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800033 - Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'act.fisica i de l'esport
Curs acadèmic 2018-19
Facultat: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida
Titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Matèria: Ensenyament de l'activitat física i de l'esport
Departament: Fonaments de la motricitat i el seu ensenyament
Idiomes: Català, Castellà, Anglés
Extensió: 1er Semestre Curs: 4t
Tipologia: Obligatòria
Crèdits ECTS: 6.00
Professorat
Rosa Rodriguez Arregui. (rrodriguez@inefc.es)
Eloísa Lorente Catalan. (elorente@inefc.es)
Assignatura en el conjunt del pla d'estudis
Aquesta assignatura, ubicada a 4rt curs, setè semestre del Grau, forma part de la matèria
“Ensenyament de l’Activitat física i l’Esport”. Està molt vinculada als coneixements adquirits a
l’assignatura de segon-2n semestre, “Programació de l’ensenyament de l’activitat física i l’esport” i té
una relació molt propera a l’assignatura que pertany a la mateixa matèria “Principis i bases de
l’ensenyament de l’activitat física i l’esport adaptat” per la seva focalització en la intervenció. En
aquesta assignatura s'aprofundeix bàsicament en dos aspectes. El primer, sobre els elements a tenir
en compte alhora de dissenyar i portar a terme seqüències d’aprenentatge en el marc d’una sessió i
el segon, en l’avaluació de l’aprenentatge i de la pròpia intervenció. Es realitza sota un punt de vista
ampli, vàlid per a tot tipus d’intervenció en qualsevol dels àmbits professionals on existeixin
processos d’ensenyament de l’activitat física i l’esport.
Recomanacions
L’assignatura està orientada al disseny, intervenció i avaluació d’un cas de seqüència d’aprenentatge
en algun dels àmbits de l’activitat física i l’esport. Per a la resolució del cas s’haurà d’assistir a les
classes programades i haurà d’haver-hi un treball actiu de l’alumnat tant a les classes presencials
com amb les tutories de les professores. Les sessions pràctiques són obligatòries donades les
característiques de l’assignatura.
Competències específiques
5- Aplicar els coneixements adquirits amb l'activitat física i l'esport a la pràctica professional
i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat
6- Planificar i avaluar els processos i programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament,
l'entrenament, la salut, la gestió i la recreació
b) Avaluar els processos d'ensenyament - aprenentatge de l'activitat física i de l'esport
Competències generals
1.- Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
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professional.
2.- Desenvolupar habilitats d'adaptació a noves situacions, resolució de problemes i treball autònom.
b) Elaboració, defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic.
3.- Desenvolupar habilitats de relació interpersonal i de comunicació.
c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú.
Objectius
Dissenyar cicles d’aprenentatge adequats a un context determinat.
Competències de l'objectiu:
3.c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú (generals)
2.b) Elaboració, defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
(generals)
6.b) Avaluar els processos d'ensenyament - aprenentatge de l'activitat física i de l'esport
(específiques)
Intervenir de la manera més adequada segons el context o problema didàctic a resoldre.
Competències de l'objectiu:
5.i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat
(específiques)
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generals)
2.b) Elaboració, defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
(generals)
3.c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú (generals)
Dissenyar i aplicar el tipus d’avaluació més eficaç en relació als objectius de la intervenció didàctica
requerida.
Competències de l'objectiu:
2.b) Elaboració, defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
(generals)
2.h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic (generals)
6.b) Avaluar els processos d'ensenyament - aprenentatge de l'activitat física i de l'esport
(específiques)
5.i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat
(específiques)
Utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació per analitzar crítica i reflexivament la pròpia
intervenció.
Competències de l'objectiu:
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generals)
Continguts
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 1: Contextualització del procés d'ensenyament i aprenentatge en una
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UNITAT DE PROGRAMACIÓ 2: La Intervenció per a l'aprenentatge
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 3: L'avaluació de la intervenció
Informació complementaria sobre els continguts:
Activitats formatives
Classes magistrals (teòriques i pràctiques) - 40.00%
●
●
●
●
●
●

Classes magistrals
Resolució de problemes
Aplicació de propostes a la intervenció
Posada en comú de treballs
Disseny, validació i aplicació d’instruments d’avaluació
Presentació i defensa de treballs
Competències:
6.b) Avaluar els processos d'ensenyament - aprenentatge de l'activitat física i de l'esport
(específiques)
5.i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat
(específiques)
2.h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic (generals)
2.b) Elaboració, defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
(generals)

Tutories orientadores - 33.30%
●
●
●
●
●

●

Disseny, aplicació i reflexió d’intervenció
Disseny de propostes pràctiques d’intervencions
Disseny d’instruments d’avaluació
Aplicació dels instruments d’avaluació en la pròpia intervenció.
Autoaprenentatge basat en la utilització de les TIC (elaboració, exposició, defensa de treballs;
gravació i edició vídeos per analitzar)
Treball de camp i Resolució de problemes (PBL)
Competències:
6.b) Avaluar els processos d'ensenyament - aprenentatge de l'activitat física i de l'esport
(específiques)
5.i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat
(específiques)
3.c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú (generals)
2.h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic (generals)
2.b) Elaboració, defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
(generals)
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generals)

Portafolis professorat o alumnat - 26.70%
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●
●
●
●
●
●
●

Preparació intervencions
Elaboració, ampliació i redacció d’ apunts
Anàlisi de vídeo.
Validació i aplicació d’instruments d’avaluació.
Recerca i lectura de bibliografia especialitzada
Estudi individual, proves i exàmens
Lectura i comentari de textos

Competències:
6.b) Avaluar els processos d'ensenyament - aprenentatge de l'activitat física i de l'esport
(específiques)
5.i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat
(específiques)
2.h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic (generals)
2.b) Elaboració, defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
(generals)
Informació complementaria sobre les activitats formatives:
L’assignatura es focalitzarà especialment en el disseny, intervenció i avaluació de cicles
d’aprenentatge a partir de contextos i casos determinats, aspectes que es treballaran especialment a
les sessions pràctiques. Durant aquestes l'alumnat haurà de fer un anàlisi de la pràctica. Per tant serà
obligatòria l’assistència a les sessions pràctiques. Igualment les sessions “teòriques” tindran un
component d’aplicació alt.
Està estructurada com a una seqüència d'aprenentatge basada essencialment en la resolució de
problemes i en l'anàlisi de casos.
Es desenvoluparà mitjançant sessions teòric-pràctiques, aplicant els continguts conceptuals en un
context d'experiència pràctica (sessions o seqüencies d’aprenentatge). Es buscarà la intervenció
activa per part de l'alumnat en les sessions. La gran majoria de les activitats formatives que es
realitzen durant les pràctiques també són d'avaluació, tant formativa com formadora.
Activitats d'avaluació
Presentació del treball d'INTERVENCIÓ - 35.00%
Activitat 2 (35 %): Dissenyar, portar a terme i fer una reflexió crítica envers una seqüència
d’aprenentatge factible per a una sessió utilitzant tots els elements necessaris vistos a les classes. En
grups de 4.
Es realitzaran 3 entregues parcials del treball:
●

●

●

1ª Entrega: Anàlisi i Detecció de les necessitats de les persones del grup diana i Determinació
d’aprenentatges a poder atendre en la seqüència d’aprenentatge (requisit d’entrega a la data
indicada per coopera i/o a classe). Aquesta entrega és simultània a: * l’autoavaluació individual i
d’equip tant del resultat d’aquesta entrega com de la implicació en el procés.
2ª Entrega: Disseny d’una seqüència d’aprenentatge per a un grup diana específic (requisit
d’entrega a la data indicada per coopera i/o a classe). Aquesta entrega és simultània a: *
l’autoavaluació individual i d’equip tant del resultat d’aquesta entrega com de la implicació en el
procés.
3ª Entrega: Reflexió crítica i Valoració del Procés i del Resultat de l’experiència (valor del 35%).
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Aquesta entrega és simultània a: * la gravació de la Posada en acció de seqüències d'aprenentatge
en un context concret * l’autoavaluació individual i d’equip tant del resultat del treball com de la
implicació en el procés.
Gravar i editar la sessió per ser posteriorment analitzada a l'activitat 3.
Encara que aquesta 3a entrega té un valor del 35%, no té recuperació donat que s’entén que es
tracta d’una prova pràctica i així ha de ser considerada.
Tenint en compte la idea prèvia i d’acord al punt 2 de l’article 1.2. Avaluació de la Normativa
d’avaluació de la UdL, entenem que és d’aplicació el que ressaltem amb negreta a la següent norma:
“Té dret a recuperar qualsevol activitat d'avaluació igual o superior al 30% de la nota final en una
assignatura o matèria, exceptuant-ne les pràctiques de l'assignatura, si s'escauen”.
Competències:
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generals)
2.b) Elaboració, defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
(generals)
2.h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic (generals)
3.c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú (generals)
5.i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat
(específiques)
6.b) Avaluar els processos d'ensenyament - aprenentatge de l'activitat física i de l'esport
(específiques)
Presentació del treball d'AVALUACIÓ - 35.00%
Activitat 3 (35%): Projecte tutorat: Avaluar la intervenció realitzada a l’activitat d’avaluació 2 a partir
de la seva gravació en vídeo. Aquest treball constarà bàsicament dels següents apartats (a coopera i
a classe es proporcionarà el guió detallat així com les condicions d’elaboració i els criteris d’avaluació
dels mateixos):
Identificació dels moments d’avaluació formativa en la sessió desenvolupada i realització d’ una
proposta de com fer-la més formativa i formadora.
Disseny d’ instruments d’avaluació que permetin avaluar: a) Els objectius d’aprenentatge de la
intervenció; b) l’avaluació del professional.
Validació i aplicació dels instruments d’avaluació dissenyats a la sessió gravada.
Propostes de millora dels instruments.
Anàlisi dels resultats i realització de propostes de millora per a cadascun dels aspectes avaluats.
Aquest projecte s’anirà desenvolupant durant les classes pràctiques i es completarà fora de classe,
utilitzant el feedback rebut durant les mateixes (avaluació formativa). S’utilitzarà l’autoavaluació
grupal (avaluació formadora) durant el procés (amb l’ús d’una rúbrica consensuada amb el grupclasse) i un cop finalitzat s’utilitzarà la qualificació entre iguals (avaluació formadora) atenent a les
condicions que s’expliquen el primer dia de classe.
Encara que té un valor del 35%, no té recuperació donat que s’entén que es tracta d’una prova
pràctica i així ha de ser considerada.
Tenint en compte la idea prèvia i d’acord al punt 2 de l’article 1.2. Avaluació de la Normativa
d’avaluació de la UdL, entenem que és d’aplicació el que ressaltem amb negreta a la següent norma:
“Té dret a recuperar qualsevol activitat d'avaluació igual o superior al 30% de la nota final en una
assignatura o matèria, exceptuant-ne les pràctiques de l'assignatura, si s'escauen”.
30-05-2020

2018-19 / 800033 - Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'act.fisica i de l'esport

5/9

Programa
assignatura
Competències:
6.b) Avaluar els processos d'ensenyament - aprenentatge de l'activitat física i de l'esport
(específiques)
5.i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat
(específiques)
3.c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú (generals)
2.h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic (generals)
2.b) Elaboració, defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
(generals)
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generals)
Examen teòric - 30.00%
Activitat 1: Prova escrita - 30.00%
Competències:
6.b) Avaluar els processos d'ensenyament - aprenentatge de l'activitat física i de l'esport
(específiques)
5.i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat
(específiques)
2.b) Elaboració, defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
(generals)
Informació complementaria sobre les activitats d'avaluació:
CONDICIONS GENERALS PER A TOTES LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ:
PER TOTS ELS TREBALLS ESCRITS: EL FET DE COPIAR PARTS O PÀGINES COMPLETES D’ALTRES
TREBALLS (D’UN ALTRE ALUMNE/A O EXALUMNE/A) LLIBRES, PÀGINES WEBS, ETC. SUPOSA EL
SUSPENS DIRECTE EN L’ASSIGNATURA.
LES FALTES D’ORTOGRAFIA SUPOSEN ABAIXAR LA NOTA GLOBAL DE L’ASSIGNATURA
L’ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS PRÀCTIQUES SERÀ OBLIGATÒRIA
(com a mínim al 80%) per l’alumnat d’avaluació continuada
Per superar l’assignatura cal Aprovar totes les activitats (1, 2 i 3) per separat amb un
mínim de 5 sobre 10.
SEGONA I SEGÜENTS CONVOCATÒRIES
Dos opcions d’activitats d’avaluació:
1. Avaluació Continuada (mateixes condicions a les descrites prèviament), ó
2.Avaluació Alternativa: per aquells que puguin i vulguin optar a aquesta (ja han cursat
l’assignatura prèviament i l’han suspès), les activitats són les següents:
2.1. Prova escrita envers aprenentatges teòrics i pràctics relatius a la intervenció i avaluació (30%)
Competències:
5.i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat.
6. b) Avaluar els processos d'ensenyament - aprenentatge de l'activitat física i de l'esport
2.b) Elaborar i defensar arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
2.h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic
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2.2. Correcció/Millora de l’activitat 2 (35.00%) realitzada en primera convocatòria. Encara que té un
valor del 35%, no té recuperació donat que s’entén que es tracta d’una prova pràctica i així ha de
ser considerada.
Tenint en compte la idea prèvia i d’acord al punt 2 de l’article 1.2. Avaluació de la Normativa
d’avaluació de la UdL, entenem que és d’aplicació el que ressaltem amb negreta a la següent norma:
“Té dret a recuperar qualsevol activitat d'avaluació igual o superior al 30% de la nota final en una
assignatura o matèria, exceptuant-ne les pràctiques de l'assignatura, si s'escauen”.
2.3. Correcció/Millora de l’activitat 3 (35.00%) realitzada en primera convocatòria. Encara que té un
valor del 35%, no té recuperació donat que s’entén que es tracta d’una prova pràctica i així ha de
ser considerada.
Tenint en compte la idea prèvia i d’acord al punt 2 de l’article 1.2. Avaluació de la Normativa
d’avaluació de la UdL, entenem que és d’aplicació el que ressaltem amb negreta a la següent norma:
“Té dret a recuperar qualsevol activitat d'avaluació igual o superior al 30% de la nota final en una
assignatura o matèria, exceptuant-ne les pràctiques de l'assignatura, si s'escauen”.
Competències:
5.i) Seleccionar i utilitzar el material i l'equipament esportiu adequat a cada tipus d'activitat.
6. b) Avaluar els processos d'ensenyament - aprenentatge de l'activitat física i de l'esport.
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional.
2.b) Elaborar i defensar arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
2.h) Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants de caire social, científic o ètic
Per aprovar l’assignatura mitjançant l’avaluació alternativa cal:
Aprovar cadascuna de les dues activitats d’avaluació per separat amb un mínim de 5 sobre 10.
Bibliografia i d'altres recursos
●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

Arráez, A. (2000). ¿Puedo jugar yo? El juego modificado. Propuesta para la integración de niños y
niñas con Necesidades educativas especiales. 3ª ed. Granada. Proyecto Sur.
Canales, L.; Lytle, R. (2011): Physical Activities for young people with severe disabilities. USA.
Human Kinetics.
Comité Paralímpico Español (2014). La inclusión en la actividad física y Deportiva.
Barcelona, Ed. Paidotribo.
Cumellas, M; Estrany, C.(2006): Discapacidades motoras y sensoriales en Primaria. La inclusión
del alumnado en E.F. 181 juegos adaptados. Barcelona. INDE
Giné, G. (2003): Transtorns del desenvolupament i Necessitats educatives especials.
Barcelona. UOC.
Gormendio, M. (2000). Educación física para la integración de niños con necesidades educativas
especiales. Madrid, Gymnos.
Kaufman,K. (2006): Inclusive Creative movement and dance. USA. Human Kinetics.
López, A. (2004): Actividades físico-deportivas con colectivos especiales. Propuestas prácticas.
Sevilla. Wanceulen.
Martinez, J (2009): Volver a jugar. Juegos sin barreras. Madrid. Letra Clara.
Mendoza, N. (2009): Propuestas prácticas de educación física inclusiva para la etapa de secundaria.
Barcelona. INDE.
Rios, M. (2007): Manual de Educación Física adaptada al alumnado con discapacidad. Barcelona.
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●

●

●

●

Paidotribo.
Rios, M.; Blanco, A.; Bonany, T.; Carol, N. (2009): Actividad física adaptada. El juego y los alumnos
con discapacidad. 5ª Ed. Barcelona. Paidotribo
Sanz, D., Reina, R. (2012): Actividades físicas y deportes adaptados para personas con
discapacidad. Barcelona. Paidotribo
Toro, S; Zarco, JA (1995): EF para niños y niñas con Necesidades educativas especiales. Granada.
Aljibe.
Count me in. (2006): A guide to inclusive physical Activity, sport and leisure fi children
with a disability. Leuven. Faculty of kinesiology and rehabilitation Siences.

Es recomanen especialment els documents en negreta. El
següent llibre será considerat manual de l’assiganatura:
●

Comité Paralímpico Español (2014). La inclusión en la actividad física y Deportiva.
Barcelona, Ed. Paidotribo.

Revistes especialitzades:
●
●

ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY QUATERLY
PALAESTRA

Adreces electròniques:
a.
Relacionades amb l’activitat física i esport adaptat:
a.
b.
c.
d.
e.

Comité Paralímpico Español: http://www.paralimpicos.es
Deporte sin barreras: http://www.deportesinbarreras.net Información general
Deporte adaptado: http://www.dxtadaptado.com Información general
Fundación Deporte Integra: http://www.deporteintegra.org
Federació Catalana d’esports per a persones amb discapacidad intel.lectual (ACELL):

http://www.federacioacell.org/
f. Federación Española de deportes para personas con discapaciad intelectual (FEDDI):
http://www.feddi.org/
g. Federació
Catalana
d’esports
per
a
persones
amb
discapacitat
fisica: http://www.esportadaptat.cat
h. Federació Catalana d’esports per a persones sordes: http://www.esportsord.org
i. Federació Esportiva Catalana Paralitics Cerebral: http://www.fecpc.cat/
j. Special olymplics Internacional: http://www.specialolympics.org/
k. Special olympics España: http://www.specialolympics.es
l. Thematic Network Educational and Social integration with a Disability through Adapted Physical
Activity (Thenapa): http://www.kuleuven.be/thenapa/
m. Universitat
de
Lovaina.
Master
Europeu
Activitat
fisica
adaptada.:
http://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/studieaanbod/english/masters/apa.htm

b. Relacionades amb la Discapacitat:
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Programa
assignatura

●

●

●

●
●

●

●

Discapacitat intel.lectual Catalunya. Dincat: www.dincat.cat
Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual. FEAPS (www.feaps.org)
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. CERMI: www.cermi.es
Servicio de información a la discapacidad: SID: www.sid.usal.es
Instituto Universitario para la Integración en la Comunidad (Universidad de Salamanca).. INICO:
http://www.usal.es/
Inclusion Europe: IE: http://www.inclusion-europe.org/
Inclusion International: II: www.inclusion-international.org
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