exemple, cantar una cançó́ coneguda per tots/es, explicar un conte, ensenyar unes 

imatges... que marca la finalització́ de la sessió́ 
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CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
Competències i continguts 
 
L’educació física ha de contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques 

sense deixar de banda la pròpia essència i competències pròpies de l‘àrea. L’educació 

física proporciona la seva riquesa intrínseca degut a que els continguts són transmesos 

per mitjà de situacions vivencials. Aquest element és determinant per afirmar que és 

un àrea amb molt de potencial per afavorir l’adquisició de les competències bàsiques. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Comunicativa, 

lingüística i 

audiovisual 

Artística 

i cultural 

Tractament 

de la 

informació i 

competència 

digital 

Matemàtica Aprendre 

a 

aprendre 

Autonomia 

i iniciativa 

personal 

Coneixement 

i interacció 

amb el món 

físic 

Social i 

ciutadana 

 

Competències bàsiques 
 

El Decret 119/2015, de 23 de juny, estableix la relació existent entre les competències 

bàsiques en l’àmbit de cadascuna de les àrees i els continguts clau: 

● Les competències bàsiques de cada àmbit permeten desplegar un model 

d’ensenyament i aprenentatge que vincula competències bàsiques i continguts 

clau de cada àrea, establint la contribució al desenvolupament de les diferents 

competències. Per competències bàsiques d’àmbit s’entenen aquelles que li són 

pròpies a l’àrea d’educació física, i estan agrupades per dimensions i associades 

als continguts curriculars clau. Aquestes competències específiques, són el refent 

de l’avaluació al final de l’etapa, però es desenvolupen i s’avaluen en les diferents 

unitats didàctiques. 

● Els continguts clau són aquells que contribueixen en major mesura al 

desenvolupament de cada competència.  
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A continuació es mostra la relació competències bàsiques de l’àmbit de l’educació 
física i les dimensions:  
 

Dimensió Definició Competències bàsiques d’E.F. 

Activitat física 

Conèixer, desenvolupar i enfortir el cos, fer 

més àgil i eficaços els moviments, millorar 

dels diferents sistemes: càrdio-respiratori, 

locomotor, nerviós i proporcionar beneficis 

per la salut i el benestar. 

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 

Hàbits 
saludables 

Conèixer i cuidar el cos des d’una 

perspectiva integral i incorporar hàbits en 

l’alimentació, l’activitat física i descans dins 

d’un estil de vida saludable; acceptant el 

seu cos i la seva manera de ser i les 

limitacions vers els altres.  

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. 

Expressió i 
comunicació 

corporal 

Entendre el moviment i l’expressió corporal 

com una manera de comunicar-se, mostrar 

emocions i relacionar-se amb els altres. 

Regular emocions, acceptar les diferències, 

i respectar el seu cos i el dels altres. 

Potenciar la creativitat utilitzant diferents 

tècniques. 

5.Comunicar vivències, emocions i idees 

utilitzant els recursos expressius del 

propi cos. 

6.Prendre part en activitats col·lectives 

d’expressió i comunicació corporal per 

afavorir la relació amb els altres. 

Joc motor i 
temps de 

lleure 

El joc desenvolupa la imaginació i 

creativitat, permet conèixer i entendre 

l’entorn i relacionar-se amb els altres. 

Instrument per conèixer i respectar les 

diferents cultures i tradicions.  Facilita 

l’expressió de sentiments, la gestió i 

l’autocontrol de les emocions que se’n 

generen. El temps de lleure es de caràcter 

voluntari, lúdic i formatiu.  

7.Participar en el joc col·lectiu de 

manera activa mostrant-se respectuós 

amb les normes i els companys. 

8.Praticar activitat física vinculada a 

l’entorn com una forma d’ocupació del 

temps de lleure.  
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Continguts clau 
Competències 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Consciència i control del cos         
2.Lateralitat         
3.Equilibri         
4.Orientació espaciotemporal         
5.Resolució de situacions motrius         
6.Habilitats motrius bàsiques         
7.Coordinació motriu         
8.Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris 
saludables 

        

9.Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de 
l’activitat física 

        

10.Elements i tècniques de l’expressió i comunicació 
corporal 

        

11.Joc motor         
12.Esforç i superació         
13.Cooperació i respecte         
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MESURES I SUPORTS PER L’ATENCIÓ EDUCATIVA 
INCLUSIVA 

A continuació especifiquem mesures i suportes que reflecteixen l’àmbit de l’Educació de 

Física.  

Tipus de 
mesures A qui va dirigit Concreció 

Mesures i 
suports 

universals 

Accions preventives i 

proactives per a tots els i les 

alumnes en tots els entorns 

Personalització dels aprenentatges: múltiples 

maneres d’acció, representació i implicació. 

flexibilització del temps, treball per racons. 

Organització flexible dels centres i els recursos: 

ensenyament multinivell 

Disseny Universal d’Aprenentatge 

Aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu 

Avaluació formativa i formadora: diferents 

instruments d’avaluació. 

Acció tutorial 

Mesures i 
suports 

addicionals 

Accions flexibles, temporals i 

preventives per a l’atenció 

específica als aprenentatges 

Suport del mestre d’educació especial i la 

d’audició i llenguatge (docència compartida) 

Mesures i 
suports 

intensius 

Accions d’alta intensitat i llarga 

durada en atenció a les 

singularitats individuals 

Programes específics de suport a la inclusió 

(CEEPSIR) 

Unitat de Tècniques augmentatives de la 

Comunicació (UTAC) 

Auxiliar d’educació especial 

Centre de Recursos per a deficients auditius 

(CREDA) 

Plans individualitzats (PI) 

 
ACCIONS ESPECÍFIQUES PER L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  
A l’àmbit d’educació física vetllem perquè tot l’alumnat tingui les mateixes possibilitats 

d’aprenentatge, és per això que seguidament detallarem més concretament aquelles 

estratègies que utilitzem a les diferents sessions per a assolir-ho. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ATENCIÓ	A	LA	DIVERSITAT	
	

intervenció	a	l’aula	

Projectes	

Ps
ic
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t 	

Ed
uc
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	F
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a	

A
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em

	S
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nt
	

DISSENY	UNIVERSAL	D’APRENENTATGE	(DUA)	
Múltiples	maneres	de	representació	

Material	manipulable:	peces	de	construcció,	peces	de	psicomotricitat,	material	divers	d’educació	física...	Diferents	maneres	
per	a	representar	l’aprenentatge.	

	 	 	

Disfresses	i	teles:	per	afavorir	la	representació	i	de	joc.		 	 	 	
Conte:	les	sessions	comencen,	acaben	i/o	continuen	a	partir	de	la	història	d’un	conte.	A	cicle	inicial	(1r)	s’utilitza	el	conte	per	
iniciar	un	treball	motriu.		

	 	 	

Dibuix	en	paper:	les	sessions	acaben	amb	la	representació	de	l’aprenentatge	sobre	un	dibuix	en	paper.		A	cicle	inicial	(1r)	
s’utilitza	l’expressió	i	representació	de	la	vivència	viscuda	de	la	sessió	a	partir	del	dibuix.		

	 	 	

Experimentació	i	exemplificació	vivencial	amb	suport	d’alumnat:	aprofitem	l’alumnat	que	necessita	més	suport	per	a	
fer	explicacions	i	exemples	a	la	resta.		

	 	 	

Anticipació	de	les	propostes/activitats:	les	sessions	sempre	comencen	explicant	quines	tasques	es	duen	a	terme,	quines	
coses	s’espera	de	l’alumnat	i	guiant	la	sessió	cap	als	interessos	de	l’alumnat.		

	 	 	

Múltiples	maneres	d’expressió	i	representació	
Ús	de	les	TAC:	Aprofitem	gravacions	fetes	durant	les	sessions	per	a	poder	realitzar	feedbacks,	o	per	oferir	alternatives	per	a	
la	realització	de	les	tasques.		

	 	 	

Treball	cooperatiu:	fem	una	iniciació	al	treball	cooperatiu	establint	uns	grups	base	que	canvien	cada	any.	Es	fa	un	treball	de	
valors	i	de	cohesió	de	grup	durant	algunes	unitats	didàctiques.		

	 	 	

Treball	en	grups	flexibles:	segons	el	tipus	d’activitat/tasca	s’organitza	la	classe	en	grup	gran,	grups	reduïts,	grups	
homogenis	i/o	heterogenis,	parelles	o	treball	individual.	Això	dependrà	de	l’objectiu	que	tingui	cada	tasca	a	treballar.		

	 	 	

Dinàmiques	de	feedback,	rutines:	El	primer	contacte	amb	l’alumnat	es	fa	a	l’aula	(amb	els	petits)	i	al	pati	(amb	els	grans),	
primer	de	tot	es	deixen	les	motxilles	al	vestuari	i	es	fa	una	rotllana	de	salutació	(on	anticipem	la	sessió	a	l’alumnat),	
seguidament	es	fa	la	posada	en	marxa	de	les	tasques,	per	finalitzar	es	fa	un	tancament	de	la	sessió	i	l’hàbit	higiènic.		
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Joc	espontani:	es	creen	situacions	de	joc	espontani	on	l’alumnat	planteja	diferents	situacions	i	s’aprofita	per	desenvolupar-
ho	durant	la	sessió.	A	cicle	inicial	també	es	planteja	racons	per	afavorir	aquest	joc	espontani.		

	 	 	

Múltiples	maneres	de	comprometre’s	
Aprenentatge	entre	iguals:	el	treball	cooperatiu	ens	permet	ensenyar	i	aprendre	els	uns	als	altres	dins	d’un	mateix	grup-
classe.	A	part,	s’organitzen	trobades	on	l’alumnat	de	Primària	prepara	unes	tasques	per	a	l’alumnat	d’Infantil.	El	grup	
d’Aprenem	Suant	aprofita	molt	l’aprenentatge	entre	nivells	al	organitzar	moltes	activitats	amb	tot	l’alumnat	de	diferents	
edats.		

	 	 	

Accions	i	reflexions	per	la	resta	de	la	comunitat	educativa:		Des	de	tots	els	projectes	es	transmet	una	imatge	a	la	
comunitat	educativa	dels	valors	del	cos	i	el	moviment.	Organitzem	una	gimcana	amb	tota	l’escola	que	se	celebra	el	dia	del	
DENIP,	també	s’organitza	una	gimcana	esportiva	on	hi	participen	totes	les	famílies	amb	l’alumnat.		

	 	 	

Compartir	objectius	i	el	que	s’espera	de	l’alumnat	amb	les	tasques	proposades:	a	l’inici	de	curs	es	pregunta	a	l’alumnat	
quines	coses	li	agradaria	aprendre	aquest	any,	amb	el	recull	s’elaboren	les	propostes	de	cada	curs.	A	l’inici	de	cada	unitat	es	
presenta	els	objectius	i,	en	alguns	grups	de	cicle	superior,	preparem	els	objectius	propis	per	al	nivell.	Durant	les	sessions	es	
van	fent	recordatoris	del	que	s’està	treballant	i	a	on	volem	arribar	i	anotem	les	suggerències	d’aprenentatge	de	l’alumnat.		

	 	 	

Autoavaluacions:	al	llarg	de	les	unitats	didàctiques	l’alumnat	fa	autoavaluacions	individuals	o	en	grup	en	diferents	formats:	
diana,	rúbriques,	exposició	oral.	

	 	 	

Partir	de	les	necessitats	i	interessos	dels	infants:	totes	les	propostes,	suggerències	i	inquietuds	de	l’alumnat	es	tenen	en	
compte	i	es	miren	de	respectar	i	complir.	

	 	 	

Oferir	propostes	innovadores	i	variades:	es	plantegen	propostes	que	fugen	d’allò	habitual	i	generalitzat	per	buscar	
propostes	diferents,	desconegudes	i	significatives	per	a	l’alumnat.		

	 	 	

Alumne	protagonista:	l’alumnat	té	un	paper	important	en	totes	les	tasques	i	activitats,	ja	que	la	seva	participació	i	
intervenció	serà	clau	per	al	seu	aprenentatge		

	 	 	

Activitats	multinivells:	totes	les	tasques	i	activitats	proposades	tenen	una	adaptació	segons	les	capacitats	de	cada	alumne,	
així	doncs	no	hi	haurà	ningú	que	senti	que	no	pot	arribar	a	una	determinada	meta	i	tampoc	hi	haurà	ningú	que	no	pugui	
seguir	avançant.	La	planificació	de	les	tasques	seran	seqüenciades	i	evolutives	perquè	cada	alumne	segueixi	el	seu	curs.		

	 	 	

METODOLOGIES	QUE	POSSIBILITEN	FORMES	FLEXIBLES	D’APRENENTATGE	
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Racons:	dividim	l’espai	on	s’hi	realitzen	diferents	tasques	cognitivo-motrius,	amb	material	diferenciat	i	objectius	que	poden	
ser	similars	o	diferents.	L’alumnat	pot	circular	lliurement	o	té	un	ordre	establert,	depenent	de	l’objectiu	que	es	vulgui	buscar	
en	aquella	tasca.		

	 	 	

Aprenentatge	cooperatiu:	fem	una	iniciació	al	treball	cooperatiu	establint	uns	grups	base	que	canvien	cada	any.	Es	fa	un	
treball	de	valors	i	de	cohesió	de	grup	durant	algunes	unitats	didàctiques.	

	 	 	

Treball	per	projectes:	aprofitem	el	treball	de	projectes	que	sorgeix	des	de	l’aula	(majoritàriament)	o	des	de	l’escola	per	
incidir	en	l’aprenentatge	de	l’infant	des	de	diferents	àmbits.			

	 	 	

Docència	compartida:	la	TIS	està	present	a	les	sessions	de	P3.	 	 	 	
Aprenentatge	entre	iguals:	el	treball	cooperatiu	ens	permet	ensenyar	i	aprendre	els	uns	als	altres	dins	d’un	mateix	grup-
classe.	A	part,	s’organitzen	trobades	on	l’alumnat	de	Primària	prepara	unes	tasques	per	a	l’alumnat	d’Infantil.	El	grup	
d’Aprenem	Suant	aprofita	molt	l’aprenentatge	entre	nivells	al	organitzar	moltes	activitats	amb	tot	l’alumnat	de	diferents	
edats.	

	 	 	

Aprenentatge	servei	comunitari:	a	Cicle	Superior	es	realitzen	uns	tallers	conjuntament	amb	el	Casal	d’avis	del	barri.		 	 	 	
MESURES	I	SUPORTS	UNIVERSALS	
Organització	flexible	del	centre	

Agrupament	 flexible	de	 l’alumnat:	segons	el	 tipus	d’activitat/tasca	s’organitza	 la	classe	en	grup	gran,	grups	reduïts,	grups	
homogenis	i/o	heterogenis,	parelles	o	treball	individual.	Això	dependrà	de	l’objectiu	que	tingui	cada	tasca	a	treballar.	

	 	 	

Docència	compartida:	la	TEI	està	present	a	les	sessions	de	P3.	 	 	 	
Flexibilització	horària	del	centre:	a	 l’inici	de	curs	es	concreten	els	horaris	de	cada	nivell,	al	 llarg	del	curs	aquest	és	viu,	
flexible	i	pot	canviar	ja	sigui	per	demanda	de	l’infant	o	de	l’adult.		

	 	 	

Formes	flexibles	de	treball:	Utilitzant	una	metodologia	variada	i	diversitat	d’agrupaments	en	funció	de	les	necessitats	de	
l’alumnat	i	de	l’activitat:	grups	de	treball	cooperatiu,	grups	a	l’atzar,	grups	heterogenis	o	homogenis,	grups	per	nivells,	
internivell	i	grups	reduïts.	

	 	 	

Organització	 flexible	 de	 l’espai:	 disposem	 d’un	 pati	 amb	 diferents	 zones	 que	 ofereixen	 alternatives	 variades	 (sorra,	
amfiteatre,	pista	poliesportiva	i	porxo),	també	de	la	sala	de	psicomotricitat	que	té	pantalla	amb	projector	i	les	aules	ordinàries.	
Depenent	del	tipus	de	tasca	i/o	activitat	s’organitza	l’espai	en	benefici	a	la	posada	en	marxa.		

	 	 	

Organització	de	mesures	i	suports:	Planificació	i	assignació	de	recursos	i	suports	universals,	addicionals,	intensius	que	es	
concreten	dins	de	cada	unitat	didàctica.	Suport	visual,	adaptació	de	tasques		i	d’objectius	a	assolir,	material	manipulat,	
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atenció	individualitzada	i	en	petit	grup,	seguiment	i	coordinació	amb	els	suports	externs	al	centre	ja	siguin	públics	o	privats,	
EAP,	MALL,	AA,	I,	etc.	
Tècniques	de	gestió	de	l’aula:	en	algunes	unitats	didàctiques	s’utilitza	la	gamificació	per	introduir	i	engrescar	a	l’alumnat	a	
la	resolució	de	tasques,	sovint	mitjançant	reptes.	S’aprofiten	els	càrrecs	que	es	treballen	a	l’aula:	personal	de	material,	personal	
d’higiene.		

	 	 	

Avaluació	formativa	i	formadora	
Autoavaluació	i	coavaluació:	s’utilitzen	diferents	eines	d’avaluació	i	coavaluació,	ja	pot	ser	individual,	en	parelles	o	en	grup	
cooperatiu.	S’arriben	a	acords	amb	l’alumnat	sobre	el	què	avaluem	i	com.		

	 	 	

Rúbrica:	utilització	de	rúbriques	per	a	fer	la	coavaluació,	pot	ser	en	parelles	o	grups	cooperatius.		 	 	 	
Compartir	objectius:	 A	 l’inici	 de	 cada	unitat	 es	 presenta	 els	 objectius	 i,	 en	 alguns	 grups	de	 cicle	 superior,	 preparem	els	
objectius	propis	per	al	nivell.	Durant	les	sessions	es	van	fent	recordatoris	del	que	s’està	treballant	i	a	on	volem	arribar	i	anotem	
les	suggerències	d’aprenentatge	de	l’alumnat.		

	 	 	

Bases	d’orientació:	utilització	de	les	bases	d’orientació	en	un	treball	més	específic	i	detallat	que	mostra	a	l’alumne	allò	que	
sap	fer	i	allò	que	necessita	aprendre.		

	 	 	

Acció	tutorial	i	orientació	
Cohesió	de	grup:	es	plantegen	diferents	activitats	i	dinàmiques	de	cohesió	de	grup,	sobretot	a	l’inici	de	curs	i	quan	arriba	un	
alumne	nouvingut.	Si	la	situació	ho	necessita	es	fan	aquest	tipus	de	dinàmiques	quan	s’és	necessari.	Al	mateix	temps,	totes	les	
activitats	i	propostes	estan	plantejades	perquè	no	hi	hagi	cap	tipus	de	discriminació.	L’escola	participa	amb	tot	l’alumnat	de	
primària	al	programa	“Contra	el	bullying”	de	la	Fundació	Barcelona.		

	 	 	

Cercle	de	diàleg.	Reunir	a	l’alumnat	del	grup	en	cercle	per	tal	que	puguin	expressar-se	el	que	hem	treballat	a	la	sessió	o	el	que	
han	vivenciat	a	la	sessió.	Tenim	en	compte	l’objectiu	per	facilitar	la	cohesió	del	grup,	crear	comunitat	i	resoldre	qüestions	de	
baixa	intensitat.	

	 	 	

Prevenció	de	situacions	de	conflicte:	totes	les	accions	que	han	generat	un	conflicte	es	resolen	in-situ.	Si	implica	a	la	majoria	
del	grup	es	para	l’activitat	fins	que	es	trobi	una	solució.	Si	és	en	petit	grup	es	busca	una	forma	de	mediació	per	arribar	a	acords	
i	solucions.	

	 	 	

Educació	emocional:	amb	la	gestió	de	conflictes	treballem	valors	com	l’empatia	i	l’assertivitat,	fent	un	reforç	positiu	constant	
i	acompanyant	en	aquelles	situacions	emocionals	dels	infants.		

	 	 	



Objectius del projecte 
 
Objectius generals i específics 
 

1. Establir activitats esportives que afavoreixin les habilitats i destreses per 
complementar un model d’educació integral a l’infant. 

1.1 Proposar activitats esportives properes a l’alumnat i que es desmarquin dels 
esports populars, com ara activitats a la platja, esports innovadors i/o alternatius... 

1.2. Estructurar les habilitats motrius a l’educació física segons el 
desenvolupament motriu, cognitiu, físic i emocional de l’infant en cada etapa. 

1.3. Relacionar l’educació física amb altres àmbits/projectes: anglès, coneixement 
del medi, llengües... 

1.4. Impulsar activitats físiques que impliquin la relació entre iguals o 
intergeneracional: amb alumnat d’infantil, amb gent gran, amb famílies… 

1.5. Potenciar al màxim les estones de joc, ja sigui per mitjà de joc espontani a la 
psicomotricitat, el temps d’esbarjo i en l’activitat dins de l’aula.  

2. Potenciar a través de l’activitat esportiva la projecció del centre a l’entorn més proper, 
vinculant-lo a la ciutat. 

2.1. Participació en trobades esportives amb altres centres de la ciutat, realitzant 
una trobada amb cada curs, amb activitats i entorns diferents. 

2.2. Cooperar amb un altre centre en la celebració del dia de l’activitat física al 
carrer realitzant l’activitat conjunta en un espai de la ciutat. 

2.3. Organització d’una gimcana esportiva el dia Mundial de l’Activitat Física 
juntament amb els estudiants del Tecnocampus de Mataró.   

2.4. Traslladar la sessió d’educació física a entorns propers a l’escola, com ara al 
Parc de Rocafonda. 

2.5. Practica del transport amb bicicleta, iniciat amb activitats a l’escola, seguint 
amb sortides a places i entorns propers i acabant amb una sortida fins a la platja.  

3. Desenvolupar la pràctica de l’esport i el joc com a recreació, divertiment i relació durant 
el temps de lleure. 

3.1. Seguiment dels infants que realitzen competició esportiva durant el seu temps 
de lleure.  

3.2. Oferir activitats fisicoesportives extraescolars als infants. 

3.3. Fomentar l’activitat física dels infants durant el cap de setmana. 

4. Fomentar entre els infants l’adquisició d’hàbits de pràctica fisicoesportiva per al 
desenvolupament personal i social. 

4.1. Distribuir les hores d’educació física en dos sessions al llarg de la setmana, 
incrementant-ne les hores a cicle superior.  

4.2. Participació en trobades esportives amb altres centres de la ciutat, realitzant 
una trobada amb cada curs, amb activitats i entorns diferents. 



Cos en moviment, aprenentatge evident              

 
Curs: 2019-20                                

 

 25 

5. Augmentar el desenvolupament físic, motriu, cognitiu i afectiu dels infants participants. 

5.1. Comprendre l’evolució física, motriu, cognitiva i afectiva de l’infant en cada 
edat i motivació de l’infant. 

5.2. Emprar les eines, recursos i metodologies necessàries per al benefici 
personal de cada infant. 

6. Ser un element imprescindible per a la integració dels col·lectius desfavorits, com ara 
immigrants, persones amb situació de risc social, persones amb discapacitat, etc. 

6.1. Flexibilitzar les activitats perquè siguin inclusives. 

6.2. Implantar el programa “Prevenció del Bullying” de la Fundació Barça a tot el 
centre.  

6.3. Visibilitzar casos reals i vivènciar pràctiques per a sensibilitzar a l’alumnat 
sobre la importància de la inclusió.  

7. Fer de la pràctica esportiva i el joc un element clau per a l’adquisició de valors com la 
solidaritat, la col·laboració, el diàleg, la tolerància, la no discriminació, la igualtat entre sexes, 
l’esportivitat i el joc net. 

7.1. Implantar el programa “Prevenció del Bullying” de la Fundació Barça a tot el 
centre.  

7.2. Celebrar el dia de la dona, el 8 de març, amb propostes on es visibilitzin 
esportistes femenines. 

7.3. Commemorar el Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP) realitzant 
una gimcana col·laborativa amb tot l’alumnat de l’escola.  

8. Donar alternatives de vida activa a les famílies per ocupar les hores lliures dels seus 
fills o aquelles en que no els poden atendre amb la dedicació desitjable. 

8.1. Oferir activitats fisicoesportives extraescolars als infants.  

8.2. Recomanar activitats fisicoesportives tant de l’escola com de l’entorn proper.  

8.3. Organització d’activitats fisicoesportives per a famílies i infants. 

9. Fomentar els hàbits en l’alimentació saludable durant l’horari lectiu incidint en la 
capacitat crítica de l’infant per tal que pugui transferir-ho a la seva vida personal i familiar.  

9.1. Oferir activitats i propostes per treballar l’alimentació. 

9.2. Treball dels hàbits de cura i higiene personal. 

9.3. Promoure esmorzars saludables amb ajuda del Pla Fruita de la Generalitat.  
 
 



indicadors d’avaluació del projecte 
 

OBJECTIUS INDICADORS 

AVALUACIÓ DEL PROCÉS 

IMPLEMENTACIÓ 

Començar la posada en marxa del projecte en el termini estipulat Respectar l’inici temporal del projecte 

Garantir que el personal prepari les tasques de preparació i motivació inicials El personal implicat al projecte té clar quines activitats/tasques s’han de dur a terme 

Comprovar la disponibilitat d’instal·lacions i recursos materials Disposem del 100% de les instal·lacions i recursos materials 

SEGUIMENT D’ACTIVITATS 

Comprovar si s'estan realitzant les activitats previstes El 85% de les activitats es realitzen, el 15% estan en standby, s’han ajornat o anul·lat. 

Verificar que es compleix el calendari El calendari es compleix amb una variació de 15 dies 

Identificar dificultats significatives que perjudiquin al projecte Sorgeixen 3 dificultats per a la consecució d’un objectiu del projecte 

Relacionar les activitats amb els objectius del projecte Cada activitat integra com a mínim 1 objectiu del projecte 

Computar el nivell de participació i satisfacció  de les persones destinatàries El 75% dels participants es mostren satisfets amb el projecte 

ESFORÇ 

Verificar les hores totals de dedicació al projecte El temps total de dedicació no sobrepassa més del 5% del previst. 

Distribuir les hores de l’equip de treball en remunerat i no remunerat Cada membre de l’equip no sobrepassa les 2h mensuals en treball no remunerat. 

Identificar l’ocupació del temps El 5% del temps del projecte estarà destinat a reunions, entrevistes i desplaçaments. 

Quantificar el pressupost econòmic segons les previsions Hi ha una variació màxima del 10% en la previsió del pressupost econòmic.  

DESTINATARIS I COBERTURA 



Cos en moviment, aprenentatge evident               
Curs: 2019-20                                

 

 27 

Prioritzar alumnes amb pocs recursos per a la pràctica d’activitat esportiva durant el seu temps lliure. Captar 2 famílies anuals 

Proveir als destinataris un mínim d’activitat física diària Activitat física extraescolar cada dia + classe d’educació física 

IMPACTE SOCIOCULTURAL 

Organitzar activitats en un entorn proper 1 activitat per trimestre fora de l’escola per visibilitzar el projecte 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

Coordinar el treball en equip Mínim 1 reunió mensual per fer el seguiment del projecte 

Analitzar el nivell de compromís del projecte Establir responsabilitats individuals entre els membres de l’equip 

Planificar el treball en equip Es marquen les pautes a seguir per a cada reunió i es tenen en compte 

COMUNICACIÓ 

Elaborar productes comunicatius Mínim 1 producte al mes (vídeo, post…) 

AVALUACIÓ DELS RESULTATS 

EFICIÈNCIA 

Calcular els costos que es van preveure i els que realment s’han produït Hi ha una variació màxima del 10% en la diferència. 

Valorar l’esforç realitzat amb els resultats obtinguts Els resultats obtinguts igualen l’esforç realitzat durant el projecte 

EFICÀCIA 

1.1 Proposar activitats esportives properes a l’alumnat i que es desmarquin dels esports populars, 

com ara activitats a la platja, esports innovadors i/o alternatius... 

Incorporar 1 activitat innovadora/alternativa i 1 sortida a l’entorn proper a cada curs/any. 
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1.2. Estructurar les habilitats motrius a l’educació física segons el desenvolupament motriu, cognitiu, 

físic i emocional de l’infant en cada etapa. 

Progressió en l’assoliment de les competències recollides al currículum per part de l’alumnat. 

1.3. Relacionar l’educació física amb altres àmbits/projectes: anglès, coneixement del medi, 

llengües... 

Realització d’un projecte per curs/any. 

1.4. Impulsar activitats físiques que impliquin la relació entre iguals o intergerenacional: amb alumnat 

d’infantil, amb gent gran, amb famílies... 

Realització d’una activitat física per cicle/any. 

1.5. Potenciar al màxim les estones de joc, ja sigui per mitjà de joc espontani a la psicomotricitat, el 

temps d’esbarjo i en l’activitat dins de l’aula.  

El 100% d’activitat a Infantil ha de ser a partir del joc, a Primària el 90%. 

2.1. Participació en trobades esportives amb altres centres de la ciutat, realitzant una trobada amb 

cada curs, amb activitats i entorns diferents. 

Participació del 85% de l’alumnat a les trobades esportives. 

2.2. Cooperar amb un altre centre en la celebració del dia de l’activitat física al carrer realitzant 

l’activitat conjunta en un espai de la ciutat. 

Assistència del 85% de l’alumnat a la cooperació el dia de l’activitat física al carrer. 

2.3. Organització d’una gimcana esportiva el dia Mundial de l’Activitat Física juntament amb els 

estudiants del Tecnocampus de Mataró. 

Nivell elevat de satisfacció dels infants. 

2.4. Traslladar la sessió d’educació física a entorns propers a l’escola, com ara al Parc de Rocafonda. 1 sessió d’educació física per any i curs plantejada en un entorn proper a l’escola. 

2.5. Practica del transport amb bicicleta, iniciat amb activitats a l’escola, seguint amb sortides a places 

i entorns propers i acabant amb una sortida fins a la platja.  

Participació del 85% de l’alumnat a la bicicletada anual.  

3.1. Seguiment dels infants que realitzen competició esportiva durant el seu temps de lleure.  Nombre d’alumnes que realitzen competició esportiva fora de l’escola. 

3.2. Oferir activitats fisicoesportives extraescolars als infants. Increment del nombre d’alumnes que inicialment no realitzaven cap activitat. 

3.3. Fomentar l’activitat física dels infants durant el cap de setmana. Repercussió de les activitats esportives realitzades per els infants els caps de setmana, festius i vacances.  

4.1. Distribuir les hores d’educació física en dos sessions al llarg de la setmana, incrementant-ne les 

hores a cicle superior. 

Durada entre 1h30’i 2h les sessions d’educació física. 
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4.2. Participació en trobades esportives amb altres centres de la ciutat, realitzant una trobada amb 

cada curs, amb activitats i entorns diferents. 

Participació del 85% de l’alumnat a les trobades esportives. 

5.1. Comprendre l’evolució física, motriu, cognitiva i afectiva de l’infant en cada edat i motivació de 

l’infant. 

Millora de l’assoliment de les competències recollides al currículum per part de l’alumnat. 

5.2. Emprar les eines, recursos i metodologies necessàries per al benefici personal de cada infant. Nivell elevat de satisfacció dels infants. 

6.1. Flexibilitzar les activitats perquè siguin inclusives. El 100% de les activitats són inclusives 

6.2. Implantar el programa “Prevenció del Bullying” de la Fundació Barça a tot el centre.  El 90% de l’alumnat participa al programa de la Fundació Barça 

6.3. Visibilitzar casos reals i vivènciar pràctiques per a sensibilitzar a l’alumnat sobre la importància 

de la inclusió.  

Convidar 2 esportistes (un amb alguna discapacitat i un altre sense) a fer un taller en un dels nivells. 

7.1. Implantar el programa “Prevenció del Bullying” de la Fundació Barça a tot el centre. El 90% de l’alumnat participa al programa de la Fundació Barça 

7.2. Celebrar el dia de la dona, el 8 de març, amb propostes on es visibilitzin esportistes femenines. Planificar una activitat per nivell. 

7.3. Commemorar el Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP) realitzant una gimcana 

col·laborativa amb tot l’alumnat de l’escola. 

Nivell elevat de satisfacció dels infants. 

8.1. Oferir activitats fisicoesportives extraescolars als infants. Oferta d’activitat fisicoesportiva extraescolar cada dia.  

8.2. Recomanar activitats fisicoesportives tant de l’escola com de l’entorn proper.  Inscripció d’un 5% de l’alumnat a una activitat fisicoesportiva extraescolar.  

8.3. Organització d’activitats fisicoesportives per a famílies i infants. Organització d’1 activitat per a famílies per nivell/any 

9.1. Oferir activitats i propostes per treballar l’alimentació. Mínim 1 unitat didàctica de cada nivell treballada transversalment amb medi 

9.2. Treball dels hàbits de cura i higiene personal. El 95% de l’alumnat mostra responsabilitat i autonomia en l’hàbit de cura i higiene personal.  

9.3. Promoure esmorzars saludables amb ajuda del Pla Fruita de la Generalitat.  El 95% de l’alumnat fa ús dels esmorzars saludables. 



 

CALENDARI, ACTIVITATS I PLA DE TREBALL 
A continuació es detallen les activitats, distribuïdes en el calendari. Hem diferenciat les 
activitats, accions o propostes en seqüenciades, amb data fixa i proposta flexible.  
 

Activitat, acció o proposta seqüenciada  
Activitat, acció o proposta amb data fixa 
Activitat, acció o proposta flexible 

 
Entenem com a activitat, acció o proposta seqüenciada aquella que es reparteix al llarg 
del curs, o part d’ell, i que segueix una estructura o unes fases per tal d’assolir l’objectiu. 
 
Com a activitat, acció o proposta amb data fixa ens referim en aquelles celebracions que 
es fan en un moment puntual durant el calendari escolar, com serien el DENIP,  el dia 8 
de març o les trobades esportives amb altres centres. També s’inclouen aquelles 
activitats que per organització del centre es necessiten fer en algun moment concret, 
com el cas de la bicicletada. 
 
Anomenarem com a activitat, acció o proposta flexible aquelles que poden variar al llarg 
del curs, ja que depenen del context, les necessitats i els interessos tant dels infants 
com de l’escola, i per tant, es podran dur a terme en qualsevol moment del projecte. 
 
També tindrem en compte el temps dedicat al pati o esbarjo com un espai on es vol 
promoure l’activitat física a partir d’un horari que va canviant trimestral on es proposen 
diferents materials i esports.  
 

 INICI DEL PARTIT 
(1r trimestre) 

JUGUEM 
(2n trimestre) 

FINAL DEL PARTIT 
(3r trimestre) 

E
du

ca
ci

ó 
Fí

si
ca

 
 

Habilitats motrius: valoracions 
inicials. 
Vincular amb una altre àrea. 
Trobades esportives amb altres 
centres. 
Activitats fora de l’escola: a la 
platja, al parc... 
Experiències vivencials amb 
esportistes amb alguna 
discapacitat. 
Hàbit higiènic i alimentació 
saludable: pautes, consells 

Treball d’esports alternatius. 
Habilitats motrius: nous 
aprenentatges. 
Vincular amb una altre àrea 
Trobades esportives amb 
altres centres. 
Celebració dia de l’Activitat 
física al carrer. 
Implementació Programa 
Antibullying Fundació Barça. 
Activitats del DENIP 
Propostes dia 8 de març. 
Hàbit higiènic i alimentació 
saludable: autonomia de 
l’alumnat. 

Activitats fora de l’escola: a la 
platja, al parc, bicicletada… 
Habilitats motrius: assimilació 
d’aprenentatges. 
Vincular amb una altre àrea 
Activitat física entre iguals. 
Trobades esportives amb 
altres centres. 
Bicicletada. 
Implementació Programa 
Antibullying Fundació Barça 
Hàbit higiènic i alimentació 
saludable: valoració dels 
hàbits. 

A
ct

iv
ita

t f
ís

ic
a 

ex
tra

es
co

la
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Quins alumnes fan activitat 
esportiva extraescolar? quina 
activitat fan? 
Motivar a l’alumnat que no 
realitza AF  
Oferir l’activitat “Aprenem 
Suant” 

Seguiment de l’alumnat que 
fa activitat física extraescolar. 
Participació a l’IronKids, 
Marató escolar… 
Oferir i visibilitzar l’activitat 
“Aprenem Suant”. 

Fomentar l’activitat física en 
el temps lliure (caps de 
setmana) 
Visibilitzar l’activitat 
“Aprenem Suant”. 
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RECURSOS 
L’escola compta amb una gran varietat de material esportiu, el qual a poc a poc es va 
renovant, ja que hi havia materials vells i en mal estat. Aquest any s’ha renovat el 
material de psicomotricitat, fent-ne una inversió des de l’escola per a matalassos i 
armaris d'emmagatzematge.  
L’escola disposa d’un pati molt gran i ample, amb dos pistes poliesportives i una sala 
interior de psicomotricitat, la qual té un projector i un equip de música. 
 

PRESSUPOST 
 
Fent un anàlisi podem agrupar els nostres ingressos en: 
 
El centre destina una partida econòmica del que ens dóna la Generalitat, a 

l’educació física, d’aquesta se n’extreu el material que es pugui necessitar i les activitats 
fora del centre que es realitzin (amb els seus corresponents transports per als 
desplaçaments). Aquesta partida varia segons el pressupost rebut per la Generalitat i 
per les necessitats i prioritzacions que es facin des del centre. 
 
A part, al ser un centre del Pla Català de l’Esport Escolar a Catalunya, aquest ens fa una 
dotació de 1000€ anuals a invertir en material no fungible i en la promoció de l’activitat 
física fora de l’horari escolar. 
 
L’AFA també cobreix una part econòmica destinada a fer el pagament dels/les 
monitors/es d’extraescolars i aporta material específic que se li pot demanar en moments 
puntuals. Per exemple, els pitralls serigrafiats amb el logo i el nom de l’escola. 

 
Fent un anàlisi podem agrupar les nostres despeses en: 
 

→ Material fungible i no fungible 

→ Transports 

→ Sortides i activitats externes 

→ Sortides i activitats externes organitzades a l’escola: 

→ Monitors/es extraescolars d’Aprenem suant 

→ Assegurances 
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AVALUACIÓ 
Avaluem el projecte per a poder tenir dades i informació objectiva i fiable per tal de que 
ens donin un valor sobre les diferents etapes del projecte.  
L’objectiu bàsic de l’avaluació serà per a contribuir a la presa de decisions per a millorar 
i/o modificar el projecte. 
 

 

 
 
 
Quan parlem de l’avaluació del procés anirem recollint dades sistemàticament per tal 
de que, un cop finalitzat el projecte, ser realistes no només amb els resultats sinó amb 
tot el recorregut. 

1. En un principi tindrem en compte la manera en com hem posat en marxa el 
projecte, tenint en compte si el que havíem previst s’adequa a la realitat. 

2. Anirem fent un registre quantitatiu i qualitatiu de les diferents activitats del 
projecte, per poder detectar possibles millores i comprovar que es compleix el 
calendari i les diferents etapes del projecte. 

3. Comprovarem els moviments pressupostaris i els temps de dedicació de les 
persones implicades al projecte.  

4. Constatar i verificar que el projecte arribi a la població destinada i si existeix 
acceptació per part d’aquestes persones. Mesurar el volum de destinataris i el 
seu perfil i actitud vers el projecte.  

5. Analitzar si el projecte podria tenir un impacte sobre una població més gran en un 
mig-llarg termini. 

6. Comprovarem que l’organització s'adequa al que es va preveure i a les 
necessitats dels objectius plantejats, verificant els sistemes de coordinació i 
comunicació del projecte amb els membres de l’equip de treball. 

AVALUACIÓ 
QUANTITATIVA 

 
Objectiva 

Observable  

AVALUACIÓ 
QUALITATIVA 

 
Subjectiva 
Actituds 

AVALUACIÓ DEL 
PROCÉS 

 
Implementació i 

seguiment 

AVALUACIÓ DELS 
RESULTATS 

 
Eficàcia 

Eficiència 
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7. Valorar les accions i estratègies per a la promoció i difusió del projecte, definint 
quines han funcionat i quines no. 

8. Comprovarem sistemàticament l’aportació significativa que el projecte aporta als 
seus destinataris i a la seva realitat. Poden valorar aquelles activitats que hagin 
sigut coordinades amb altres entitats i associacions.  

 
L’avaluació de resultats ens permetrà visibilitzar els canvis que s’han realitzat des de 
l’inici del projecte, en aquest aspecte parlarem de l’eficiència i de l’eficàcia: 

1. L’eficiència es comptabilitza relacionant els recursos i els temps invertits en el 
projecte amb el seu producte final, és a dir, els resultats i efectes obtinguts. 
Verificant el desenvolupament econòmic del projecte i comprovant-ne el nivell 
d’aprofitament i optimització de recursos i temps.  

2. L'eficàcia és l’assoliment dels objectius del projecte i el compliment de les 
previsions establertes, comprovant els nivells d’assoliment dels resultats i 
coneixent l’opinió de les persones destinatàries sobre els resultats i els efectes 
del projecte.  

 
En aquest projecte hi haurà els següents actors que intervindran en el procés 
d’avaluació: 

- Avaluació interna: direcció del centre, AFA, alumnes, mestres d’educació física, 
coordinadora del projecte.  

- Autoavaluació: mestres d’educació física, coordinadora del projecte. 

 
 

 
 

 

RECOLLIDA DE DADES 

ENQUESTES 
ACTITUDS I OPINIONS 

OBSERVACIÓ DIRECTA 
OBSERVACIÓ PARTICIPANT 

ENTREVISTES 
REUNIONS DE GRUP 
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ESTRATÈGIES DE CONSOLIDACIÓ 
 
Un cop presentat el projecte i dut a terme el reforçarem amb activitats i propostes per tal 
de fer viable la seva evolució. Prendrem el projecte i l’estabilitzarem en el cicle educatiu 
de l’escola. 
 

Celebració d’una jornada esportiva en família a final de curs. 
 
Exposició fotogràfica de l’alumnat que ha realitzat activitat física federada o de 
forma planificada.  

 
Incorporació de nou alumnat a les activitats esportives. 
 
Revisió i implementació del Projecte Esportiu de Centre 

 
Edició de vídeos penjats a la pàgina web sobre les activitats dutes a terme al llarg 
del curs.  
 
Seguiment i valoració de les activitats fetes tot l’any. 
 
Noves propostes de millora del projecte. 
 
Demanar fruita a la Generalitat. 
 
Revisió del material i destinació de les ajudes del Pla Català de l’Esport. 
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