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1.- Introducció.

L´Educació és un dels eixos fonamentals de la nostra societat i l´Educació Física té una 

importància cabdal dins de la mateixa, doncs ens ofereix continguts que altres matèries no aporten.

Si l´escola ha pres la determinació d´introduir l´Educació Fisica en el conjunt de matèries a 

impartir a l´alumnat, és perquè considera que ha de complir una funció utilitària i /o ideològica.

Davant una escola limitada per les característiques del món on vivim, front a un model 

superintel·lectualitzat, front a un model que tendeix a l´especialització, front un model 

sedentaritzat, l´activitat física pot aportar una sèrie d´elements dignes de consideració:

a) És un mitjà de coneixement i exploració de l´entorn.

b) Contribueix a les capacitats d´acció i adaptació.

c) Contribueix a la utilització del cos com a mitjà de comunicació.

d) Contribueix a l´educació social.

L´Educació Física es justifica, també per altres circumstàncies:

- Institucionals ( obligació legal ).

- Socials ( conscienciació positiva de l´activitat física ).

- Corporatives ( defensa dels interessos de la professió ).

Aquesta Unitat Didàctica de Voleibol s´impartirà en el curs de 4t d´ESO, en el segon trimestre. 

Aquesta programació està basada en la següent legislació:  

- L.O.E. Llei Orgánica 2/2006, de 3 de maig, D´Educació.

- DECRET 143/2007, de 26 de juny pel qual s´estableix l´ordenació dels ensenyaments de l

´Educació Secundaria Obligatoria ( ESO ).

- REIAL DECRET, 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s´estableixen els ensenyaments 

mínims a l´ESO.

- DECRET 117/1984,  de  17  abril,  sobre ordenació  de  l´Educació  Especial  per  a  la  seva 

integració en el sistema educatiu ordinari.

- ORDRE EDU/295/2008,  de 13 de juny per  la  qual  es  determinen  el  procediment  i  els 

documents i requisits formals del procés d´avaluació a l´educació secundària obligatòria. 
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2.- Competències bàsiques.

Primer s’explicarà  el  concepte  de competència i  després la  definició de cadascuna de les vuit 

competències que comprenen el Currículum.

La competència seria la capacitat d’aplicar un coneixement a situacions diverses. Sembla, per tant, 

que la competència és el saber fer bé en qualsevol situació. El concepte de competència és més 

ampli,  perquè  no  suposa  únicament  el  domini  d’un contingut,  sinó  la  capacitat,  l’habilitat  de 

reconèixer la seva utilitat en la resolució de problemes reals diversos. 

A continuació es presenta un esquema on es veuen més detalladament les 8 competències:

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

Capacitat de saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els 

llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, 

amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. 

Implica el coneixement de la diversitat cultural i el de les regles de funcionament de la diversitat 

lingüística, així com les estratègies necessàries per interactuar d’una manera adequada.

2. Competències artística i cultural.

Suposa conèixer,  comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i 

artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni 

dels  pobles.  A  més,  suposa  saber  crear  amb  paraules,  amb  el  propi  cos,  amb  tota  mena  de 
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materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i 

anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat.

3. Tractament de la informació i competència digital.

Implica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints 

suports,  incloent-hi  l’ús  de  les  TAC  com  a  element  essencial  per  informar-se,  aprendre  i 

comunicar-se. Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, 

contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular 

l’ús  de  la  informació  i  les  seves  fonts  en  els  distints  suports,  i  per  participar  en  comunitats 

d’aprenentatge virtuals.

4. Competència matemàtica.

Implica  l’habilitat  per  comprendre,  utilitzar  i  relacionar  els  números,  les  seves  operacions 

bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar 

distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials 

de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i 

el coneixement científic i el món laboral i social.

5. Competència d'aprendre a aprendre.

Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment 

de competència  o eficàcia  personal,  i  inclou  tant  el  pensament  estratègic  com la  capacitat  de 

cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball 

intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi.

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Competència personal on l’alumne ha de ser capaç d’imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar 

accions  o  projectes  individuals  o  col·lectius  amb creativitat,  confiança,  responsabilitat  i  sentit 

crític.

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Suposa la  percepció,  identificació  i  interpretació  de qüestions  relacionades  amb el  seu entorn, 

utilitzant  el  mètode  científic  per  donar  sentit  als  fenòmens  del  món.  També  implica  el 

desenvolupament d’actituds responsables i crítiques envers els recursos naturals, la salut individual 

i col·lectiva, la cura del medi ambient i el consum racional i responsable.

8. Competència social i ciutadana.

Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes 

emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant 

amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud 

constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.
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3.- Objectius Generals d´Àrea. 

La  matèria  d'educació  física  de  l'educació  secundària  obligatòria  té  com  a  objectiu  el  

desenvolupament de les capacitats segü  ents:  

1. Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els beneficis que l'activitat física 

comporta per a la salut individual i col·lectiva.

2. Valorar la pràctica regular d'activitat física com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat de  

vida.

3. Realitzar activitats físiques dirigides a la millora de l'eficiència i la riquesa motriu i la millora de 

la condició física per respondre davant de diferents situacions.

4. Manifestar autonomia en l'organització i planificació de l'activitat física,consolidada com hàbit 

de vida saludable.

5. Conèixer les normes principals de seguretat i mesures preventives i actuar amb respecte i cura 

de l'entorn en les activitats en el medi natural.

6. Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives, en l'àmbit de la competició i en el 

temps de lleure per a la millora de la condició física.

7. Utilitzar el cos com a eina de comunicació, expressió i creació.

8.  Valorar les  capacitats  individuals,  acceptar  les  diferències  individuals  i  potenciar  l'afany de 

millora personal.

9. Mostrar habilitats  i actituds  de respecte,  treball  en equip i esportivitat  en la participació en 

activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d'habilitat.

10.Adoptar una actitud crítica davant el tractament del cos, l'activitat física i l'esport en la societat 

actual i valorar-ne els aspectes positius.
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4.- Continguts Generals i conexions amb altres matèries.

Segons el Decret 143/2007     :

1r CURS ESO

Condició física i salut.

- Identificació  de  les  parts  d'una  pràctica  física:  escalfament,  activitat  física  i  exercicis  de  baixa 

intensitat.

- Realització d'exercicis apropiats per a l'escalfament general.

- Caracterització de la condició física i de les qualitats físiques.

- Realització de jocs per a la millora de la condició física.

- Atenció a la higiene després de fer activitat física.

- Pràctica de posicions corporals adequades per a les activitats físiques i la vida quotidiana.

- Pràctica d'exercicis per a la millora del to muscular i postura corporal.

- Control de la respiració i consciència del cos en relaxament.

Jocs i esports.

- Aplicació de les habilitats motrius als esports individuals i col·lectius.

- Execució de jocs per a la comprensió de les fases del joc col·lectiu: atac i defensa.

- Realització d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels esports col·lectius.

- Pràctica d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels esports individuals.

- Acceptació del nivell individual i la disposició de millora.

- Respecte i acceptació de les normes de joc, les activitats i els esports practicats.

- Valoració de l'esport individual i col·lectiu com fenomen social i cultural.

- Valoració de les activitats esportives com una forma de millorar la salut.

Expressió corporal.

- Identificació  del  cos  expressiu:  postura,  gest  i  moviment.  Aplicació  de  la  consciència 

corporal a les activitats expressives.

- Experimentació  d'activitats  expressives  orientades  a  afavorir  una  dinàmica  positiva  del 

grup.

- Disposició favorable a la desinhibició en les activitats d'expressió corporal.

- Activitats en el medi natural

- Realització d'activitats fisicoesportives en el medi natural.
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- Acceptació i respecte de les normes de conservació dels medi urbà i natural.

Connexions amb altres matèries

Ciències de la naturalesa

- Respecte per les normes de conservació del medi.

Llengua

- Interacció oral en jocs i esports.

2n CURS ESO

Condició física i salut.

- Realització de jocs d'escalfament, tot reconeixent els objectius que es persegueixen.

- Reconeixement de les qualitats físiques relacionades amb la salut: resistència aeròbica i 

flexibilitat.

- Realització d'activitats i de jocs per a la millora de la condició física, amb especial 

incidència en la resistència aeròbica i la flexibilitat.

- Control i valoració de la freqüència cardíaca com a indicador del grau d'esforç.

- Valoració de la importància d'adoptar una bona postura corporal en la pràctica de les 

activitats físiques i en la vida quotidiana.

- Reconeixement de la relació entre hidratació i activitat física.

- Valoració d'hàbits saludables com una bona alimentació, el descans i l'activitat física, i 

identificació d'hàbits de risc.

- Coneixement i vivència de diferents tècniques de respiració i relaxació, i aplicació en 

situacions quotidianes.

Jocs i esports.

- Realització d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels fonaments tècnics i reglamentaris d'un 

esport individual.

- Pràctica d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris 

d'un esport col·lectiu.
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- Realització d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i 

reglamentaris d'un esport d'adversari.

- Autocontrol en les situacions de contacte.

- Cooperació en les funcions atribuïdes en un equip per a la consecució d'objectius comuns.

- Valoració de l'esportivitat per sobre de la consecució de resultats.

- Valoració dels esports d'adversari com a fenomen social i cultural.

Expressió corporal.

- Recerca de diferents maneres de comunicar-se, per mitjà del llenguatge corporal, utilitzant 

les diferents parts del cos alhora i separadament, amb i sense suport musical.

- Disposició favorable a la desinhibició en les activitats comunicatives.

- Acceptació de les diferències individuals i respecte davant l'execució dels altres.

- Activitats en el medi natural

- Reconeixement i realització d'activitats en el medi natural com a activitats per a la millora 

de la condició física i la recreació.

- Respecte i valoració del medi natural com a espai idoni per a la realització d'activitats 

físiques.

- Cerca prèvia d'informació sobre l'indret, natural o urbà, en el que es desenvolupin les 

activitats.

Connexions amb altres matèries

Ciències de la naturalesa

- Respecte i valoració del medi natural.

Llengua

- Interacció oral en jocs i esports.

- Desinhibició en activitats comunicatives.
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5.- Temporització.

Temporització 1r ESO
1a

 A
V

A
L

U
A

C
IÓ APARTAT BC UD TÍTOL Sessions

Presentació 1
Avaluació Inicial *
Continguts principals J i E UD 1 Jocs de Presentació 2

CF i S UD 2 * Proves CF 3
CF i S UD 3 Escalfament i Resistència 3
J i E UD 4 Atletisme 7
CF i S UD 5 Respiració i Relaxació 2

Teoria (imprevistos) 2
Avaluació 2

TOTAL D’HORES 22

2a
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ APARTAT BC UD TÍTOL Sessions
Presentació 1
Avaluació Inicial Joc en equip 1
Continguts principals J i E UD 6 Bàsquet 7

CF i S UD 7 Velocitat/Flexibilitat 4
EC UD 8 Ritme i balls (o altres) 5
J i E UD 9 Coordinació 2

Teoria (imprevistos) 2
Avaluació 2

TOTAL D’HORES 24

3a
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ APARTAT BC UD TÍTOL Sessions
Presentació 1
Avaluació Inicial Coordinació òculo-pèdica 1
Continguts principals J i E UD 10 Futbol 5

J i E UD 11 Jocs populars i tradicionals 5
CF i S UD 12 Condició física general 4
AMN UD 13 Excursionisme (caminada) 2
CS Canvia cada any 2

Teoria (imprevistos) 2
Avaluació 2

TOTAL D’HORES 24

P
R

O
V

E
S

 E
X

T
R

A
O

R
D

IN
À

R
IE

S

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ Part pràctica

• Dues proves escollides d’entre els continguts treballats durant el curs; s’exigirà la 
correcta realització tècnica i/o tàctica.

• Control de la condició física relacionada amb la salut; s’exigirà la superació del 
nivell mínim del barem utilitzat durant el curs.

Part teòrica
• Prova escrita tipus test o oral on s’exigirà el coneixement de tota la teoria 

treballada durant el curs.

Part actitudinal
• Portar el material adequat per a cada prova.
• Utilització correcta dels vestidors: canviar-se i dutxar-se.

TOTAL D’HORES 2

M
IL

LO
R

A Prova teòrica
• Prova adaptada a les característiques personals dels alumnes escollits per a poder 

pujar nota. Inclourà preguntes de la teoria i del llibre de l’alumne treballats a classe.

TOTAL D’HORES 2
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Temporització 2n ESO
1a

 A
V

A
L

U
A

C
IÓ APARTAT BC UD TÍTOL Sessions

Presentació 1
Avaluació Inicial *
Continguts principals CF i S UD 1 * Proves CF 3

CF i S UD 2 Resistència 5
J i E UD 3 Handbol 7
CF i S UD 4 Força 4

Teoria (imprevistos) 2
Avaluació 2

TOTAL D’HORES 24

2a
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ APARTAT BC UD TÍTOL Sessions
Presentació 1
Avaluació Inicial Test equilibri /Flexibilitat 1
Continguts principals CF i S UD 5 Flexibilitat 3

J i E UD 6 Futbol II 7
EC UD 7 Acrosport ( inici) 4

UD 8 Orientació 2
Teoria (imprevistos) 2
Avaluació 2

TOTAL D’HORES 22

3a
 A

V
A

L
U

A
C

IÓ APARTAT BC UD TÍTOL Sessions
Presentació 1
Avaluació Inicial Coordinació òculo-manual 1
Continguts principals J i E UD 9 Voleibol 9

J i E UD 10 Esports alternatius 3
CF i S UD 11 Condició física general 4
CS Canvia cada any 2

Teoria (imprevistos) 2
Avaluació 2

TOTAL D’HORES 24

P
R

O
V

E
S

 E
X

T
R

A
O

R
D

IN
À

R
IE

S

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ Part pràctica

• Dues proves escollides d’entre els continguts treballats durant el curs; s’exigirà la 
correcta realització tècnica i/o tàctica.

• Control de la condició física relacionada amb la salut; s’exigirà la superació del 
nivell mínim del barem utilitzat durant el curs.

Part teòrica
• Prova escrita tipus test o orall on s’exigirà el coneixement de tota la teoria 

treballada durant el curs.

Part actitudinal
• Portar el material adequat per a cada prova.
• Utilització correcta dels vestidors: canviar-se i dutxar-se.

TOTAL D’HORES 2

M
IL

LO
R

A Prova teòrica
• Prova adaptada a les característiques personals dels alumnes escollits per a poder 

pujar nota. Inclourà preguntes de la teoria i del llibre de l’alumne treballats a classe.

TOTAL D’HORES 2
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6.- Metodologia.

Aquesta programació consta de 13 unitats didàctiques per a 1r d´ESO i 11 per a segon d´ESO 

respectivament. 

Referent a 1r d´ESO: 

En el primer trimestre que es desenvoluparan les capacitats físiques bàsiques 

( força, velocitat, resistència i flexibilitat ) i l´atletisme disposarem del següent material:

cons, bancs, pilotes medicinals, testimonis, etc tot el material necessari per desenvolupar en 

optimes condicions totes les activitats.

Distribució dels grups: Durant les classes d´Educació Física es faran agrupacions de tot tipus: per 

parelles, tot el grup, la meitat del grup, individual, per donar més fluidesa a les classes.

El segon trimestre s´iniciarà amb balls, la qual cosa implicarà que els alumnes hauran de preparar 

una coreografia grupal, després basquet i condició física.

Per finalitzar en l´ùltim trimestre acabarem en futbol i jocs tradicionals. Al llarg del curs hi hauran 

sessions teoriques de l´esport practicat.

La metodología que s´amprarà ve influenciada per les teories constructivistes. Es fara servir tant el 

comandament directe, com l´assignació de tasques.

Referent a 2n  d´ESO:

En el primer trimestre que es desenvoluparan les capacitats físiques bàsiques 

( força, velocitat, resistència i flexibilitat ) i començarem amb handbol. 

Disposarem del següent   material  :

Cons, petos, pilotes de handbol, etc tot el material necessari per desenvolupar en optimes 

condicions totes les activitats.

Distribució dels grups: Durant les classes d´Educació Física es faran agrupacions de tot tipus: per 

parelles, tot el grup, la meitat del grup, individual, per donar més fluidesa a les classes.

El segon trimestre s´iniciarà amb Acroesport i després farem futbol.

Per finalitzar en l´ùltim trimestre acabarem en voleibol i esports alternatius. Al llarg del curs hi 

hauran sessions teoriques de l´esport practicat.

La metodología que s´amprarà ve influenciada per les teories constructivistes. Es fara servir tant el 

comandament directe, com l´assignació de tasques.
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7.- Avaluació.

Seguint el   Decret 143/ 2007, de 26 de juny  , pel qual s´estableix l´ordenació dels ensenyaments de   

l´Educació Secundària Obligatòria, els criteris d´avaluació per a 1r i 2n d´ESO seran els  

següents :     

Criteris d´Avaluació 1r ESO     :  

- Identificar les parts d'una sessió d'activitat física i l'objectiu de cadascuna.

- Conèixer el significat de la condició física i reconèixer les qualitats físiques com a qualitats 

de millora.

- Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut pròpia.

- Millorar l'execució dels aspectes tècnics bàsics d'un esport individual, acceptant el nivell 

assolit.

- Millorar l'execució tècnica i tàctica d'un esport col·lectiu, demostrant haver comprès les 

fases del joc (atac i defensa) i el respecte per les normes del joc.

- Elaborar i expressar missatges de forma col·lectiva utilitzant tècniques com el mim, el gest, 

la dramatització o altres, i mostrar desinhibició en les activitats d'expressió corporal.

- Mostrar habilitat i respecte per a la realització d'activitats en el medi natural.

- Mostrar hàbits higiènics i posturals saludables relacionats amb l'activitat física i la vida 

quotidiana.

Criteris d´Avaluació 2n ESO     :  

- Identificar els objectius de l'escalfament i recopilar activitats, estiraments i exercicis de 

mobilitat articular apropiats per a l'escalfament.

- Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut.

- Valorar la freqüència cardíaca com a indicador de la intensitat de l'esforç.

- Millorar l'execució dels aspectes tècnics d'un esport individual.

- Manifestar actituds de cooperació, tolerància i esportivitat en els esports i jocs col·lectius.

- Mostrar autocontrol i participació en les activitats d'oposició.

- Crear i posar en pràctica una seqüència harmònica de moviments corporals a partir d'un 

ritme triat.

- Conèixer la importància de la pràctica d'activitats a la natura.

- Cercar informació de diferents mitjans i recursos per planificar les sortides al medi natural.
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Seguint les modalitats d´avaluació de Blázquez (1990), el tipus d´avaluació que es farà servir en la 

programació  serà  l´avaluació  continua  que  consta  d´una  avaluació  inicial, una  avaluació 

formativa i una avaluació final.

L´avaluació  inicial es  fa  per  determinar  quin  és  el  punt  de  partida  per  poder  valorar-lo  i,  

conseqüentment, poder prendre decisions sobre el programa que iniciarem.

L´avaluació  formativa, quan  ja  s´ha  començat,  la  intenció  és  veure  si  s´estan  complint  els 

objectius, activitats, aprenentatges, així doncs , la intenció és regular l´aprenentatge. 

Per avaluar als nostres alumnes s’han creat una sèrie de graelles en les quals introduïm la majoria 

dels ítems que volem avaluar, aquesta formaria part de l’avaluació formativa.

L’avaluació final,  es realitza quan s’ha acabat un període. La intenció és comprovar que s’han 

assolit o no els objectius que ens havíem proposat. Això ho farem mitjançant proves pràctiques 

d’esports o proves físiques, exàmens teòrics o orals, i  l’entrega de dossiers o exposició orals de 

treballs.

Criteris de qualificació.

Estan desenvolupats i concretats amb detall els instruments d’avaluació a cada unitat didàctica, 

però de manera general podem dir que la nota global s’obtindrà de la suma de les notes dels tres 

tipus  de  continguts.  Amb aquest  apartat  es  pretén  donar  un  valor  a  cadascuna  de  les  unitats  

didàctiques. Aleshores s’ha fet una graella amb l’objecte d’avaluació, els instruments i el valor.

     

       

     UNITATS

DIDÀCTIQUES

AVALUACIÓ

OBJECTE

D’AVALUACIÓ.

INSTRUMENTS VALOR

Nivell adquisició de

coneixements teòrics.

Presentació orals de treballs.

Prova escrita o oral, treballs,

proves ordinadors.

       20%
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Evolució de l’alumne,

rendiment, nivell aplicació

pràctica, resolució de

problemes. 

Proves pràctiques.        60%

Actitud, assistència.

Hàbits higiènics.

Full d´ observació.        20%

IMPORTANT:

  Cal tenir en compte que per aprovar cal superar amb un 5 dues de les parts expressades en 

percentatges.

Proves extraordinàries

Tal com marca les instruccions de principi de curs, els alumnes que no superin l’àrea mitjançant 

l’avaluació contínua tenen dret a fer una prova extraordinària. Les proves extraordinàries s’han de 

considerar proves de suficiència, per a la superació de l’àrea, i no per a millorar les qualificacions 

obtingudes. La qualificació final de l’àrea superada mitjançant una prova extraordinària serà de 

suficient.
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8.- Atenció a la diversitat.

La majoria dels alumnes d´aquest centre són d´origen català, però també hi ha un elevat número d

´immigrants, la qual cosa fa que el centre tingui una especial sensibilitat amb els nouvinguts.

Al llarg de totes les unitats didàctiques s´establiran multinivells en determintats exercicis en els 

quals el nivell d´exigència sigui major, ja sigui per exemple en executar correctament la tècnica d

´un determinat esport, l´alumne que tingui més dificultats se li rebaixarà el nivell d´exigència.

Als alumnes que tinguin una problemática específica i no puguin realitzar les classes d´Educació 

Física amb normalitat hauran de fer treballs i fitxes.
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