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Informació general de l'assignatura

Denominació FONAMENTS DE L'ESPORT II

Codi 100974

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Educació Primària (R 2018) 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, VICENÇ JOSEP

Departament/s DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

- 90h No presencial (60%) 
- 60h Presencial/virtual (40%)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 
Castellà 
Anglès

Distribució de crèdits Fonaments dels Esports II: 1 crèdit (25h ECTS) - 6 crèdits (150h)

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

DE PANO RODRIGUEZ, ALVARO alvaro.depano@udl.cat 2

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
VICENÇ JOSEP

vicenc.hernandez@udl.cat 3

JOVE DELTELL, MARIA CARMEN carme.jove@udl.cat 1

Informació complementària de l'assignatura

Es requereix una mínima condició física que possibiliti la realització d'activitats físiques en el medi natural (muntar
en
bici, iniciar-se a l'escalada, curses d'orientació, piragüisme, caminar per la muntanya, esquiar, ...).

Objectius acadèmics de l'assignatura

Bloc 1. Introducció general als esports individuals

Proporcionar els coneixements, la formació pràctica i les experiències fonamentals dels esports individuals.

Proporcionar l'alumne els mitjans i recursos per aplicar d'una manera adequada els seus coneixements en el seu
futur professional.

Contribuir a través de l'Educació Física i la transmissió de valors d'esforç

Bloc 2. De les habilitats bàsiques a les atlètiques.

Situar a l'atletisme en el context de l'Educació Física.

Conèixer i dominar els aspectes estructurals i condicionals presents en les habilitats atlètiques de les diferents
especialitats.

Conèixer i vivenciar les possibilitats de les habilitats atlètiques com activitats recreatives, educatives i
competitives.

Bloc 3. De les habilitats bàsiques a les gimnàstiques.

Conèixer els esquemes d'acció bàsics per a facilitar la iniciació a les habilitats gimnàstiques.

Dissenyar, practicar i executar una seqüència d'enllaços d'elements gimnàstics.

Conèixer, practicar i executar les principals ajudes dels elements gimnàstics més significatius a l'educació
primària.

 

Bloc 4. Fonaments de les activitats fisicoesportives en el medi natural en educació primària
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Proporcionar els coneixements, la formació pràctica i les experiències fonamentals d'aquelles activitats físiques i
esportives més habituals en el medi natural.
Conèixer les possibilitats de les activitats a la natura com a mitjà educatiu, recreatiu i esportiu.
Contribuir a través de l'Educació Física i l'Educació Ambiental a la conscienciació de l'alumne sobre la importància
de el coneixement i conservació de la Natura i el seu ús racional en els àmbits educatiu, recreatiu i esportiu.
Ampliar coneixement pràctic sobre les activitats físico-esportives més practicades i innovadores en el medi
natural.
Avaluar el grau d'impacte ambiental que tenen les activitats a la natura.
Conèixer i aplicar tots els mitjans, tècniques i procediments que extremin la seguretat en la pràctica de les
activitats a la natura, reduint el risc a mínim.

Competències

1. Competències bàsiques

CB1. Posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi -l'Educació- que parteix de la base de l'educació
secundària general, i es troba a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns
aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les
competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes
dins la seva àrea d'estudi.

CB3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin
una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

2. Competències generals

CG1. Fomentar els valors democràtics, amb especial incidència en els de tolerància, solidaritat, de justícia i de no
violència i conèixer i valorar els drets humans.
CG2. Conèixer la realitat intercultural i desenvolupar actituds de respecte, tolerància i solidaritat cap als diferents
grups socials i culturals.
CG3. Conèixer el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l'eliminació
de la discriminació de la dona, sigui quina sigui la seva circumstància o condició, en qualsevol dels àmbits de la
vida.
CG4. Conèixer les mesures que garanteixin i facin efectiu el dret a la igualtat d'oportunitats de les persones amb
discapacitat.
CG5. Desenvolupar la capacitat d'analitzar críticament i reflexionar sobre la necessitat d'eliminar tota forma de
discriminació, directa o indirecta, en particular la discriminació racial, la discriminació contra la dona, la derivada de
l'orientació sexual o la causada per una discapacitat.
CG6. Assumir el compromís de desenvolupament personal i professional amb un mateix i la comunitat. Adaptar les
propostes d'aprenentatge a les evolucions culturals més significatives.

3. Competències específiques

CE2. Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en
col·laboració amb altres docents i professionals de centre.
CE4. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el
currículum escolar.
CE8. Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu
funcionament.
CE10. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.

4. Competències Transversals de la UdL

CT3. Implementar noves tecnologies i tecnologies de la informació i la comunicació.
CT5. Aplicar nocions essencials de pensament científic.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

Bloc 1.  Introducció general als esports individuals

  Bloc 2. De les habilitats bàsiques a les atlètiques.

  Bloc 3. De les habilitats bàsiques a les gimnàstiques.

Bloc 4. Fonaments de les activitats físico-esportives en el medi natural en Educació primària

- Teoria específica de les pràctiques en el medi natural (0,5 ECTS)

- Pràctiques específiques en el medi natural (2,5 ECTS)

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Bloc 1. Introducció general als esports individuals i Bloc 2. De les habilitats bàsiques a les atlètiques.

- Resolució de problemes - 85% - Realització de treball en grup: elaboració i disseny de propostes docents en la
pràctica d'habilitats atlètiques

- Pràctiques externes - 15% - Individuals i / o grups. Pràctica d'activitats atlètiques en què s'ha de valorar en
l'alumnat la seva assimilació dels conceptes pedagògics i teòrics.

Bloc 3. De les habilitats bàsiques a les gimnàstiques.

PBL

Bloc 4. Fonaments de les activitats fisicoesportives en el medi natural en educació primària

 - Resolució de problemes - 20% - Realització de treball en grup: elaboració i dissenys d'una proposta d'intervenció
en el Medi Natural per a infants d'educació primària.

- Pràctiques de camp - 80% - Individuals i/o grups. Implementació de difernets sortides en el medi natural per part
de l'alumnat, valorant la seva capacitat per organitzar i coordinar sortides en el medi natural.

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Bloc 1. Introducció general als esports individuals y Bloc 2. De les habilitats bàsiques a les atlètiques.

ACTIVITAT FORMATIVA
HORES DESTINADES A L'ACTIVITAT

FORMATIVA
PORCENTATGE DE
PRESENCIALITAT

Resolució de problemes -
85%

44 32%

Pràctiques externas 15% 6 100%

Bloc 3. De les habilitats bàsiques a les gimnàstiques.

Es realitzaran 10 sessions teòrico-pràctiques presencials al gimnàs. L'alumne, al marge de l'activitat presencial,
haurà d'ensinistrar-se en el control dels diferents esquemes d'acció.

Bloc 4. Fonaments de les activitats fisicoesportives en el medi natural en educació primària
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ACTIVITAT
FORMATIVA

HORES DESTINADES A
L'ACTIVITAT FORMATIVA

PERCENTATGE DE
PRESENCIALITAT

Resolució de
problemes - 20%

20 30%

Pràctiques de camp
80%

55 45%

 

Sistema d'avaluació

- Participació i pràctica activa en les classes presencials - 15% - Assistència a les classes teòriques.

- Avaluació de les activitats/pràctiques externes - 50% - L'estudiant ha de participar en esports individuals i
d'activitat a la natura per poder aprovar aquesta evidència i per tant l'assignatura.

- Presentació del treball de camp 20% - Defensa d'un projecte d'esports individuals i un altre d'activitats pràctiques
a la natura.

- Presentació pràctica 15% - una seqüència d'enllaços d'elements gimnàstics.

Avaluació alternativa:

 - La naturalesa de l’assignatura requereix com a requisit indispensable per tenir l’opció
d’avaluació alternativa l’assistència a les sortides d'activitats físiques en el medi natural.

Bibliografia i recursos d'informació

Bloc 1. Introducció general als esports individuals i Bloc 2. De les habilitats bàsiques a les atlètiques.
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