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1. Introducció 

El treball que es presenta a continuació és fruit de l’assignatura “Jocs i Esports I amb 

el suport de les TIC”. Aquest treball consisteix en planificar una sessió d’educació 

física on es potenciï l’ús de les TIC. 

El nostre centre es situa a la vila del Mallol, a la Vall d’en Bas (La Garrotxa). Així 

doncs, estem en un entorn rural, envoltats de naturalesa. Per aquest motiu, pensem 

que un bon projecte pot ser una cursa d’orientació, ja que els alumnes descobriran 

molts indrets del poble i de les rodalies. A més, no només practicaran activitat física en 

un espai natural, sinó que també és molt beneficiós per a la seva salut, i tanmateix, 

aprendran a utilitzar les TIC per a planificar diverses activitats. 

El que es plantejarà en aquest treball serà una unitat didàctica de 7 sessions pensada 

per als alumnes de 4rt d’ESO i que tindrà com a objectiu principal treballar les curses 

d’orientació. Com ja hem dit, el curs al qual anirà dirigida serà 4rt d’ESO, per tant, 

s’haurà de donar molta autonomia a l’alumnat. D’aquesta manera, creiem oportú que 

els alumnes, a banda de córrer la cursa, hagin de planificar l’activitat amb tot el que 

això comporta (dissenyar les rutes, waypoints...), sempre utilitzant les TAC. Així doncs, 

en el disseny de la unitat didàctica s’haurà de tenir en comte que hi ha d’haver 

diferents fases: les tasques que s’han de fer abans de la cursa, durant i després. 

Aquest treball consta de diferents parts. Primer de tot, trobem una contextualització on 

s’explica la ubicació del centre i cap a qui va dirigida la sessió. Tot seguit, es 

defineixen els objectius d’àrea i es mostra la unitat de programació amb la 

corresponent temporalització i la seva explicació, així com l’explicació de les sessions 

que es duran a terme en les diferents etapes. Finalment, s’exposen les conclusions 

extretes un cop finalitzat el treball.  
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2. Contextualització del centre 

El centre on es durà a terme aquesta Unitat 

Didàctica, és l’Institut d’Educació Secundària 

Volcànic, un institut de la comarca de la 

Garrotxa, concretament a la zona de la Vall 

d’en Bas, a la vila d’en Mallol. 

La realització d’aquesta Unitat Didàctica va 

dirigida als alumnes de les dues línies de 4t 

d’ESO de l’institut. Cada línia està formada per 

20 alumnes, els quals provenen de famílies amb un nivell socioeconòmic mig.  

Pel que fa a la geografia, la Vall d’en Bas és un petit poble que té a l’abast i molt a 

prop una de les millors zones volcàniques de la península ibèrica amb una quarantena 

de cons volcànics i més de 20 colades de laves basàltiques. L’orografia, el sòl i el 

clima proporcionen una vegetació molt variada, d’un valor paisatgístic excepcional que 

alhora ofereix un ampli ventall d’activitats físiques, turístiques, socials i culturals.  

Tal i com hem dit a la introducció del treball, aprofitarem aquest entorn inigualable per  

desenvolupar la nostra Unitat Didàctica. Cal dir que la durem a terme tal i com 

s’explica en els punts següents del treball, sempre des d’una perspectiva de total 

respecte envers l’entorn en el que vivim. 

Pel que fa a la utilització de les TAC, els professors i professores tenen poca 

preparació respecte aquestes i no les incorporen dins les seves programacions. És per 

això, que nosaltres decidim implicar-les dins la matèria d’Educació Física, ja que 

creiem que és la via d’aprenentatge que ha de seguir l’escola del segle XXI. 
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3. Cos del treball 

     3.1. Objectius d’àrea 

Els objectius d’àrea són els següents:  

1. Manifestar autonomia en l’organització i planificació de l’activitat física. 

2. Actuar amb respecte i cura de l’entorn en les activitat en el medi natural.  

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

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

d’activitats.  

5. Cercar informació i saber aplicar-la correctament per a la planificació i la 

realització de les activitats físiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

3.2. UPI 

UNITAT DIDÀCTICA – DISSENYA LA TEVA PRÒPIA CURSA 

Grup classe Durada Període Curs escolar Professors 

4rt. ESO 7 sessions 3r. trimestre 2013-2014 
Cristina Badosa, Esther Barceló, Esther Bendala, Ferran Cruz, Sergio 

Domene, Jèssica Padrosa, Jordi Vegas, Neus Vila 

Àrees / Matèries Títol i justificació de la unitat 

Educació Física 
Dissenya la teva pròpia cursa – Realitzem aquesta unitat didàctica perquè pensem que per integrar les TAC a l’àrea d’educació física, 
és una bona manera per a desenvolupar l’autonomia dels alumnes i que ells mateixos siguin capaços, d’organitzar, dissenyar, realitzar i 
avaluar una cursa d’orientació amb la utilització del programa del CompeGPS i l’aplicació dels codis QR. 

Objectius d’aprenentatge Competències bàsiques Continguts  Criteris d’avaluació 

Organitzar i planificar una 
activitat física en el medi 

natural 

Competència en el 
coneixement i la interacció 
amb el món físic 

Planificació i realització d’activitats en el medi 
natural de forma col·lectiva 

Planificar i participar de forma activa en 
activitats en el medi natural 

Aplicar la informació 
cercada per a la 

planificació de la cursa 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Cerca d’informació sobre l’indret on es vol fer la 
sortida i l’itinerari 

Cercar informació significativa de la zona 
en relació amb les activitats a 
desenvolupar 

Dissenyar i realitzar 
activitats físiques a través 
de les noves tecnologies 

Competència d’aprendre a 
aprendre 

Planificació de l’activitat física a partir de pautes 
bàsiques Planificar i posar en pràctica una activitat 

concreta Competència artística i 
cultural 

Realització i edició d’un vídeo utilitzant el propi 
cos com a eina de comunicació 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Utilització de  les noves tecnologies en la 
planificació d’una cursa d’orientació 

Aplicar correctament les TIC a la cursa  



 

 

      

3.3. Temporalització 

ABANS 

Sessió 1 

Presentació 

Distribució dels grups  

Veure tutorial CompeGPS i codis QR 

Sessió 2 
Planificació de la ruta i els codis QR 

Pensar les 6 proves que hi haurà en les diferents fites 

Sessió 3 Exploració de la ruta 

Sessió 4 
Finalitzar les propostes 

Tutoria amb el professor/a 

DURANT 

Sessió 5 

Muntatge del recorregut 

Cursa d’orientació 

Recollir muntatge 

Ajuntar la paraula 

DESPRÉS 

Sessió 6 
Preparació de la representació de la paraula 

Treball personal (gravació del vídeo i penjar-lo al blog) 

Sessió 7 
Visualització de tots els vídeos 

Autoavaluacions (personal i de grup) 

 

En aquest punt es veu de forma esquemàtica, la temporalització de la unitat didàctica, 

on es pot veure de forma generalitzada el que es treballarà a cada sessió.  

La unitat didàctica està organitzada en set sessions on l’eix central és la cursa 

d’orientació a través del codis QR i a partir d’aquí, hem distribuït les sessions en funció 

de si es realitzen abans, durant i després d’aquesta.  

Tal i com es veu en el quadre anterior, es destinen quatre sessions a la formació dels 

alumnes i preparació de l’activitat. Utilitzarem tota una sessió per a realitzar la cursa 

d’orientació de cada grup. Finalment, es programen dues sessions més per tancar la 

unitat didàctica.  



 

 

   

3.4. Explicació de les sessions: abans, durant i després 

ABANS 

Durant la primera sessió de classe es farà una presentació del projecte que volem 

impartir als alumnes del nostre centre. Aquest projecte consisteix en la preparació i 

realització d’una cursa d’orientació pel poble mitjançant la utilització de les TAC. 

Seguidament, es farà la distribució per grups de treball del projecte (5 persones/grup). 

En aquesta mateixa sessió s’analitzarà un tutorial del CompeGPS i els codis QR 

perquè tots els grups tinguin un coneixement de la seva utilització per dur a terme la 

cursa d’orientació. 

En la segona sessió els grups establerts hauran de planificar un “track” i col·locar-hi 

sis “waypoints” utilitzant els coneixements adquirits sobre el programa CompeGPS. A 

més a més hauran de preparar els codis QR que es situaran en cada una de les fites. 

En aquesta mateixa sessió els alumnes pensaran les proves a realitzar pels altres 

grups que els permetran accedir a les següents proves. Cada grup es farà càrrec de la 

realització de la cursa d’orientació d’un altre grup i totes les proves estaran 

consensuades amb el professor. 

A la tercera sessió es farà una sortida per part de tots els alumnes a les afores de 

l’Institut per fer una exploració de l’orografia del terreny on es desenvoluparà l’activitat 

ja que això els permetrà acotar molt millor el recorregut real que es presentarà al 

professor i als altres alumnes per a la realització de la cursa. 

Pel que fa la darrera sessió abans de realitzar la cursa, els alumnes acabaran de 

finalitzar les seves propostes de ruta i ho presentaran al professor perquè aquest doni 

el vist i plau per a la correcta realització de l’activitat al poble. 

DURANT 

En la cinquena sessió, es durà a terme la cursa. Primerament, el que haurà de fer 

cada grup és el muntatge del recorregut, posant els punts de les proves, tal com van 

estipular en el mapa i posar els codis QR i la part del trencaclosques. A partir del codi 

QR els participants podran saber la prova que hauran de realitzar per poder continuar 

a la següent fita. Al finalitzar la cursa, cada grup recollirà el material utilitzat per 

aquesta, i quan tots hagin arribat al punt de trobada, cada grup haurà d’ajuntar les 
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peces del trencaclosques per veure la paraula que en la sessió següent hauran de 

pensar com representar. 

DESPRÉS 

Una vegada s’hagi dut a terme l’activitat i els alumnes hagin completat el 

trencaclosques de la paraula “RESPECTE” hauran de dur a terme una representació 

audiovisual de tot allò que els transmet aquest valor. L’edició del vídeo i el lliurament al 

bloc serà un treball grupal que els alumnes hauran de realitzar a casa. No obstant, 

se’ls haurà deixat una sessió perquè puguin preparar aquesta representació, la sisena 

sessió.  

Durant la última sessió d’aquesta unitat didàctica, es visualitzaran els vídeos de tots 

els companys de classe per veure i apreciar les diferents representacions. Per acabar, 

es farà una avaluació online de l’activitat a través de la plataforma virtual del centre per 

tal de valorar tot allò que els ha aportat, els aspectes positius i negatius i les possibles 

propostes de millora. Hi haurà dos tipus d’avaluació: una d’individual i l’altra a nivell 

grupal. 
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4. Conclusions 

Una vegada finalitzat el treball, creiem que la unitat didàctica proposada és una idea 

original, diferent i que pot dotar als alumnes de recursos materials per a la seva 

autonomia i desenvolupament personal.  

Des de la nostra opinió, veiem útil i necessari la inclusió de les TAC dins del sistema 

educatiu. El món actual, ens obliga a estar en contacte amb elles i és bo que els 

alumnes les integrin dins del seu dia a dia.  

Amb aquesta proposta d’Unitat Didàctica des de l’Educació Física, volem afegir el 

nostre petit granet de sorra per tal d’afavorir això.  

Pel que fa al fet de treballar en grup, creiem que és un bon mètode per afavorir la 

col·laboració i el treball en equip, així com, pot servir per elaborar un treball més 

complert i detallat, ja que, cinc alumnes poden aportar més coneixements que un 

alumne sol. Amb la qual cosa, veiem com a positiva aquesta proposta didàctica 

treballant l’educació física a través de les noves tecnologies.  

Amb fets com aquests, l’alumnat va integrant dins del seu món educatiu elements que 

ja formen part del seu món social i cultural, amb l’objectiu d’arribar a confeccionar una 

relació entre tots ells. I així fer que els alumnes estiguin capacitats per tal de saber 

desenvolupar-se al llarg de la seva vida. 

 


