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● EDUCACIÓ: “Procés d’aprenentatge que 

comprén tota la vida i que té com a finalitat el 

perfeccionament integral de l’individu”. 

● ENSENYAMENT: “Procés educatiu que es 

desenvolupa dins d’un marc acadèmic o 

escolar”.  

TEMA 1 

1.1. DELIMITACIÓ CONCEPTUAL 



- EDUCACIÓ FÍSICA (3): “Educació global de l’ésser 

humà vinculada al moviment”. 

- EDUCACIÓ FÍSICA (1): “Disciplina preocupada pel 

manteniment del cos humà tant estètic com de 

funcionament”. 

- EDUCACIÓ FÍSICA (2): “Disciplina preocupada per 

proporcionar a l’ésser humà les eines necessàries per a 

desenvolupar el seu cos harmònicament”. 



Per a explicar el concepte d’Educació Física com a assignatura en el 

context de l’escola i del seu currículum, Arnold (1991) presenta les 3 

dimensions del moviment, les quals se superposen i interrelacionen 

entre si. 

 

  Al voltant del           

moviment 

A través del 

moviment 

 

En el moviment 

ARNOLD, P.J. (1991): Educación física, movimiento y 

currículum. Morata. Madrid.  



LES 3 DIMENSIONS DEL MOVIMENT 

 

 

● Dimensió “Al voltant del” moviment (Camp d’estudi) 

 

 

 ● Dimensió “A través del” moviment (Valor instrumental) 

 

 

 ● Dimensió “En el” moviment (Valor intrínsec) 

 



ESPORT 

“Activitat física amb un component lúdic i 

competitiu, subjecta a unes regles i que es 

vincula a marcs institucionalitzats” 

ACTIVITAT FÍSICA 

“Accions corporals naturals o planificades que 

generen una despesa energètica” 



Orientacions de l’esport:  
 

“Hi ha moltes maneres d’entendre l’esport,  

perquè hi ha moltes maneres de viure’l”  
 

Competició - Formació - Recreació - Salut 
 

►Esport professional o amateur 

 ► Esport escolar 

 ► Esport recreatiu o esport per a tots 

 ► Esport saludable 

 

COMPETICIÓ  
 

FORMACIÓ 

 
 

 
 

 
 

RECREACIÓ  
 

SALUT 



1.2. VALOR EDUCATIU DE 
L’EDUCACIÓ FÍSICA 

 

 A través de l’Àrea de l’Educació Física transmetem una part de la 
cultura a les generacions més joves. 

 

 També contribueix a la formació integral dels alumnes. 

 

 A més, presenta a l’alumne una visió holística de l’activitat física, 
l’exercici físic i l’esport. 

 

 Finalment, la participació en programes d’Activitat Física dins i fora 
de l’àmbit educatiu genera una sèrie de beneficis intel·lectuals, físics, 
emocionals i de relació que es presenten a continuació: 



BENEFICIS 

INTEL·LECTUALS 

Hi ha una interdependència entre el vessant 

intel·lectual i físic de l’ésser humà. Són 

nombroses les investigacions que han evidenciat 

que la realització d’activitat física regular és un mitjà 

eficaç per a millorar el rendiment acadèmic i per a 

facilitar els processos d’aprenentatge. 



Creixement Postura 

Son Pressió sanguínia 

Prevenció de 

malalties 

BENEFICIS  

FÍSICS 

Capacitat 

funcional 

Digestió 



BENEFICIS EMOCIONALS 

 I DE RELACIÓ 

PLAER 

AUTOESTIMA RELACIONS 

SOCIALS 

ALLIBERAMENT 

DE TENSIONS 



Les qualitats  
del MOVIMENT 

• Energia. 

– Fort-suau 

– Força, impuls, tensió 

• Espai. 

– Directe-flexible 

– Desplaçaments, 
trajectòries, punts 
d’aplicació, etc. 

• Temps. 

– Sobtat-sostingut 

– Objetiu, Subjetiu, etc. 



Concreció de les qualitats del 
moviment 

ESPOLSAR una peça de roba  fort – flexible - sobtat 

ABRAÇAR a algú suau – directe – sostingut 

COL·LOCAR-SE un barret suau – directe – sobtat 

RETÒRCER una tovalla fort – flexible – sostingut 

CAURE a terra fort – directe – sostingut 

APLAUDIR a algú fort – directe – sobtat 

ENTREGAR alguna cosa a algú suau – directe – sobtat 

PINTAR un quadro suau – flexible – sostingut 



Concreció de les qualitats del moviment 

En grup, trieu 8 accions i identifiqueu-les tenint en 
compte les variables: energia, espai i temps.  



TEMA 2 

L’alumnat d’Educació Infantil:  

aspectes evolutius  

i possibilitats motrius  

DEFEI 

CURS 2013 - 2014 



1. Introducció 
 

PEL QUE FA A L’EVOLUCIÓ MOTRIU DEL XIQUET/A 

DE 0-6 ANYS CAL DIR QUE: 
 

 El desenvolupament motriu està vinculat a les quatre lleis següents: 

 Llei cefalocaudal  

 Llei proximodistal 

 Llei d’allò general a allò específic 

 Llei del desenvolupament dels flexors-extensors 
  

 No existeixen directrius absolutes ja que cada xiquet/a segueix un 

procés maduratiu diferent: 

“No hi ha dos infants que cresquen exactament de la mateixa manera. 

Cada xiquet/a té un ritme o estil personal”.  



2. Característiques maduratives del 

xiquet/a entre els 0 i els 6 anys 

2.1. 0-1 anys 

- Hipotonicitat (cap i tronc).  

- En el primer mes, mans predominantment tancades. 

- En el tercer mes, quan seiem el xiquet/a, aquest/a ja 

manté el cap erguit. 

- En el quart mes, l’infant és capaç de girar donant-se la 

volta si està tombat de bocaterrosa i viceversa. 



2.1. 0-1 anys 

- En el cinqué mes, en posició supina realitza 
moviments d'espernetec Li agrada agafar-se els 
peus i els genolls. 

- Durant el sisé mes, el xiquet/a ja manté la 
posició de sedestació uns instants sense ajuda. 

- En el seté mes, en posició de sedestació, la 
flexibilitat del tronc ja li permet inclinar-se per a 
agafar objectes. 

 



2.1. 0-1 anys 

- En el vuité mes, ja pot reptar voluntàriament. 

 

 

- En el nové mes, el xiquet/a ja gateja. 

 

 

 

- Als dotze mesos, ja pot mantindre’s en 
posició bípeda. També és capaç de caminar 
agafat d’una sola mà de l’adult.   



2.2. 1-2 anys 

- Amb 16 mesos, puja i baixa escales gatejant. 

- Amb 17 mesos, pot pujar escales agafat a la barana. 

 

 

 

- Als 20 i 21 mesos, és capaç d’assenyalar dos o tres 
parts del seu cos. 

- Amb 22 i 23 mesos, la marxa és cada vegada menys 
rígida. Puja i baixa escales, però encara posa els 
dos peus en cada escaló. Pel que fa a la 
manipulació: obri caixes, desenrosca taps, etc. 



2.3. 2-3 anys 
 

- Es delecta corrent més que marxant, ja que és la 
seua nova habilitat. 

 

 

 

- Pel que fa a la manipulació d’objectes: gira millor 
el pom d’una porta, passa les pàgines d’un llibre 
d’una en una amb facilitat, usa bé la cullera, beu 
adequadament amb un got, es posa les sabates, 
etc. 

 



2.4. 3-4 anys 
 

- Camina cap arrere sense cap dificultat i és 
capaç de detindre la carrera. A més ja 
condueix tricicles sense problemes. 

 

 

 

- Pel que fa a la manipulació d’objectes: és 
capaç de doblegar fulls, construeix torres de 
nou o deu peces, es desbotona, pot 
descordar-se les sabates, etc.  



2.5. 4-5 anys 
 

- Corre i canvia de direcció amb major facilitat 
que anteriorment.  

- Apareixen les primeres experiències amb la 
bicicleta.  

- Li atrauen les activitats gimnàstiques, com ara, 
girs sobre els distintos eixos, gronxar-se, etc. 

- Pel que fa a la manipulació: agafa el llapis de 
manera semblant a l’adult (ja és capaç de 
copiar lletres d’una grandària mitjana). 



2.6. 5-6 anys 
 

 És capaç de córrer a gran velocitat esquivant 
objectes.  

 Coordina bé el salt amb la carrera prèvia. 
Bota usant alternativament tant un peu com 
l’altre. 

 Pel que fa a la manipulació: usa la 
maquineta de fer punta i també utilitza 
adequadament els diferents objectes 
vinculats a la higiene personal (raspall de 
dents, pinta, ús del sabó, etc.). 



PER A SABER MÉS… 



SEDESTACIÓ 

  Durant el sisé mes, el xiquet/a ja manté la 
posició de sedestació durant uns instants 
sense ajuda. 

  En el seté mes, en posició de sedestació, 
la flexibilitat del tronc ja li permet inclinar-
se per a agafar objectes (pot girar el tronc 
en ambdues direccions). 



MARXA 

 Als dotze mesos, ja és capaç de caminar agafat 
d’una sola mà de l’adult (si l'adult li solta la mà, el 
xiquet pot fer algunes passes més sol, però cau 
amb freqüència). 

 

 Amb 22 i 23 mesos, la marxa és cada vegada menys 
rígida (les passes són més uniformes que en mesos 
anteriors i camina de costat i cap arrere amb major 
coordinació). 



PUJAR I BAIXAR ESCALES 

 Amb 16 mesos, puja i baixa escales gatejant. 

 Amb 17 mesos, pot pujar escales agafat a la 

barana. 

 Amb 22 i 23 mesos, puja i baixa escales, però 

encara posa els dos peus en cada escaló. 



 Als 20-21 mesos, gargoteja espontàniament i mostra un 

interés per tancar espais amb el traç. 

 Als 2-3 anys, ja agafa millor el llapis per fer gargots; fa 

cercles i, fins i tot, pot fer redolins amb un llapis i una 

moneda. 

 Als 3-4 anys, en relació amb els dibuixos ja supera les 

estructures circulars: comença a representar el seu cos en 

els dibuixos, sent les cames el primer que dibuixa. 

 Als 4-5 anys, agafa el llapis de manera semblant a l’adult (ja 

és capaç de copiar lletres d’una grandària mitjana). 

MOTRICITAT FINA:  

ÚS DEL LLAPIS 



BIBLIOGRAFIA 

 Habilitats motrius en la infància i el seu desenvolupament des 
d’una educació física animada (Pedro Gil Madrona, Onofre 
Ricardo Contreras Jordán i Isabel Gómez Barreto). En 
REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN. 
Núm. 47 (2008), pàg. 71-96”. 

 

 Fonaments per al desenvolupament de la motricitat en edats 
primerenques (José Luis Conde Caveda i Virginia Viciana 
Garofano). Ed. Aljibe (1998). 



GALERIA FOTOGRÀFICA 

2 anys:  

Discriminació cromàtica 

Pintem amb la mà 



2 anys:  

Discriminació cromàtica 

Pintem amb la mà 



2-3 anys 

• Estructures 

circulars 

• Traços amb 

colors 



Textures: 

discriminació tàctil 



Tema 3  
El currículum oficial  

d’EF en Infantil 

Nivells de concreció curricular: 
 

- DECRETS 37/2008 i 38/2008, de 28 de 
març, del Consell, pels quals s’estableixen, 
respectivament, el currículum del primer i 

segon cicle de l’Educació Infantil a la 
Comunitat Valenciana 

- Projecte Educatiu de Centre 
- Programació d’aula 



 Intencions Educatives 

 Continguts 

 

 

 Metodologia 

 

 

 Avaluació 

QUÈ ENSENYAR? 

COM ENSENYAR? 

QUÈ, COM I QUAN AVALUAR? 

Modificat de ZABALZA, 1995: IV 



1. Objectius en l’àrea d’EF 

Article 3. Objectius del cicle 
 
L’Educació Infantil contribuirà al fet que les xiquetes i els xiquets 
desenvolupen les capacitats que els permeten: 
 
a) Conéixer el seu propi cos i el dels altres, les seues possibilitats d’acció i 
aprendre a respectar les diferències. 
 
g) Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiques, en la lectoescriptura i en 
el moviment, el gest i el ritme. 

A partir del DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual 
s’establix el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil a la 
Comunitat Valenciana 



2. Continguts 

Àrea I: EL CONEIXEMENT DE SI MATEIX I 
L’AUTONOMIA PERSONAL 

 

 El cos i la pròpia imatge 
 El joc i el moviment 
 L’activitat i la vida quotidiana 
 L’atenció personal i la salut 
 

Àrea III: ELS LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I 
REPRESENTACIÓ 

 

 El llenguatge corporal 



3. Metodologia 

Ni-de, Ni-co Juga Actua 

Principis metodològics generals 

Intueix Aprén a 

aprendre 
El que significa 

Globalitzar En grup 



Estils d’Ensenyament. Classificació. 

• Comandament Directe 

• Assignació de Tasques 

• Ensenyament Recíproc 

•  Descobriment Guiat 

• Resolució de Problemes  

• Aprenentatge Autònom 

- DIRECTIUS 

+ DIRECTIUS 



4. Avaluació 

 L’elecció d’un model d’avaluació no és solament una 
qüestió tècnica sinó també ètica i moral. 

 Mai no ha de convertir-se en una finalitat en si mateix.  
 Tal com indica el Decret 38/2008 “l’avaluació serà 

global, contínua i formativa. Així mateix, els mestres 
avaluaran el procés d’ensenyament-aprenentatge, la 
seua pròpia pràctica educativa i el desenvolupament 
de les capacitats de cada xiquet/a. A més, 
periòdicament, s’orientarà a les famílies sobre 
l’evolució educativa escolar de l’alumnat”. 

 Instruments d’avaluació: registres d’observació, fitxes 
escrites i entrevistes individuals o grupals. 

 Factors que beneficien la millora de la pràctica 
avaluadora: reflexió, consulta de materials i contacte 
amb altres professionals. 





PROPÒSITS 

• Descobrir, a través de les pràctiques educatives les 
diferents orientacions curriculars i els seus valors 
implícits. 

• Conéixer, comprendre i valorar críticament els 
plantejaments actuals de l’EF en EI i la seua 
adequació al camp educatiu i a l’alumnat. 

• Adquirir capacitat d’anàlisi i reflexió sobre la  
pràctica com a instrument de desenvolupament 
professional. 



Construcció social que respon a una 

forma d’organitzar un conjunt de 

pràctiques educatives (Grundy 1994).            

  Marc Teòric   



 ORIENTACIONS DEL CURRÍCULUM 
• Kemmis, Grundy, Kirk, Zeichner. 

• ORIENTACIÓ TÈCNICA 
• Disseny de currículum de producte 

• ORIENTACIÓ PRÀCTICA 
• Disseny de currículum de procés escolar 

• ORIENTACIÓ CRÍTICA 
• Disseny de currículum de procés social 

  Marc Teòric   



 Principis 
inqüestionables 

 

 Interés 
tècnic 

 

 Directius 

 Executor del 
currículum 

 Receptor passiu  

 Vertical  Control  Resultats 

 Tancat 

 EDUCACIÓ FÍSICA COM A 
PRODUCTE 

 Orientació tècnica 

  Anàlisi: característiques   



 Context i 
necessitats 
estudiants 

 Interés pràctic 
o crític 

 

 No Directius 

Dissenya i desenvolupa 
el currículum. 

Guia i intermediari 

 Horitzontal 
 Consens  Procés 

 Obert i 
flexible 

 EDUCACIÓ FÍSICA COM A 
PROCÉS 

 Orientació pràctica i crítica 

  Anàlisi: característiques   



L’adquisició de conceptes és més ràpida 
i directa 

Facilita l’estructuració dels continguts 

Proporciona un alt percentatge de 
temps d’activitat 

Facilita l’organització dels estudiants en 
l’aula i la gestió del material 

Permet assolir nivells alts de riquesa 
motora 

No té en compte el subjecte, oblidant-se 
de l’educació dels factors humans 

Simplifica el procés d’ensenyament  
aprenentatge fent-lo unidireccional 

Concep l’EF com una assignatura 
accessòria 

Sols arriba a uns pocs generant 
situacions de marginació i elitisme 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

Educa en la dependència i la necessitat 
del control per al compliment de normes 

O
R
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E
N
T
A
C
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C
A
 



Educa en l’autonomia i en la 
responsabilitat implicant l’alumnat en 
el procés 

Implica una concepció de l’Educació 
Física més humanista i respectuosa amb 
la diversitat 

Implica el professorat en el disseny i 
desenvolupament del currículum 

Adapta el currículum a les necessitats 
del context i dels alumnes 

Crea situacions de confiança que 
fomenten i desenvolupen la 
comunicació fluida 

Redueix el temps d’activitat a canvi 
d’afavorir el diàleg i la comprensió 

El procés per a la construcció del 
coneixement és complex i llarg 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

Oblida els condicionants socials, 
econòmics i culturals que influeixen en  
la presa de decisions 

O
R
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N

T
A

C
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R
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C

T
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A
 



Fomenta la construcció del currículum 
d’acord amb les necessitats socials 
buscant el canvi social 

Educa en l’autonomia, el respecte i la 
responsabilitat de forma compromesa 
amb la societat 

Afavoreix la reflexió sobre problemes 
d’actualitat relacionats amb l’EF 

Afavoreix l’aproximació de l’escola a la 
societat 

Instrumentalitza l’EF per a conscienciar 
i actuar enfront dels problemes socials 
actuals 

Requereix una gran capacitat de 
raonament per al seu desenvolupament 

Condiciona de forma important la 
presa de decisions 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

Proposa canvis difícilment 
aconseguibles perquè desafien 
l’estructura escolar i social 

O
R
I
E
N
T
A
C
I
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R
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I
C
A
 



INSTRUIR L’ALUMNAT 
PERQUÈ COMPLISCA 

 LES NORMES 
SOCIALS 

EXISTENTS 

EDUCAR 
PERSONES 

LLIURES, AUTÒNOMES 
I RESPONSABLES, 

AMB CRITERI 
PER ANALITZAR LA 

INFORMACIÓ I 
PRENDRE 

DECISIONS 

  REFLEXIÓ FINAL   



Ritme 

Percepció temporal 

Esquema corporal 

Coordinació i 

Equilibri 

Tema 4:  

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ 

Percepció Espacial 

Lateralitat 



ESQUEMA CORPORAL 

DEFEI 

CURS 2013-2014 



 0. INTRODUCCIÓ 

 

 El xiquet i la xiqueta aprenen a reconéixer el seu cos 

i a distingir-lo de la resta de coses. Aquest 

coneixement l’adquireixen quan mouen les 

extremitats, en canviar de posició i quan 

experimenten les sensacions de compensació dels 

desequilibris posturals i, també, a través de les 

impressions tàctils i visuals. 



1. ADQUISICIÓ DE LA NOCIÓ 

D’ESQUEMA CORPORAL AL LLARG 

DEL DESENVOLUPAMENT 

 0/2 anys (etapa del cos viscut). La realitat interior i 

l'exterior de l'infant es confonen. La marxa, que es va 

produint al voltant dels 12 mesos, és un mitjà de contacte 

excel·lent amb l’exterior. El xiquet amplia 

considerablement el seu espai de moviment i aquest fet, 

unit a l’afavoriment de les relacions socioafectives, fa que 

el xiquet comence a concebre el seu cos. 

 



1. ADQUISICIÓ DE LA NOCIÓ 

D’ESQUEMA CORPORAL AL LLARG 

DEL DESENVOLUPAMENT 

 2/5 anys. És l'etapa del cos percebut, que correspon a 

l'organització de l'esquema corporal. La consciència està present i el 

cos es pren com un objecte que es percep mitjançant característiques 

visuals i/o cinestèsiques. A nivell d’adquisicions, cap als 3-4 anys 

l’infant comença a incloure el tronc en els dibuixos, i pot als 4 anys 

identificar parts de la mà, així com parts del cos no reconegudes abans 

(els genolls, els colzes i, de vegades, les espatlles). 

 

 5/7 anys (etapa del cos representat). S'observa una progressiva 

integració i evolució del que abans era tan sols cos en acció. Hi ha una 

presa de consciència del propi cos (interiorització). 



2. ACTIVITATS PROPOSADES PER 

AL CONEIXEMENT DEL COS 

 Anomenar les parts del cos; moure les que diem  

 Quantes formes de moviment hi ha? Fer-les 

 Investigar per grups els moviments 

 Activitats de tensió-relaxació 

 Tocar objectes amb la part que es diga 

 Imitar oficis, esports o situacions que siguen físiques 

 La gallina cega. Palpar i anomenar la part que toca 

 Palpar una persona amb els ulls tancats i col·locar-se  

 com estava ella 

 Amagar-se la part del cos que es diga i seguir caminant 



3. CONCEPTES RELACIONATS 

 Somatognosia: coneixement de la forma del propi cos. 
Com és el nostre cos i com pot canviar la seua silueta al 
llarg de la vida. 

 

 Mecanognosia: el funcionament i el que és capaç de 
fer el meu cos en relació amb el moviment. 

 

 Iconognosia: el nostre cos té un significat per a 
nosaltres; hi ha sentiments respecte del nostre cos i 
aquestos han de ser reconeguts i viscuts. Què significa 
el meu cos per a mi.  



3. CONCEPTES RELACIONATS 

 Lateralitat: S'entén per lateralitat “el predomini d'una part del cos 
sobre una altra (dreta o esquerra)”. El procés de lateralització es porta a 
terme en funció de factors neurològics i psicològics, a més dels 
ambientals i culturals.  

  

 - Modalitats: a) dretà o esquerrà b) Ambidextre  

c) Lateralitat creuada d) Lateralitat invertida 

 

 Coordinació: El concepte de coordinació fa referència a “la capacitat 
per a executar una acció motriu controlada, amb precisió i eficàcia”. 

  

 - Tipus: a) Coordinació grossa b) Coordinació fina c) Coordinació 
general d) Coordinació segmentària e) Coordinació oculomanual  

f) Coordinació oculopèdica 

 



 Equilibri: Es concep com “el manteniment 

convenient de la situació dels distints segments 

del cos i de la globalitat d’aquest en l’espai”. 
 

 - Tipus: a) Equilibri estàtic b) Equilibri dinàmic 

3. CONCEPTES RELACIONATS 



Les Habilitats  

Motrius Bàsiques 

ASTÈRIX  i OBÈLIX 





ÍNDEX 

• Què són les Habilitats Motrius Bàsiques? 

• Classificació de les Habilitats Motrius Bàsiques 

• Què és un Desplaçament? 

• Tipus de Desplaçaments 

• Què són la Marxa i la Carrera? 

• Què són les Quadrupèdies? 
 

• Què és la Reptació? 
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• Què és l'Escalada? 
 

•  Què són els Salts? 
 

• Fases del Salt 
 

• Què són els Girs? 
 

• Tipus de Girs 
 

• Manipulació d’objectes 
 

• Joc de preguntes 
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Són les capacitats, adquirides per l’aprenentatge, de 

realitzar un o més patrons motors fonamentals a partir 

dels quals l’individu podrà realitzar habilitats més 

complexes. 

Què són les Habilitats Motrius 

Bàsiques? 

A més, són la base d’activitats motrius més 

avançades i específiques, com les esportives. 



Classificació de les Habilitats 

Motrius Bàsiques 

  Salts   

 Manipulació 

d’objectes   

Desplaçaments 

  Girs   



És  qualsevol progressió d’un punt a un altre de l’espai, 

utilitzant com a mitjà el moviment corporal total o parcial. 

Què és un desplaçament? 



Tipus de Desplaçaments 

  Quadrupèdies   

 Escalada 

Carrera 

  Reptació  

Marxa 



Què són la Marxa i la Carrera? 

Forma de desplaçament global en què els peus es recolzen 

successivament i alternativament sobre la superfície de 

desplaçament, impulsant el cos de l’individu en una direcció 

determinada.  

 
En la marxa sempre hi ha un peu en contacte amb la superfície de 
desplaçament mentre que en la carrera es produeix la fase de vol (els 
dos peus es troben en un moment determinat suspesos en l’aire). 
 



Què són les Quadrupèdies? 

Forma de desplaçament global pel plànol horitzontal en 

què els braços intervenen d’una forma activa. 

 
Els punts de suport poden ser: mans, peus, genolls, etc. en posició prono 

(boca per avall) o supino (boca per amunt).   
 



Què és la Reptació? 

Forma de desplaçament global en què el tronc està en 

contacte amb la superfície de desplaçament. El tronc pot 

mantindre’s en posició estàtica o en moviment. 



Què és l'Escalada? 

Forma de desplaçament global pel plànol vertical en què 

els braços (manteniment de l’equilibri) i les cames 

(responsabilitat del desplaçament) intervenen d’una 

forma activa. 



Què són els Salts? 

Són accions en què es produeix un enlairament del cos 

des del sòl gràcies a l’impuls d’una o ambdues cames. 

El cos es queda suspés en l’aire momentàniament i és 

precisament en eixos breus instants en què el salt 

complix la seua funció. 



Fases del Salt 

  Batuda   

  Caiguda   

Accions Prèvies 

  Vol   



Què són els Girs? 

És aquella habilitat que suposa un moviment complet 

de rotació del cos al voltant d’un dels seus tres eixos 

imaginaris: Vertical (gir de 360º del ballet: avall-amunt), 

horitzontal (cabriola: avant-arrere) i anteroposterior 

(roda: dreta-esquerra).  



Manipulació d’objectes 

  Amb implements   

Amb els peus 

Amb les mans Llançar, rebre… 

Colpejar, conduir… 

Colpejar, transportar… 



… I ARA, UN SENZILL 
JOC DE PREGUNTES 

PER TAL QUE 
DEMOSTRES QUE 

HAS COMPRÉS LES 
EXPLICACIONS 



 Són capacitats innates de les persones que 
ajuden a establir relacions socials entre individus. 

 Són capacitats adquirides per l’aprenentatge, de 
realitzar un o més patrons motrius fonamentals a 
partir dels quals l’individu podrà realitzar 
habilitats més complexes. 

 Són aquelles capacitats que la majoria de les 
persones adquireixen a través del moviment 
repetitiu de totes les parts del seu cos. 

Què són les Habilitats 

Motrius Bàsiques? 
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 CORRECTE !!! 



 INCORRECTE !!! 

 
NO PASSA RES, 

INTENTA-HO DE NOU 



Quina d’aquestes persones 

està realitzant una carrera? 



 CORRECTE !!! 



 INCORRECTE !!! 

 
NO PASSA RES, 

INTENTA-HO DE NOU 



Quines són les quatre 

Habilitats Motrius Bàsiques? 

• Desplaçaments, salts, girs i manipulació d’objectes 

 

 

• Salts, girs, copejaments i escalades 

 

 

• Copejaments, desplaçaments, girs i salts 
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 CORRECTE !!! 



 INCORRECTE !!! 

 
NO PASSA RES, 

INTENTA-HO DE NOU 



Què és un Desplaçament? 

• Un desplaçament és qualsevol avançament del cos a 

través de l’espai amb l’objectiu d’arribar a un punt 

determinat i prèviament seleccionat per la persona. 

 

 

• Un desplaçament és tot aquell moviment que una 

persona realitza per a poder eixir d’un punt i arribar a un 

altre. 

 

 

• Un desplaçament és qualsevol progressió d’un punt a 

un altre de l’espai, utilitzant com a mitjà únic el 

moviment corporal total o parcial. 
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 CORRECTE !!! 



 INCORRECTE !!! 

 
NO PASSA RES, 

INTENTA-HO DE NOU 



Quines són les fases del salt? 
 

 

 
• Batuda, enlairament, vol i aterratge.  

 

 

• Accions prèvies, batuda, vol i caiguda. 

 

 

• Accions prèvies, impuls, caiguda i recuperació. 
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 CORRECTE !!! 



 INCORRECTE !!! 

 
NO PASSA RES, 

INTENTA-HO DE NOU 



En quina fase del salt no hi ha 
possibilitat de modificar la 

trajectòria d’aquest? 
 

 

• Accions prèvies. 
 

• Batuda. 

 

• Vol. 

 

• Caiguda. 
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 CORRECTE !!! 



 INCORRECTE !!! 

 
NO PASSA RES, 

INTENTA-HO DE NOU 



 MOLT BÉ !!!   
 

   Espere que ho hages passat genial i 
que hages aprés molt sobre les 

Habilitats Motrius Bàsiques. 

 



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

CURS 2013 – 2014 

 

PERCEPCIÓ ESPACIAL I TEMPORAL 

 



Evolució de l’Espacialitat 
 

 L’espai en el primer any es redueix per al/la xiquet/a a l’àmbit 
de l’espai pròxim, on desenvolupa els seus moviments. 

 

 Des dels dos fins als cinc o sis anys passa a un espai 
topològic, en el qual els infants ja poden establir les relacions 
espacials de distància, ordenació, desplaçament… 

 

 Entre els set i els dotze anys apareix la representació espacial, 
la proporcionalitat i el descobriment de l’operació geomètrica de 
la medició. 



Evolució de la temporalitat 
 

 Segons RIGAL (1987), des de les primeres setmanes de 
vida, diverses situacions fan intervenir elements de temps, 
en particular la successió d’accions.  

  

 - El/la xiquet/a de 2 anys té consciència de matí-
vesprada-nit en referència a les seues necessitats: son i 
fam  

 

 - A partir dels 3 anys i fins als 6 anys, els infants 
comencen a entendre les nocions de velocitat (lent, 
ràpid…) 

 

 - Fins als 6/7 anys no existeix duració idèntica per a 
dos accions simultànies en què els resultats 
divergeixen 



L’eixida i la parada es produeixen al mateix temps  

La velocitat de desplaçament d’A és major que la de B 

A A 

B B 



EL JOC EN EI 

JOC 

FUNCIONAL 

JOC SIMBÒLIC 

JOC REGLAT 

Jocs 

individuals 
Jocs 

solitaris 
Jocs 

paral·lels 
Jocs 

associatius 

Jocs de 

cooperació 

Jocs 

d’oposició 

Jocs de 

coop./opos. 



Doble classificació 

 

 Segons l’estructura interna del joc (finalitat 
intrínseca de l’activitat): funcionals, simbòlics i reglats 

  

 Segons la participació social de l’alumnat: 
individuals, solitaris, paral·lels, associatius, de 
cooperació, d’oposició i de cooperació/oposició 

  



Joc funcional 

 Els jocs funcionals (tocar objectes, moure els 

segments corporals) apareixen entre els zero i dos anys 

i estan dominats per la llei causa-efecte. Es 

caracteritzen per la recerca de resultats, encara que 

aquestos són molt elementals. 
 

 Generalment es realitzen de manera repetitiva; a més, 

tenen característiques regressives i poden servir per a 

eliminar sentiments desagradables. 



Joc simbòlic 

 El joc simbòlic, que apareix entre els dos i sis 
anys, es realitza generalment de forma 
individual i utiliza el llenguatge corporal. Es 
tracta, fonamentalment, d’imitar les accions dels 
adults. 

 

 Exemples d’activitats: Som un ós que es desplaça pel bosc, un 
cavall que trota i galopa, un artista que pinta un quadro o un 
músic que toca el violí. 



Joc reglat 

 En el joc reglat, que apareix a partir dels sis anys, 

existeixen normes que seran imposades per l’adult o 

pels mateixos alumnes i que tothom ha de complir, 

exercint-se un control recíproc per tal que siga així. 
 

 A través del joc reglat l’alumnat adquireix una 

responsabilitat i aferma el seu “jo”. A més, també 

s’afavoreix l’aparició del raonament i una major 

objectivitat en les seues valoracions. 



Joc individual i solitari 

 En el joc individual, cada xiquet/a juga sol 
independentment dels altres. No hi ha cap relació 
entre els xiquets i xiquetes (és el cas de la majoria de 
jocs funcionals). 

 

 

 En el joc solitari, l’infant juga individualment en un 
espai comú, i de vegades amb materials compartits o 
intercanviables amb la resta d’alumnes.  



Joc paral·lel i associatiu 

 El joc paral·lel apareix al voltant dels tres anys. Els 

xiquets i les xiquetes es busquen i volen estar junts, 

encara que cadascun desenvolupa la seua activitat d’una 

manera particular. 
 

 El joc associatiu sorgix cap als cinc anys. El grup de 

joc s’amplia a uns quants participants, amb freqüents 

interaccions entre ells i apareixent esbossos 

d’associacions. 



Joc de cooperació 

 En els jocs cooperatius apareixen comportaments 

evidents de col·laboració pel que fa a les accions 

motrius que ocorren en el joc. Aquestos 

comportaments es refereixen generalment a la 

disposició per a aconseguir un objectiu comú entre 

diversos xiquets i xiquetes, com ara: transportar un 

objecte pesat, realitzar una construcció (cercle, caseta, 

torre) amb elements o agafar-se de les mans per a 

formar figures geomètriques en grup. 



Joc d’oposició 

 Els jocs d’oposició es caracteritzen per 
desencadenar comportaments agonístics que 
es resolen a través d’un repte, és a dir, 
comportaments en què els xiquets i xiquetes 
intenten véncer l’altre mitjançant l’assoliment 
d’un objectiu, com ara: accedir a l’espai 
ocupat per l’altre alumne/a, desplaçar-lo, 
tocar-lo mentre corre, etc. 



Joc de cooperació/oposició 

 En els jocs de cooperació/oposició hi ha 
comportaments de comunicació i contracomunicació 
motriu entre els jugadors. Per a assolir un objectiu 
que resolga el joc, els alumnes han d’apel·lar a 
comportaments de comunicació amb els mateixos 
companys d’equip, com ara: passar-se una pilota un 
nombre concret de vegades sense que els alumnes de 
l’altre equip la intercepten, estirar conjuntament una 
corda per tal d’aconseguir desplaçar els components 
de l’altre equip, agafar un objecte que custodien els 
jugadors-adversaris al seu espai de joc, etc. 



1. Joc simbòlic. El joc simbòlic es realitza generalment de forma individual i utiliza 

bàsicament el llenguatge corporal. Es tracta d’imitar les accions dels adults (imagineu 

que sou: cambrers, pescadors...).  

 

Exemples d’activitats: Som una roca dura i compacta, un arbre al qual el vent li mou 

les branques, un ós que es desplaça pel bosc, un cavall que trota i galopa, un artista 

que pinta un quadro o un músic que toca el violí. 

 

2. Joc dramàtic. Es practica de forma col·lectiva. Es tracta generalment d’improvisar, 

encara que amb una preparació prèvia, una representació. El tipus de llenguatge que 

s’utiliza, a més del corporal en aquest tipus de joc, és el verbal i paraverbal.  

 

Exemple d’activitat: En grup, crear una història en la qual les protagonistes siguen 

unes boles de billar donant vida animada i personalitat a aquestos objectes.  

 

3. Joc escènic. Aquest tipus de joc requereix un llenguatge gestual i verbal més tècnic, 

ja que el seu nivell de complexitat és major que el del joc dramàtic citat anteriorment. 

En el joc escènic estan presents els apartats següents: argument, personatges i conflicte. 

Apareix la funció d’actor i també d’espectador. Es requereixen assajos abans d’assumir 

la representació ja que el text dialogat i l’expressivitat gestual i postural s’han 

automatitzat prèviament i, per tant, la improvisació i la creativitat escènica són mínimes.  

 

Exemple d’activitat: Inventar o adaptar, en grup, una història i posar tots els recursos 

escènics per a representar-la: vestuari, decorat, etc.  

 



QUÈ ENTENEM PER 
EXPRESSIÓ? 

 

QUÈ ENTENEM PER 
EXPRESSIÓ CORPORAL? 

 

CURS ACADÈMIC: 2013-2014  



Què és expressió? (Arno Stern) 

És un acte de creació no d’imitació. 
 

No és un espectacle per als ulls, és una 
vivència del cos. 

 
És la formulació d’una sensació.  



Què s’entén per Expressió 
Corporal? 

• Des d’una perspectiva semàntica  

 

• Des de la pràctica de l’expressió 
corporal 

 



Semàntica del concepte 

• Expressió: Comunicació, declaració, 
exposició, manifestació, paraula, terme, 
vocable i veu. 

• Corporal: Corpori, cos, físic, material i 
orgànic. 

• Expressió Corporal: Actitud, posat, 
aparença, aspecte, figura, fisonomia, 
gràcia, gest, ganyota o carassa i mímica. 



Definició des de la pràctica 

• Conjunt de tècniques que utilitzen el cos per a: 

 

– revelar un contingut intern  

 

– comunicar-nos amb els altres  

 

– mostrar l’aspecte més transcendent del moviment 

 

– expressar-se de forma original  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENTIMENT 

 
 
 
 
 
 
 

MOVIMENT 

COS 

 EXPRESSIÓ  

CORPORAL 

COS COMUNICATIU 

TÈCNIQUES  
EXPRESSIVES 

COS DISCIPLINAT 

L’EXPRESSIÓ CORPORAL EN L’ÀMBIT EDUCATIU 



Quines són les activitats vinculades 
a l’Expressió Corporal? 

• Activitats rítmiques (danses del món, aeròbic, balls de saló, cançons 
motrius, etc.) 

 
• Activitats circenses (equilibris acrobàtics, malabarismes, etc.) 
 
• El mim 
 
• La dansa (dansa clàssica, dansa contemporània, vídeo dansa) 
 
• La dramatització (joc simbòlic, joc dramàtic, joc escènic) 
 
• Activitats lliures basades en el foment de la creativitat i el “jo” de 

l’alumne/a 
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Tema 7  
Didàctica de la motricitat 

en l’Educació Infantil 

Didàctica de l’Educació física en l’Educació Infantil 

Curs 2013 - 2014 



 

7.1. Pilars metodològics 

7.2. Organització, estratègies docents i materials 
curriculars 

7.3. Avaluació de la motricitat en l'Educació Infantil 

7.4. La sessió de psicomotricitat 

Didàctica de l’Educació física en l’Educació Infantil 

Índex 



Didàctica de l’Educació física en l’Educació Infantil 

7.1. Pilars metodològics 

 

 

7.1. Pilars metodològics 



El desenvolupament i l’aprenentatge en l’àmbit de l’Educació 
Infantil ha de fonamentar-se en: 

· coneixement teòric  · coneixement pràctic 
 

· sentir   · expressar   · reflexionar   · valorar 
   · crear 
 

Tasca compartida i coordinada: 

Didàctica de l’Educació física en l’Educació Infantil 

7.1. Pilars metodològics 

Alumnat 
Centre: · Tutor/a 

· Docents 

· Especialistes 

Entorn:  ·Mare/pare 

                · Familiars 

· Altres                        
persones 



Podem assenyalar 10 pilars metodològics: 

Didàctica de l’Educació física en l’Educació Infantil 

7.1. Pilars metodològics 

Globalització Individualització i atenció a la diversitat 

Aprenentatge significatiu i motivació Activitat lúdica 

Observació i experimentació 

Afectivitat, seguretat i confiança 

Socialització 

Ús didàctic de les rutines 

No substitució Creativitat i aprenentatge per descobriment 

EDUCACIÓ INFANTIL 



Didàctica de l’Educació física en l’Educació infantil 

7.2. Organització, estratègies i materials 

 

 

7.2. Organització, estratègies docents i materials 
curriculars 



Didàctica de l’Educació física en l’Educació infantil 

7.2. Organització, estratègies i materials 

a) Organització 

a.1 Organització temporal 

El temps és un concepte important en el desenvolupament d’una classe 
de psicomotricitat. 

Hem de distingir entre: 
Temps útil o funcional 

Temps disponible per a la pràctica 

Temps de compromís motor 

Temps utilitzat en la tasca 



Espai total 

Didàctica de l’Educació física en l’Educació infantil 

7.2. Organització, estratègies i materials 

a.2 Organització espacial 

 

Espai 
d’activitat 

Espai 
d’activitat 

Espai 
d’activitat 

Espai 
d’activitat 

Espai de seguretat 
Espai neutre 
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Ambients d’aprenentatge 

 

Ambients de desplaçaments 

Ambients de salts 
Ambients d'escalada i suspensions 

Ambients de llançaments, 
recepcions i bots 

Ambients de percepció, control i 
expressió corporal 

Ambients de manipulació 
d’objectes 
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7.2. Organització, estratègies i materials 

a.3 Organització de l’alumnat 
 

a. Segons la seua distribució 

 

 

b. Segons la seua ubicació 

• Formacions frontals 

• Formacions en cercle/semicercle 

• Formacions en quadrat 

• Formacions en circuit 

• Formacions per grups de treball 

• Formacions disperses 

Grup 
massiu 

Grup en 2 
meitats 

Grup en 3 
terços 

Grups de 
4 o 5 

Agrupar 
en trios 

Treball en 
parella 

Treball 
individual 
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Algunes consideracions sobre l’organització 
• Tots els espais i temps s’han de dissenyar amb anterioritat i 
intencionalitat 

• L’organització espacial ha de permetre la interacció entre iguals, amb 
adults i objectes, permetent la lliure circulació 

• Convé disposar d'àrees i temps diferenciats d’activitat 

• L’alumnat ha de prendre consciència del pas del temps en funció de la 
satisfacció de les seues necessitats i de les rutines 

• La disposició de la jornada ha de permetre temps per a tot i per a tots 

• S’ha de permetre un temps i un espai per explorar, aprendre, créixer i 
desenvolupar-se lliurement 

• S’ha de reservar un temps d’atenció individualitzada 

• Els espais han d’assegurar la integritat física, mental i afectiva 
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b) Estratègies docents 

Algunes estratègies per a guiar la nostra intervenció docent: 

• per a organitzar-nos 

• per al foment de la responsabilitat i l’autonomia 

• per a l’adquisició d’hàbits i el manteniment de l’ordre 

• per a fomentar actituds de convivència 

• per a fomentar la integració 

• per a motivar 

• per a captar l’atenció 

• per a afavorir la creativitat 

• per a afavorir l’aprenentatge 
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Estratègies per a organitzar-nos 

 

• Identificar-nos amb l’aula 

• Establir un horari 

• Formar equips 

• Col·locar cartells 

• Etiquetar materials 

• Treballar per racons 

• Utilitzar cançons 
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Estratègies per a fomentar la responsabilitat i l’autonomia 

 

• Designar un encarregat/maquinista/responsable 

• Establir el protagonista de la setmana 

• Ús de l’agenda 

• Servei de préstec de llibres 

• Cura d’éssers vius 
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Estratègies per a adquirir hàbits i mantenir l’ordre 

 

• Establir hàbits de salut, higiene i nutrició 

• Organitzar una assemblea 

• Etiquetar el material 

• Establir mecanismes de silenci 
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Estratègies per a fomentar actituds de convivència 

 

• Utilitzar fórmules de cortesia 

• Ús de la cadira/el racó de pensar 

• Establir mecanismes de resolució de problemes 

• Treballar en grup per tallers 
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Estratègies per a fomentar la integració 

 

• Ressaltar les habilitats positives de cadascu i cadascuna 

• Atorgar igualtat d’oportunitats i expectatives a xiquetes i xiquets 

• Atenció a l’alumnat immigrant 
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Estratègies per a motivar 

 

• Crear un ambient afectiu i de confiança 

• Reconeixement social 

• Utilitzar elements motivadors 
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Estratègies per a captar l’atenció 

 

• Utilitzar recursos auditius 

• Utilitzar recursos visuals 

• Utilitzar recursos tàctils 
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Estratègies per a afavorir la creativitat 

 

• A través del llenguatge corporal 

• A través del llenguatge oral i escrit 

• A través del llenguatge plàstic 

• A través del llenguatge musical 

• A través del joc 
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Estratègies per a afavorir l’aprenentatge 

 

• Organització de l’aula: desdoblaments 

• Organització de la tasca: representació de la seqüenciació 

• Organització dels recursos: selecció apropiada 
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c) Materials curriculars 

Sentit restringit: 

Els llibres de text i altres materials escrits que serveixen per a elaborar 
projectes curriculars o per a orientar la pràctica del procés 
d’ensenyament-aprenentatge. 

Sentit ampli: 

Qualsevol instrument o objecte que s’utilitza en l’àmbit escolar… 

…amb la intenció de comunicar continguts o d’afavorir o orientar el 
procés d’ensenyament i aprenentatge… 

…dins d’alguna pràctica relacionada amb el disseny, el 
desenvolupament, l’avaluació o la justificació del currículum… 

…i que representa una connexió tangible amb un determinat discurs 
curricular. 
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MATERIALS 
IMPRESOS 

Per al centre educatiu: Currículum oficial, projectes de centre, etc. 

Per al departament i el 
professorat d’Educació física: 

Seqüències de continguts, programacions, llibres, 
unitats didàctiques, fitxes de sessions, 
compilacions d’activitats, guies didàctiques, 
articles, etc.  

 
Per a l’alumnat: 

Llibres de text, fitxes, articles de premsa, publicitat 
impresa, dietaris, pel·lícules, documentals, 
quaderns de classe, dossiers, etc. 

Per a la família: Notes, fullets informatius, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
MATERIALS 

Material fungible: Llapis, bolígrafs, quaderns, etc. 
 

 
Materials per a la pràctica 
fisicoesportiva: 

Vestimenta, matalassos, pilotes, balons, ars, cons, 
etc. 

Instal·lacions i equipament Pati, gimnàs, piscina, terrenys de joc, cistelles, 
porteries, espatlleres, etc. 

 
MITJANS AUDIOVISUALS I INFORMÀTICS 

 
Pissarres, reproductors de vídeo, DVD, MP3... 
Canons de projecció fixos o mòbils 
Ordinadors, telèfons mòbils, càmeres digitals, etc. 



Didàctica de l’Educació física en l’Educació infantil 

7.2. Organització, estratègies i materials 

Els materials curriculars i el seu ús  

 

• L’ús pot convertir qualsevol material en curricular 

• El potencial curricular d’aquestos materials no és un aspecte 
inherent sinó que depén de l’ús que els donem. 

• Mitjançant l’ús dels materials curriculars es manifesta un model 
d’ensenyament 
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Existeixen dues formes d’entendre els materials curriculars: 

 

 Des de la racionalitat tècnica: 

Materials a prova del professorat 

 

 Des de la racionalitat pràctica: 

Materials com una eina d’experimentació 
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7.3. Avaluació de la psicomotricitat en Educació 
Infantil 
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Avaluació 
És un procés que implica recollida d’informació... 
...i la seua posterior interpretació en funció del contrast amb 
determinades instàncies de referència o patrons desitjables... 
...per a fer possible l’emissió d’un judici de valor... 
...que permeta orientar l’acció o la presa de decisions. 

Qualificació 
És la valoració de la conducta (conceptual, procedimental i/o 
actitudinal) de l’alumnat. 

Nota 
És l’expressió quantitativa (10, 9, 8…) o qualitativa (apte/no 
apte) de la qualificació. 
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Criteris referents a l’avaluació: 

•Adequació: guardar coherència amb tres aspectes: 

– Respecte al disseny curricular 

– Respecte a les característiques de l’alumnat 

– Respecte als plantejaments docents 

•Rellevància: útil pels implicats en els processos d’E-A 

•Veracitat: que realment s’avalue allò que es diu que s’avalua 

•Formativa: millora de l’alumnat, professorat i els processos d’E-A 

•Integrada: dins dels processos d’E-A 

•Ètica: ha d’estar al servei de l’alumnat i no com a eina de control, 
amenaça, submissió, etc. 
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Elements del sistema d’avaluació 

Què avaluem? 

Amb quina finalitat avaluem? 

Quan avaluem? 

Com avaluem? 

Qui avalua? 
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Què avaluem? 

• Aspectes de l’aprenentatge de l’alumnat (motors i no motors): 
conductes motrius, coneixements teòrics i conductes actitudinals. 

• Aspectes contextuals relacionats amb les condicions en què es 
produeix el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

• Aspectes lligats al programa i els continguts. 

• Aspectes de la docència, la metodologia i els materials curriculars. 

• Aspectes relacionats amb l’avaluació mateix. 
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Amb quina finalitat avaluem? 

•Avaluació diagnòstica 

•Avaluació formativa 

•Avaluació sumativa 
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Quan avaluem? 

•Avaluació inicial 

•Avaluació contínua 

•Avaluació final 

 

Avaluació inicial  avaluació diagnòstica 

Avaluació contínua  avaluació formativa 

Avaluació final  avaluació sumativa 
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7.4. La sessió de psicomotricitat 
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7.4. La sessió de psicomotricitat 

Breu aclariment terminològic 

Muntatge: espai concret, amb materials específics i 
organitzats de forma que suggerisquen i permeten un seguit 
d’activitats i experiències motrius.  

Racons d’activitat: cadascun dels espais de muntatge on 
l’alumnat desenvoluparà la seua activitat motriu. 

Eix de treball: bloc de continguts que pretenem desenvolupar 
en una o més sessions. 
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L’estructura de la sessió: 

 3 parts fixes: 

• assemblea inicial 

• activitats motrius 

• assemblea final 

 Fases modificables: 

- en funció de l’alumnat i els seus interessos 

- en funció de les intencions i finalitats del professorat 
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 Assemblea inicial 

•  Arribada 

• Salutació individual 

• Assemblea: 

- diàlegs  

- dibuixos 

- normativa 

 Activitats motrius 

• Tasques assignades - Exploració lliure 

• Treball individual - Activitats grupals 

 Assemblea final 

• Assemblea final 

• Vestimenta 

• Comiat individual/grupal 

• Arreplega del material 
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Activitats 

1. Dissenyeu una tasca o joc psicomotriu i analitzeu-los 
tenint en compte els pilars metodològics. 

2. Feu una descripció de l’organització espacial i 
temporal, de les estratègies metodològiques empleades 
i dels materials utilitzats. 

3. Indiqueu com avaluareu aquesta tasca o joc. 



Metodologia:  

Estils d’ensenyament per 

a la pràctica d’EF en EI 

Curs 2013 - 2014 

DEFEI 



Estils d’ensenyament 

OBJECTIUS 

CONTINGUTS 

METODOLOGIA 

AVALUACIÓ 



Estils d’Ensenyament. Definició. 

Estils d’ensenyament 

“Procediment que segueix el/la professor/a a l’hora 

d’interaccionar amb els/les alumnes i la matèria objecte 

d’ensenyament-aprenentatge”  

 (CONTRERAS JORDAN, 1998: 281). 

NO EXISTEIX UN ESTIL IDEAL 



Estils d’Ensenyament. Classificació. 

Estils d’ensenyament  (MONSSTON, 1982). 

• Comandament Directe 

• Assignació de Tasques 

• Ensenyament Recíproc 

•  Descobriment Guiat 

• Resolució de Problemes  

• Aprenentatge Autònom 

- DIRECTIUS 

+ DIRECTIUS 



Comandament Directe  

Estils d’ensenyament 

 Característiques: 

• El/La professor/a emet un estímul i l'alumne/a respon (busca 

transmissió de coneixements, no crear). 

• Es basa en l’ordre, amb organitzacions molt estables 

(optimització de l’espai i del temps de pràctica). 

• El/La professor/a pren totes les decisions. 

• Permet un control total del comportament i de l’execució. 

• Tots realitzen la mateixa tasca, al mateix ritme i amb la mateixa 

intensitat. 



Assignació de Tasques 

Estils d’ensenyament 

Característiques: 

• El/La professor/a decideix la tasca a realitzar i la forma d’avaluar-

la. 

• Existeix una major individualització, ja que l’alumne/a controla: 

 ritme de realització i nombre d’accions que cal dur a terme 

   inici i final de les activitats 

   períodes de pausa 

• Major motivació en les tasques proposades. 



Ensenyament Recíproc 

Estils d’ensenyament 

Característiques: 

• L'alumne/a pren decisions en la fase principal i en l’avaluació 

de les activitats. 

• El/La professor/a programa i estructura les activitats. 

• Es treballa per parelles o grups. Uns exerceixen el paper 

d’alumnes i els altres de docents. 

Aspectes Importants 

• Transmetre de forma clara les explicacions i/o activitats. 

• Canviar de rols durant la sessió. 

• El/La profesor/a anima i corregeix el docent, no mai a  

l'alumne/a. 



Descobriment Guiat 

Estils d’ensenyament 

Característiques : 

• El docent programa, planteja i avalua situacions o preguntes que 

condueixen a l’alumne/a a la solució del problema. 

• L'alumne/a busca solucions verbalment i després motriument. 

• El docent mai no dóna la resposta. 

• Els problemes plantejats han d’estar adaptats al nivell dels 

alumnes. 



Descobriment Guiat II 

Estils d’ensenyament 

Avantatges i inconvenients? 

Quan una resposta és inadequada: 

   

1. Caldrà plantejar la pregunta o indici que va precedir la resposta 

errònia de forma més concreta. 

 

2. Quan s’observe precipitació, caldrà incitar l’alumne/a a reflexionar 

millor sobre la seua resposta (Has comprovat la teua resposta? Per què 

no l’analitzes un poc més?) 



Resolució de Problemes  

Estils d’ensenyament 

Característiques : 

• El/La professor/a planteja un problema a tot el grup que ha de 

buscar les possibles respostes motriument.  

• L’objectiu és primar la resposta motriu de l’alumne/a. 

Seqüència d’ensenyament-aprenentatge: 

• Presentació del problema o activitat. 

• Actuació de l’alumne/a. 

• Reforços per part del professor/a. 



Resolució de Problemes II 

Estils d’ensenyament 

L’APRENENTATGE AUTÒNOM com a variant d’aquest 

estil 

Avantatges i inconvenients? 



 PROPOSTA D’ACTIVITAT 

 

COMENTARI DE VUIT MITES AL 

VOLTANT DE L’EXERCICI FÍSIC 

 
 

a) Els cruiximents evidencien que s’està fent exercici físic de forma 

correcta. 

b) L’exercici físic evita la possibilitat de patir infarts cardíacs. 

c) L’exercici físic és perillós per a gent amb un excés de pes. 

d) Exercicis físics localitzats ajuden a la pèrdua de pes en eixa zona del cos. 

e) La roba amb llast i de plàstic redueix la quantitat de greixos del nostre 

cos. 

f) La realització de peses enlletgeix les dones. 

g) La ingesta de proteïnes genera múscul. 

h) Els productes comercials (begudes energètiques) permeten recobrar els 

minerals perduts per una sudoració excessiva. 
 



SITUACIONS PLANTEJADES 
 

- Existència de grups apàtics, desmotivats, sense interés per l’activitat 

física. 

 

- En una classe en què s’organitza un circuit les alumnes i els 

alumnes, en entrar al gimnàs, envaeixen l’espai (boten damunt els 

matalassets, passen pels bancs, llancen les cordes, etc.). 

 

- Posar per parelles a xiquets i xiquetes. 

 

- Hui no juguem al futbol? 

 

- Xiquets i xiquetes competents que menyspreen la resta. 

 

- Descontrol generat per la utilització de gran varietat i quantitat de 

materials. 

  
 

 

 


