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10. ANEXO I.  

Consentimiento informado: 

La majoria dels problemes de salut de la nostra societat estan vinculats a factors de risc que es 
relacionen amb els estils de vida actuals, situant el sobrepès , l’obesitat i el sedentarisme, com a 
problemes de salut pública importants en tots els grups poblacionals, i especialment en els infant i 
joves. 
En base això, els Plans de Salut plantejant com a objectius específics: la promoció d’hàbits 
alimentaris saludables i la disminució del sedentarisme. 
Entenent que els principals hàbits s’aprenen a la infantesa i es consoliden a l’adolescència, es 
valora que el treball a aquestes edats és fonamental. 
Amb la finalitat d’establir línies d’actuació ajustades a la població juvenil per a la millora dels estils 

del vida se ha plantejat aquet projecte que consisteix: 

En una fase inicial, es durà a terme un Estudi observacional, per tal de conèixer la realitat del 

nostre entorn. La mostra escollida correspon als escolars de 1er, 2on , 3er y 4º  d’ ESO. 

La recollida de dades es farà a l’escola, per part de ......................, amb el seguiment i control del 

tutor/a corresponent. Es garanteix la rigorositat de l’estudi i el tractament confidencial de les dades 

obtingudes. 

L’aula del seu/va fill/a ha estat escollida per participar en l’estudi. Esperant que valorin positivament 

aquest fet, agrairíem que signessin l’autorització adjunta i la retornin al mestre corresponent. 

Per a qualsevol aclariment i/o dubte relacionat amb el projecte, poden contactar amb: 

Matins de 9 a 14h 

Sr: ......................       

Professor coordinador      

IES .......      

Direcció:............       

Agraïm per endavant la seva col·laboració. 

 
 ______________________________________________________________________  
 
En / Na .....................................................................  , amb DNI ...................................   

com a pare/mare/tutor de l’alumne/a  ........................................ , considero haver rebut suficient 

informació sobre l’estudi observacional que es portarà a terme a Mataró, i autoritzo la 

participació del meu/va fill/a,  a l’hora que certifico que no té cap problema de salut per a dur 

a terme les proves per mesurar la condició física que s’hi inclouen. 

                                                                                                        XXX, a ....de.... 2014  
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CUESTIONARIOS OBSERVACIÓN:  

Material para el alumno: Cuestionario realizado vía telemática 

TEST DE ADHESIÓN DIETA MEDITERRÁNEA  

Contesta de forma concreta: sí, no o  la cantidad  

Alimentos y frecuencia de consumo SI NO 

¿Tomas una fruta o zumo de frutas todos los días?   

¿Tomas una segunda fruta todos los días?     

¿Tomas verduras frescas (ensaladas) o cocinadas regularmente una vez al día?    

¿Tomas verduras frescas o cocinadas más de una vez al día?    

¿Tomas pescado fresco  con regularidad (por lo menos 2 o 3 veces a la semana)?   

¿Acudes una vez a la semana a un centro Fast-food (ej: hamburguesería)?    

¿Te gustan las legumbres?   

¿Tomas pasta o arroz casi a diario (5 o más días a la semana)?   

¿Desayunas un cereal o derivado ( pan, tostadas, etc)?    

¿Tomas frutos secos con regularidad (por lo menos 2 o 3 veces a la semana)?    

¿Utilizas aceite de oliva en casa?    

¿No desayunas?   

¿Desayunas un lácteo (leche o yogurt, etc)?   

¿Desayunas bollería industrial?     

¿Tomas 2 yogures y/o 40 g de queso cada día?   

¿Tomas cada día dulces o golosinas?   

 

Resultados del cuestionario para el profesorado 

Cuestionario KIDMED  

Adherencia a la DIETA MEDITERRÁNEA  Puntos 

Toma una fruta o un zumo natural todos los días.   +1 

Toma una 2ª pieza de fruta todos los días. +1 

Toma verduras frescas (ensaladas) o cocinadas regularmente una vez al día.  +1 

Toma verduras frescas o cocinadas de forma regular más de una vez al día.   +1 

Consume pescado con regularidad (por lo menos 2-3 veces al a semana).  +1 

Acude una vez o más a la semana a un centro de comida rápida (fast food) tipo 
hamburguesería.  

-1 

Le gustan las legumbres y las toma más de 1 vez a la semana.  +1 

Toma pasta o arroz casi a diario (5 días o más a la semana)   +1 

Desayuna un cereal o derivado (pan, etc.)  +1 

Toma frutos secos con regularidad (al menos 2-3 veces a la semana).  +1 

Se utiliza aceite de oliva en casa.  +1 

No desayuna. -1 

Desayuna un lácteo (yogurt, leche, etc.).   +1 

Desayuna bollería industrial, galletas o pastelitos. -1 

 Toma 2 yogures y/o 40 g queso cada día.  +1 

Toma golosinas y/o caramelos varias veces al día. -1 

 

Valor del índice KIDMED  

≤ 3: Dieta de muy baja calidad  

4 a 7: Necesidad de mejorar el patrón alimentario para ajustarlo al modelo mediterráneo.  

≥ 8: Dieta mediterránea óptima  
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Fuente: Serra Majem L, Ribas Barba L, Ngo de la Cruz J, Ortega Anta RM, Pérez Rodrigo C, Aranceta Bartrina J. Alimentación, jóvenes y dieta 

mediterránea en España. Desarrollo del KIDMED, índice de calidad de la dieta mediterránea en la infancia y la adolescencia. In: Serra Majem L, 

Aranceta Bartrina J, editores. Alimentación infantil y juvenil. Masson; 2004(reimpresión). p. 51-59  

FICHAS RECOGIDA DE DATOS 

Recogida de datos cuestionario adhesión dieta mediterránea 

 NUMERO PREGUNTA KIDMED  

ALUMNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 RESULTADO 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  
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Recogida de datos  de condición física 

RESULTADOS CONDICIÓN FÍSICA 

CODIGO:  Equilibrio 

TALLA:  Salto a pies juntos 

  Fuerza tren superior 

PESO:  Test de velocidad 

  Course navette (resistència aeróbica 

 

Material necesario para medir la condición física 

Composición corporal Peso 
Talla 
 

Báscula digital SECA 
Tallímetro portátil SECA  217 
Cinta métrica LUDKIN W606PM 
 

Forma física Test de fuerza Dinamómetro HANDGRIP  
 

 Test de velocidad 
10 meter shuttle 
run test 

Cronómetro 
Cinta métrica 
Cinta marcadora o tiza 
Conos señalización 
 

 Test de equilibrio Cronómetro 

 Salto de longitud a 
pies juntos 

2 colchonetas 
Cinta métrica 
Tiza 
 

 Prueba de 
resistencia 

Reproductor de CDs 
CD 
Cronómetre 
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11. ANEXO II:  
 
Material docente para el profesorado y los alumnos 
 
1. Resum Executiu 
 
Aquest material didàctic busca orientar els alumnes en practiques de vida saludables, tant en els hàbit 
alimentaris com en la realització d'activitat física saludable. 
 
 
2. Competències bàsiques. 
 
Les competències bàsiques tractades en aquest material didàctic son les següents: 
 
Autonomia e iniciativa personal ja que el alumne aprèn a tenir uns hàbits de vida saludables sense 
dependre dels adults.. 
 
Coneixement i interacció amb el mon físic perquè es fomenta el consum de aliments de proximitat i de 
temporada. 
 
Social i ciutadana ja que es fomenta la convivència amb els companys durant la realització de les 
activitats programades. 
 
3. Objectius 

Els objectius generals d'aquest material didàctics en educació nutricional son: 

 

1. Potenciar el consum de la fruita i despertar l'interès per provar fruites i productes nous; posar 
en relleu la importància de la manipulació dels aliments (a la cuina) i les percepcions dels 
nostres sentits.  

2. Conscienciar sobre la importància que té un bon esmorzar i els hàbits de comportament de 
cada matí; aproximar-nos a la idea de la rellevància que tenen els aliments com a font 
d'energia.  

3. Conscienciar sobre la importància de fruites, verdures, peixos i fruita seca; aproximar-nos a la 
idea de la rellevància que tenen els aliments com a font d'energia, vitamines i sals minerals.  

4. Donar a conèixer que la cuina ràpida pot ser sinònim de cuina saborosa, saludable i 
equilibrada; que amb pocs recursos podem elaborar plats extraordinaris, i que les pautes de 
treball a la cuina poden estalviar molta feina. A més reflexionarem sobre la societat actual i com 
gestionem el temps. 

 

Els objectius generals d'aquest material didàctic en fomento de l’activitat física: 

1. Donar a conèixer la marxa nòrdica. Potenciar la realització de treball físic en qualsevol entorn. 
2. Donar a conèixer el esgrima. Potenciar habilitats físiques i mentals amb bona coordinació. 
3. Conèixer l’hoquei: les seves tècniques i reglament. Familiaritzar-se amb un esport amb estic. 

Fomentar el joc col·lectiu i crear competitivitat saludable.  
4. Elevar la Temperatura corporal .Elevar la freqüència cardíaca. Prevenir lesions 
5. Treballar aspectes relacionats amb la sociabilitat, el cooperativisme, la competitivitat sana. 
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4. Temporització d'activitats: 

L'activitat es divideix en dos grans blocs. Cada un d'aquets dos blocs consta d'una sèrie d'activitats, 

aquestes activitats estan enfocades per a alumnes d'ESO, en grups d'uns 25 a 30 alumnes (un 

grup/classe normal) i tindran una sessió de1 hora de duració. 

4.1. PRIMER BLOC: INTERVENCIÓ EN LA POBLACIÓ ESCOLAR EN EDUCACIÓ NUTRICIONAL 

4.1.1. PRIMERA ACTIVITAT: LA FRUITA, UN MON DE COLORS Y FORMES. 

  

Nom de l’activitat LA FRUITA, UN MÓN DE COLORS I FORMES 

 

Introducció  

El consum diari de fruita ajuda a reduir el risc de patir determinades 

malalties com el restrenyiment, la hipertensió, l’excés de colesterol i 

fins i tot alguns tipus de càncer. 

 

Objectius 

Potenciar el consum de fruita 

Despertar l’interès per tastar fruites i aliments nous. 

Remarcar la importància de la correcta manipulació dels aliments que 

han de ser consumits. 

 

 

 

 

Descripció 

A través d’un conte, protagonitzat per la senyora Clementina, els nens 

i nenes coneixeran algunes de les fruites més comunes treballant amb 

les seves formes i colors. 

Seguirem el recorregut que fa des del camp de conreu fins a ser 

consumida a les llars. 

Per acabar, amb l’ajuda de la senyora Clementina, prepararem una 

macedònia o una broqueta de fruita que els alumnes es menjaran 

quan acabi el taller, alhora que es comenta la importància de la fruita 

en l’alimentació diària. 

Aquesta activitat representarà el segon esmorzar o el berenar. 

Material Fruites de diferents varietats (tindrem en compte formes i colors) i de 

temporada. 

Broquetes de fusta 

Cartolines blanques i bosses blanques o de color. 

 

Realització 

Hora recomanada Abans del pati o l’última hora de la tarda. 

Lloc Aula adaptada amb taula gran i punt d’aigua 

(pica) com per exemple el taller de tecnologia. 
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4.1.2.SEGONA ACTIVITAT: BON DIA ESMORZEM 

 

Nom de l’activitat BON DIA, ESMORZEM? 

Introducció  L’esmorzar és un dels àpats més importants del dia: proporciona a 

l’organisme l’energia necessària per engegar les activitats desprès 

de moltes hores sense haver ingerit cap aliment. 

 

Objectius 

Conscienciar els alumnes de la importància d’un bon esmorzar en el 

conjunt de la dieta. 

Saber com ha de ser un esmorzar complet. 

 

 

Descripció 

Activitat pensada perquè es creïn esmorzars “ideals”: amb un làctic, 

una fruita i un derivat dels cereals. 

S’oferirà mostra assortida d’aquests aliments. Els alumnes aniran 

escollint aliments i proposar les combinacions adients per 

confeccionar un menú d’esmorzars per a una setmana, 

acompanyats d’una explicació teòrica. 

Aquesta activitat representarà el segon esmorzar. 

Material Aliments dels grups de les fruites, els làctics i els cereals en 

diferents presentacions. 

Realització Hora recomanada L’hora del matí abans de sortir al pati 

Lloc Aula adaptada amb taula gran i punt d’aigua 

(pica) com per exemple el taller de 

tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

Importancia del aprendizaje de los principios básicos de alimentación y  

nutrición para los alumnos de ESO. Desarrollo de los recursos didácticos 

que sirvan para adquirir dichos conocimientos. 

4.1.3. TERCERA ACTIVITAT: CONCURS D'AMANIDES 

 

Nom de l’activitat CONCURS D’AMANIDES 

 

Introducció  

Les verdures i hortalisses són primordials en la dieta de les persones 

per l’aport de vitamines i minerals, nutrients imprescindibles per al bon 

funcionament de l’organisme. 

Combinades amb un aliment proteic (llegums, carn, peix, ou) i una mica 

de cereal poden constituir un plat únic per als dies que no tenim massa 

temps per cuinar. 

La combinació amb altres aliments facilita també la seva acceptació 

entre persones a les que no els agrada gaire “el verd”. 

 

 

Objectius 

Conscienciar els joves en la importància que tenen les fruites, verdures, 

peix i llegums en la salut de les persones. 

Aproximar-los a la rellevància que tenen els aliments com a font 

d’energia, vitamines i sals minerals. 

Facilitar la introducció d’aliments com el peix, els llegums, la fruita 

fresca i els fruits secs, en la dieta. 

 

 

 

Descripció 

Els alumnes es distribueixen en grups petits. 

Es presentarà una oferta dels aliments que volem incorporar a 

l’alimentació dels joves. 

Cada grup fa una selecció d’aliments i elabora una amanida. 

Els professors i les persones responsables del taller, actuaran com a 

jurat per determinar quina és la millor proposta. 

 

Es tracta d’una activitat pràctica en què la transmissió de coneixements 

es va fent a mida que es va elaborant el plat. 

Material Aliments necessaris per a la preparació i condimentació de les 

amanides. 

Davantals: a càrrec dels alumnes. 

Realització Hora recomanada L’hora del matí abans de sortir al pati 

Lloc Aula adaptada amb taula gran i punt 

d’aigua (pica) com per exemple el taller de 

tecnologia 

Observacions Aquest taller també es pot oferir a les 

famílies. 
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4.1.4. QUARTA ACTIVITAT: NO TINC TEMPS, QUÈ FAIG PER  MENJAR? 

 

Nom de l’activitat NO TINC TEMPS, QUÈ FAIG PER  MENJAR? 

 

Introducció  

Un dels principals arguments de la nostra societat en relació les dietes 

desequilibrades, és la manca de temps. 

Darrerament, els avenços tecnològics en l’àmbit de l’alimentació han 

esta molt importants (millora dels aparells de conservació i 

transformació d’aliments). Si els aprofitem en el nostre dia a dia i 

gestionem de manera efectiva el temps que dediquem a la cuina, 

podem crear plats fàcils, atractius i saludables. 

 

 

 

Objectius 

Conscienciar els joves que la cuina ràpida pot ser sinònim de cuina 

saborosa, saludable i equilibrada. 

Comprovar que amb pocs recursos podem elaborar plats extraordinaris. 

Incorporar unes pautes de treball a la cuina efectives, que estalviaran 

molta feina. 

Reflexionar sobre la gestió del temps de la societat actual. 

 

Descripció 

Taller de cuina fàcil i ràpida que oferirà propostes pràctiques 

d’elaboració de plats senzills, atractius, saborosos i equilibrats. 

Inclou tast dels plats preparats. 

Material Aliments necessaris per a la preparació dels plats. 

Davantals: a càrrec dels alumnes. 

Realització  

Hora recomanada 

 

L’última del matí. 

Lloc Aula adaptada amb taula gran i punt d’aigua 

(pica) com per exemple el taller de 

tecnologia 

 

Observacions 

 

Aquest taller també es pot oferir a les 

famílies i al professorat. 
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4.2. LLISTA DE COMPRA TALLERS ALIMENTACIÓ 

4.2.1. PRIMERA ACTIVITAT 

• 3-4 peres 

• 3-4 pomes 

• 1 safata de maduixots (250g) 

• 1 manat de raïm blanc i negre 

• 2 taronges 

• 2 mandarines 

• 5-6 kiwis 

• 3-4 plàtans 

• 1 llimona 

• Per adornar podem fer servir: nous, llavors de sèsam, confits per a pastissos . 

4.2.2. SEGONA ACTIVITAT 

• 3 bosses d'amanides variades 

• 1 caixeta de tomàquets cherry 

• 100g Fruits secs. Nous, pinyons ... 

• 1 paquet de formatge fresc tipus Burgos 

• 1 safata de xampinyons 

• 1 pot de cigrons 

• 1 paquet d'arròs brillant per a microones 

4.2.3. TERCERA ACTIVITAT 

• 1 tetrabric de llet 

• 1 paquet cereals esmorzar 

• 1 barra de pa 

• 1 rajola de xocolata 

• 1 pot de colacao 

• 2-3 fruites 

• 1 paquet de iogurts 
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4.2.4. QUARTA ACTIVITAT 

• 1-2 porros 

• 1 carbassó 

• 3-4 pastanagues 

• 1 dotzena d'ous 

• 2 porcions de bacallà al punt de sal congelat 

• 2 potets d'arròs brillant per a microones 

• 1 pot de cigrons 

• 1 llimona 

• 1 gra d'all 

• 1 pot de pebre vermell dolç 

• 1 ampolla oli d'oliva 

• 1 branca de tomàquet madur 

• 1 barqueta de pernil dolç a daus 

• 1 bossa de formatge ratllat 

• 1bote d'orenga 

 
 
4.3. SEGON BLOC: INTERVENCIÓ POBLACIÓ ESCOLAR EN ACTIVITAT FÍSICA 
 

 
L'altre aspecte vinculat a l'adquisició d'hàbits de vida saludable és la pràctica d'Activitat Física de forma 
habitual. Mitjançant la intervenció es pretén adherir als joves a la pràctica assídua d'activitats 
vinculades a l'AF 
Les diferents propostes s'adaptaran a cada escola, depenent de les activitats que ja realitzen cada grup 
segons l'edat. L'activitat seleccionada es realitzarà dins de l'horari escolar, preferentment en l'hora del 
pati o pati. 
Proposta d'activitats, depenent de cada escola, de les activitats que ja realitzen i de cada grup d'edat: 

• Marxa Nòrdica: Caminades amb bastons. 
• Rotatius de diferents formes d'activitat física. 

o Esgrima. 
o Hoquei 

• Estiraments a l'aula 
• Activitats per al desenvolupament i millora de la coordinació, psicomotricitat, equilibri i lateralitat 

amb ajuda de material específic (pilotes, plats inestables, bandes elàstiques, sttepps, etc.) 
• Activitats físiques mitjançant videojocs (Wii). 
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4.3.1. PRIMERA ACTIVITAT: MARXA NÒRDICA: CAMINADES AMB BASTONS  

Nom de l’activitat MARXA NÒRDICA: CAMINADES AMB BASTONS 

Introducció  La marxa nòrdica consisteix en caminar proveït amb uns bastons 
especials que ajuden a propulsar  el cos produint una descàrrega 
de les cames i augmentant el treball corporal global. 

Objectius Donar a conèixer aquest esport. 
Potenciar la realització de treball físic en qualsevol entorn. 
 

 

 

 

Descripció 

Explicació de les normes bàsiques de la marxa nòrdica: els 

bastons, el pas, la posició del cos.  

Demostració pràctica i practica en grup en diferents superfícies: 

terreny dur, tou, pujada, baixada, escales, etc.  

Material Bastons de marxa nòrdica 

Realització Hora recomanada Classes d’Educació Física 

Lloc Pati de l'Escola 

 

4.3.2. SEGONA ACTIVITAT: ROTATIUS DE DIFERENTS FORMES D'ACTIVITAT FÍSICA 

4.3.2.1 ESGRIMA 

Nom de l’activitat ESGRIMA 

Introducció  Aquesta activitat introduirà els alumnes en el mon de 
l'esgrima com a activitat física a realitzar. 

 

Objectius 

Donar a conèixer aquest esport. 
Potenciar habilitats físiques i mentals amb bona 
coordinació. 

 

 

 

Descripció 

L'activitat es dividirà en quatre parts: Primerament 
s'explicarà breument (en uns 5 a 10 minuts) els objectius 
de l'activitat. 
Tot seguit es realitzarà un escalfament mitjançant jocs 
(uns 15 minuts). 
A continuació es practicaran els moviments basics de 
l'esgrima ( uns 25 minuts). 
Finalment es realitzarà la valoració de l'activitat i 
l'assoliment dels objectius ( uns 5 a 10 minuts). 

Material  L'equip necessari per a realitzar esgrima amb seguretat. 

Realització Hora recomanada Classes d’Educació Física 

Lloc Gimnàs de l’Escola 
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4.3.2.2. HOQUEI: 

Nom de l’activitat HOQUEI 

 

Introducció 

 

 

Esport de joc col·lectiu que es juga amb un implement (estic) 

Requereix d’una bona coordinació i psicomotricitat per fer de l’ 

estic un allargament del braç. Aquestes habilitats, unides al joc 

d’equip, ajuden a un desenvolupament personal saludable. 

 

Objectius 

Conèixer l’hoquei: les seves tècniques i reglament.  

Familiaritzar-se amb un esport amb estic. 

Fomentar el joc col·lectiu 

Crear competitivitat saludable 

 

Descripció 

L'activitat es dividirà en tres parts:  
Primerament es realitzarà un escalfament mitjançant jocs (uns 
10 minuts). 
A continuació es practicaran els moviments basics del hoquei     
(uns 20 minuts). 

Finalment es realitzarà una competició amistosa (30 minuts). 

 

Material 

 

Estics d’hoquei, pilotes d’hoquei, cons i pitralls. 

 

 Hora recomanada Classes d’Educació Física 

Lloc Gimnàs de l’Escola 
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4.3.3. TERCERA ACTIVITAT: ESTIRAMENTS A L'AULA 

Nom de l’activitat ESTIRAMENTS A L'AULA 

Introducció Coneixement dels beneficis dels estiraments. 

 

Objectius 

Elevar la Temperatura corporal  

Elevar la freqüència cardíaca 

Prevenir lesions  

Descripció Realització d'exercicis d'estiraments  i d'exercicis de flexibilitat de 

tipus Stretching (aguantar la posició  10 - 15”). 

Material Cap. 

Realització Dia Tots els dies al llarg del curs 

Hora recomanada Primera hora. 

Durada 5 – 10 min. 

Lloc Aula 
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4.3.4. QUARTA ACTIVITAT: ACTIVITATS PER AL DESENVOLUPAMENT I LA MILLORA DE LA 

COORDINACIÓ  

Nom de l’activitat ACTIVITATS PER AL DESENVOLUPAMENT I LA MILLORA DE LA 

COORDINACIÓ  

Introducció A més de la pràctica de l’AF, incorpora un tastet d’activitats de mitjana 

intensitat per a millora de la psicomotricitat (equilibri, lateralitat, 

coordinació...). 

 

Objectius 

Treballar aspectes relacionats amb la sociabilitat, el cooperativisme, la 

competitivitat sana. 

Descripció http://www.youtube.com/watch?v=D1CFyoYNSl8&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=tuV__Ho3sRQ&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=FcfLSRKwo6w&feature=related 

Breu explicació i demostració de cada tastet que composa l’activitat. 

Els professors/monitors a més han de controlar la participació de  
tothom.  

Aquesta activitat es pot fer per parelles o en grups: 

Si es fa per parelles: segons el material disponible es rotarà per tal que 
cada parella pugui realitzar totes les activitats proposades (de 4 a 6 
activitats). Es té més control de l’activitat. 

Si es fa per grups: comporta una competició entre els diferents grups, la 
qual cosa la fa ser més engrescadora. Es poden realitzar carreres 
d’obstacles tipus gimcana, desenvolupament d’habilitats varies utilitzant 
els diferents materials. 

Material Cons, Pilotes de diferents mides i textures, pals, cèrcols, màrfegues, 
cordes per saltar, gomes elàstiques, etc (pot ser material reciclat o 
aprofitat) .  

Material més específic: 

Pilotes de bobath (mínim 3) 

Plats inestables (mínim 3) 

Steps  

 Hora recomanada Classes d’Educació Física 

Durada 5 – 10 min. 

Lloc Aula 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=D1CFyoYNSl8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tuV__Ho3sRQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FcfLSRKwo6w&feature=related
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4.3.5. CINQUENA ACTIVITAT: TALLER VIDEOJOCS ACTIUS A L’AULA 

 
Nom de l’activitat 

 

 
TALLER VIDEOJOCS ACTIUS A L’AULA 

 
Introducció  

 
En la societat actual en la que vivim una de les preocupacions de cara 
als joves és l’intercanvi, en algunes situacions, de l’exercici físic per el 
joc amb les videoconsoles.  
Amb aquest taller es vol introduir la possibilitat de realitzar exercici 
incloent les videoconsoles.  
 

 
 
 

Objectius 

 
Ensenyar la possibilitat de realitzar activitat física mitjançant les 
videoconsoles. 
Donar recursos als joves per a realitzar esport dins de casa. 
Practicar diferents activitats que treballin coordinació, força i equilibri.  
 

 
 
 

Descripció 

 
Taller d’activitat física que inclou 4 estacions diferents que es 
realitzaran en grups de quatre persones.  
Una de les estacions inclou una videoconsola per a realitzar activitat 
física. La resta es conformen amb diferents utensilis per tal de millorar 
aspectes com la força, l’equilibri i la coordinació.  
 

 
Material 

 
Videoconsoles. 
Coixins d’equilibri. 
Bandes elàstiques (de diferent força per nois i noies). 
Saltar anells a peus junts (força extremitats inferiors). 
Els participants hauran de portar roba d’esport.  
 

Realització  
Hora recomanada 

 
L’última del matí. 

 
Durada 

 
1 hora 

 
Lloc 

 
Aula gran i espaiosa amb projector o 
pantalla.  
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12. ANEXO III 

EVALUACIÓN DE LOS TALLERES Y DEL MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO 

Avaluació per mestres: 

Centre  ..........................................................................................................................................  
 
Nivell  .................................  Aula  ...........................  Data  .......................................  
 
 
Valoreu entre 0 i el 10 els següents aspectes relacionats amb el Taller. 
 
Valoració general de l’activitat: 
 
Metodologia utilitzada: 
 
Adequació dels continguts: 
 
Material utilitzat: 
 
Conducció del grup: 
 
Organització de l’activitat (dates, horari, 
espai físic): 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 
Suggeriments:  ..............................................................................................................................  

 
 .......................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................  
 
........................................................................................................ 
Gràcies per la vostra col·laboració 
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Avaluació per alumnes: 

Centre  ..........................................................................................................................................  
 
Nivell  .................................  Aula  ...........................  Data  .......................................  
 
 
 
 
Valoreu entre 0 i el 10 els següents aspectes relacionats amb el Taller. 
 
Valoració general de l’activitat: 
 
 
Adequació dels continguts: 
 
Material utilitzat: 
 
 
Organització de l’activitat (dates, horari, 
espai físic): 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
 
Suggeriments:  ..............................................................................................................................  

 
 .......................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................  
 
........................................................................................................ 

Gràcies per la teva col·laboració. 
 
 

 

 


