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1. Introducció personal 

En el següent treball trobarem el disseny d’unitat de programació interdisciplinària 

(UPI) orientada a la educació ambiental dins l’educació física a secundària. Aquest 

treball s’ha realitzat per l’assignatura de programació didàctica a la universitat de Vic. 

Per portar a terme aquesta unitat de programació necessitem un marc teòric, exposat 

a continuació, que mostra tota la part teòrica del tema transversal (TT) a treballar, 

començant de manera general i acabant enfocant-lo en l’educació física. Pel que fa 

aquest tema, el trobem molt interessant, ja que en el nostre àmbit els impactes 

mediambientals que es produeixen són molt i és per això que en la formació s’ha de 

crear una actitud conscient dels hàbits que han d’adquirir els alumnes en aquest 

aspecte. 

Posteriorment, dins el treball, trobem una sèrie d’indicadors trobats a les referències 

indicades en el marc teòric que indiquen allò que s’hauria de realitzar per tal que els 

alumnes puguin adquirir el màxim coneixement possible en aquest TT. A partir d’aquí, i 

mostrada a continuació, es dissenya la programació de la unitat de programació que 

mostren els continguts a treballar, objectius, criteris d’avaluació, la durada, l’àrea on es 

treballa aquesta UP i els continguts transversals que s’apliquen per tal que aquesta 

unitat de programació sigui interdisciplinària. Per acabar l’apartat de la programació 

didàctica mostrem un quadre de la sessió pràctica que es realitza el dimecres 11 de 

desembre del 2013 i posteriorment, es mostra l’àrea de coneixement que és el tema 

transversal de tecnologia i més concretament de les TIC o les noves tecnologies, que 

utilitzem a la sessió pràctica i durant tota la unitat didàctica (UD). 

Pel que fa el punt quadre del quadre vinculant que es mostra a la pàgina dotze, són 

aquelles activitats que en teoria s’hauria de fer al llarg de la UD per tal que tots els 

objectius es compleixin, però que no mostrem a la sessió pràctica anteriorment 

esmentada.  
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El següent punt del treball esdevé en un punt lliure que nosaltres hem cregut 

convenient nomenar-lo “Conèixer l’entorn” ja que dins de l’educació ambiental, està 

molt lligat el medi ambient o el medi natural, aspecte clau, abans de conèixer com s’ha 

de tractar el medi, hem de saber com es aquest.  

Per acabar el treball cada alumne/a exposa les conclusions pròpies i personals sobre 

allò que creiem que aquest treball pot aportar en una classe o sessió d’educació física.  
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2. Marc teòric d’educació ambiental 
 

2.1. Marc teòric 
 

Les primeres petjades de l’educació ambiental tenen origen en la crisis ecològica, en 

les seves repercussions socials i en la necessitat de donar resposta des de diversos 

camps. En el nostre cas, farem més èmfasi en el de l’educació i dels sistemes escolars 

(González, 1996). 

Santos i Guillén (2004) assenyalen que l’educació ambiental és un contingut educatiu 

inqüestionable, degut a la situació ambiental del nostre planeta.  Els mateixos autors 

pensen que “conèixer la realitat, conscienciar al respecte, prendre partida i actuar de 

forma crítica i coherent són aspectes essencials a potenciar  tant en la intervenció i en 

el missatge del docent com  en el comportament i en les activitats de l’alumnat” 

(Santos i Guillén, 2004:198). Per altra banda, defensen la idea que l’educació ha de 

crear una ètica ambiental que ha de permetre a millorar la qualitat de vida de forma 

sostenible per nosaltres i per les generacions del futur.  

Fent referència a la introducció d’aquest contingut als centres educatius, Aramburu 

(2000) comenta que aquests han de trencar amb l’organització del model tradicional i 

anar cap a un model transversal, on els professors de cada disciplina han de ser peces 

claus per a la introducció d’aquest tema.  

Novo (1998) diu que l’educació ambiental s’ha de treballar com un tema transversal 

dintre de les àrees curriculars, i que aquest tema no ha d’estar associat a cap àrea de 

coneixement concreta, sinó a totes elles en general. De fet, Novo (1998) comenta que 

l’educació ambiental ja està considerada com un tema transversal com ara l’educació 

per a la salut, la igualtat de sexes, l’educació per a la pau, etc. És important que 

mantinguin aquest caràcter transversal per tal de desenvolupar en les persones 

determinades capacitats per tal d’afrontar la vida en societat i prendre consciència del 

seu entorn. 
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 L’educació ambiental és un nus significatiu en la trama escolar. Les qüestions 

ambientals són cada vegada més reconeixibles en els diferents àmbits de la societat, i 

la comunitat educativa reclama la seva inserció en l’educació. Però l’interés no es 

troba limitat als temes estrictament ambientals, sinó que també als vinculats amb les 

seves causes i conseqüències relacionades amb la població i el desenvolupament 

(Palma, 1998). 

L’educació ambiental pot brindar la possibilitat d’una mirada més enllà de la que 

ofereixen les disciplines convencionals (Palma, 1998). No pot limitar-se a la difusió de 

coneixements sobre el medi ambient, sinó que ha d’ajudar a la humanitat a posar en 

qüestió les falses idees sobre els diversos problemes ambientals i els sistemes de 

valors que defensen tals idees. 

Segons Maria Novo (1998) “és fonamental desenvolupar en les persones capacitats per 

a la vida en societat i en harmonia amb el medi ambient”.  A més, Novo (1998) diu que 

l’educació ambiental “ha d’assimilar el canvi”, ha de tenir caràcter permanent i 

orientar-se cap al futur, així com proposar solucions i alternatives per al disseny d’una 

societat sostenible. 

A l’hora de treballar l’educació ambiental Novo (1998) afirma que el professorat haurà 

de valorar que es treballi de forma: adequada (ajustat a les condicions reals de la 

comunitat educativa i el seu entorn), coherent (plantejaments metodològics 

concorden amb les seves bases ètiques), sistèmica (considerant tots els components 

curriculars com elements interrelacionats del sistema), centrada en el 

desenvolupament dels alumnes, oberta a l’entorn i a les necessitats i possibilitats del 

territori així com als problemes del medi ambient nacional i global, flexible 

(programació modificable gradualment), dinàmica (obert a la innovació i al canvi), 

entrada en els processos (valorar el present de cada fet educatiu), problemàtica 

(utilitzar els conflictes de l’entorn com  a centres d’interès per l’aprenentatge) i, 

finalment, global/interdisciplinària (concedint una major rellevància al treball en 

projectes compartits des de diferents àmbits disciplinaris que a les disciplines com 

compartiments estancats). 
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Hem vist com s’ha pogut anar introduint el contingut en qüestió dintre dels centres 

educatius. De la mateixa manera, altres autors l’incorporen també dintre de l’àrea 

d’educació física. De fet, López (1997) comenta que la pràctica de l’activitat física al 

medi ambient ha crescut molt i, per aquest motiu, moltes associacions ecologistes 

defensen que l’educació ambiental ha de ser tractada a la educació física. 

Santos i Guillén (2004) pensen que les activitats el medi natural en l’educació física són 

instruments que potencien l’educació ambiental, ja que permet als alumnes conèixer, 

actuar i valorar el medi ambient. La motricitat d’aquestes activitats ha de tenir la 

funció  de canalitzar els valors del medi natural. 

És per això que no només s’han de realitzar activitats en aquest medi, sinó que és 

necessària la intervenció pedagògica perquè aquesta activitat passi a ser també 

educació ambiental o simplement sensibilització amb el medi. López (1997) diu que el 

professor/a ha de fer coneixedor dels alumnes i de l’impacta que provoquen en aquell 

moment en el medi i els ha de conscienciar de que allò que fan pot ser contraproduent 

per l’esport a la natura. No s’han de deixar de fer aquestes activitats, ja que el medi és 

una eina molt important i interessant on treballar, simplement s’ha de conscienciar a 

tot l’alumnat i professorat. 

La progressió a seguir per l’educació ambiental en l’educació física es pot resumir amb 

la frase següent: “conèixer per gaudir, gaudir per estimar, estimar per protegir” 

(Santos i Guillén, 2004:208).  Per tant, el què diuen aquests autors és que conèixer el 

medi ambient permetrà gaudir-lo, i així sorgirà  l’amor i el respecte  pel medi ambient. 

Així Sauvé (2006:96) diu que “Convé recordar constantment el desig de natura com 

una dimensió integrant de la nostra relació amb el món”. 

El plantejament per treballar l’educació ambiental en les sessions d’educació física el 

divideixen en tres estadis: coneixement del medi; observació i   sobre les 

característiques i l’estat del medi natural; actuar i intervenir a favor del medi ambient. 

Per portar a la pràctica aquests estadis, proposen una metodologia activa que permeti 

que l’alumnat participi, i que permeti la reflexió i el sentit crític. Santos i Guillén (2004) 
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assenyalen que una  metodologia activa per l’educació ambiental en l’educació física 

és la resolució de problemes. 

Així doncs, López (1997) diu que l’avaluació d’aquesta intervenció didàctica no podrà 

limitar-se a la consecució d’unes determinades conductes ni tampoc una avaluació 

sumativa sobre el control de resultats immediats, sinó que es tracta d’una avaluació 

formativa que afavoreix el procés de reflexió, diàleg i conscienciació personal i grupal. 

En línies generals podem concloure que l’educació ambiental és un contingut molt 

important a treballar degut a la mala gestió mediambiental de la societat actual. 

Diversos autors defensen la idea que aquest contingut s’ha de treballar de forma 

transversal, de manera que hem de tenir en compte la importància de les diferents 

assignatures a l’hora de treballar aquest contingut. D’aquesta manera, doncs, 

l’educació física jugarà un paper important a l’hora de treballar el contingut de 

l’educació ambiental. 
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 2.2. Indicadors 
 
 

Indicadors Font 
Consciencia sobre l’impacte de l’esport i 
l’activitat física a l’entorn mediambiental. 

López, Victor; López, Esther (1997). 

“Tratamiento de la educación ambiental 

desde el área de educacion fisica. 

Problemática y propuestas de acción” 

Revista Apunts, nº50, p. 76-81. 

Permet  que l’alumnat participi. 
 
 
 

Santos, Maria Luisa; Guillén, Roberto (2004). 

“El medio natural como eje pedagógico. Una 

visión integrada: la motricidad y la educación 

ambiental”. Dins:  FRAILE, Antonio 

[coord.] Didàctica de la Educación Física. Una 

perspectiva crítica i transversal. Madrid: 

Biblioteca Nueva, p. 197 – 215. 

Permet que l’alumnat reflexioni. 
 

Permet que l’alumnat tingui una actitud 
crítica. 

El professorat valora el treball de forma: 

adequada, coherent, sistèmica, dinàmica i 

interdisciplinar. 

Novo, Maria. La Educación ambiental : bases 

éticas, conceptuales y metodológicas. 

Madrid: Universitas, 1998. 

 El professor té en compte el procés educatiu. 

Permet als  alumnes conèixer actuar i 
intervenir. 
 
 

Santos, Maria Luisa; Guillén, Roberto (2004). 

“El medio natural como eje pedagógico. Una 

visión integrada: la motricidad y la educación 

ambiental”. Dins:  FRAILE, Antonio 

[coord.] Didàctica de la Educación Física. Una 

perspectiva crítica i transversal. Madrid: 

Biblioteca Nueva, p. 197 – 215. 

Permet als  alumnes valorar el medi 
ambiental. 
 

S’utilitza una avaluació formativa que 
afavoreix el procés de reflexió 

López, Victor i Esther (1997). “Tratamiento 

de la educación ambiental desde el área de 

educacion fisica. Problemática y propuestas 

de acción” Revista Apunts, nº50, p. 76-81. 

 

Afavoreix el diàleg i conscienciació personal i 
grupal. 
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3. Unitat de programació interdisciplinària (UPI) 
 

GRUP 
CLASSE 

DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

2n cicle 
d’ESO 

8 sessions 2n trimestre 2013-2014 
A.Caballero, A.Capdevila, M.Codoñés, 
S.Escandell, E.Fortet, C.González, 
J.Molera 

ÀREES/MATÈRIES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT 

Educació Física, educació per el desenvolupament personal i 
ciutadania i ciències naturals 

JUGANT A RESPECTAR EL MEDI AMBIENT: pretenem realitzar activitats físiques en el medi ambient 
conscienciant als alumnes dels impactes medi ambientals provocats per la realització d’activitat 
física en la natura i desenvolupar una actitud crítica envers aquesta problemàtica.  

OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE 

INDICADORS CONTINGUTS EF CONTINGUTS TRANSVERSALS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Conscienciar a l’alumnat 
dels impactes 
mediambientals que 
provoca l’esport. 
 
 

Conèixer els impactes de l’esport al medi 
ambient 

- Valoració de la 
relació entre 
l’activitat física i el 
medi natural. 

Educació per al desenvolupament 
personal i la ciutadania:  
- Defensa i cura de l’entorn entès 
com a espai comú on es desenvolupa 
la convivència i coneixement de les 
accions individuals i col·lectives i de 
les polítiques institucionals en pro de 
la seva conservació.  

1 Mostrar una actitud de 
respecte pel medi natural. 

Ciències de la naturalesa 
-  Aproximació a la conceptualització 
de la Terra com un sistema que 
s’autoregula. Anàlisi de les 
conseqüències d’algunes activitats 
humanes en funció de la teoria de 
Gaia. 
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Descobrir els impactes 
que produeix l’esport en 
la zona propera el 
centre. 

Mostrar una actitud crítica dels impactes 
mediambientals. 

- Presa de 
consciència de 
l’impacte que tenen 
certes activitats 
físiques sobre 
l’entorn. 

- 1 cercar informació significativa 
de la zona en relació amb les 
activitats a desenvolupar. 
 

Planificar una activitat 
física en el medi natural 
minimitzant l’impacte 

 
 

- Planificació i 
realització d’activitats 
en el medi natural 
per la millora de la 
condició física. 
 
 
  
 
 

Ciències de la naturalesa 
- Cerca d’informació sobre riscos 
geològics, propers o llunyans, 
associats a la dinàmica terrestre i 
anàlisi de les mesures de predicció i 
prevenció.  
 

2 Planificar una activitat en el 
medi seleccionant l’equipament 
adient, seguint les normes 
bàsiques de seguretat i cercant 
informació significativa de la 
zona en relació amb les 
activitats a desenvolupar. 
 
 
 

 METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

 DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS 
RECURSOS 

ORG. SOCIAL TEMPS ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

ACTIVITATS 
AVALUACI
Ó 

INICIALS 1 Incidència mediambiental en la pràctica esportiva (vídeo)  Aula, 
projector, 
ordinador 

Classe de 25 
alumnes 

5-7 min No No  

DESENV
OLUPA
MENT 

1 Cursa d’orientació Mòbil, mapa, 
aplicació QR 

Dividir la 
classe en 
grups de 5 
alumnes 

35 min. No Sí 

SÍNTESI 1 Reflexió a través de les imatges  Mòbils Classe de 25 
alumnes 

15 min. No Sí 
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3.1. Sessió UPI 

Professors  Marc Codoñés Sánchez, Adolfo Caballero Noguero, Alexandre Capdevila 
Codina, Sergi Escandell Peso, Eduard Fortet Aguilà, Cynthia González 
Pinteño i Jacint Molera Suriñach. 

 Tema transversal Educació Ambiental 

Unitat didàctica Jugant a respectar el medi ambient 

Nº sessió 6 

Grup classe 2n Cicle ESO 

Objectius sessió Conscienciar a l’alumnat dels impactes mediambientals que provoca 
l’esport. 
Planificar una activitat en el medi natural minimitzant l’impacte. 

Temps sessió 60’ 

 

FASE INICIAL 

Tasca: Visualització del vídeo impacte ambiental Representació 
gràfica 

Organització del 
grup-classe: 

Individual  
 
 

 
 

Material : Ordinador i projector 

Descripció de la 
tasca: 

Els alumnes observaran un vídeo que tracta 
sobre l’impacta mediambiental des de diferents 
perspectives: món industrial, vida quotidiana,  
activitats físiques i esports. 

Observacions: 
Es reflexionarà sobre el vídeo observat per poder iniciar la part de desenvolupament de la sessió. 
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FASE DESENVOLUPAMENT 

Tasca: Cursa d'orientació Representació gràfica 

Organització 
del grup-
classe: 

Dividirem els alumnes en 4 grups  

 
 
 
 
 

Material : Mapes, fulls amb els QR i mòbils. 

Descripció de 
la tasca: 

La tasca consistirà en realitzar la cursa 
d’orientació. Els guies de la sessió donaran un 
mapa a cada grup on trobaran la localització 
del primer QR. Els alumnes s’hauran de dirigir 
al lloc corresponent i utilitzar el mòbil per 
descobrir la frase que emmascara el QR. En 
acabar, s’hauran d’apuntar la frase i tornar al 
lloc inicial a buscar la següent localització d’un 
nou QR. 
El procés d’aquesta activitat serà el mateix 
fins que els grups localitzin quatre QR 
diferents.  
A l’hora, mentre es realitza la cursa 
d’orientació, cada grup haurà de penjar un 
mínim de dues fotografies al twitter amb el 
hashtag “#eamuvicef” on es mostrin els 
impactes mediambientals que produeixen els 
diversos esports o activitats físiques.  

Observacions: 
Mentre els alumnes realitzen la sessió reflexionaran amb imatges 
els impactes mediambientals que es van trobant.  

 

 

 

FASE SÍNTESI 

Tasca: Reflexió sobre les fotos de l’activitat Representació gràfica 

Organització 
del grup-classe: 

Tot el grup. 
 

 

 

Material : Ordinadors, projector i 
mòbils. 

 

Descripció de la 
tasca: 

Realitzarem una reflexió sobre les fotos de 
l’activitat tot relacionant-ho amb el vídeo, 
l’experiència viscuda i els impactes esportius en el 
medi ambient; així com possibles solucions per 
minimitzar-los. 

Observacions: 
Intentarà que tots els alumnes reflexionin amb els dirigidors de la sessió 
perquè així sigui igual de significatiu per tothom.. 
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3.2. Àrea de coneixement 

 

L’àrea de coneixement que hem decidit introduir en la nostra UPI i alhora a la sessió 

pràctica és tecnologia, en concret les TIC o noves tecnologies. Amb aquestes intentem 

canviar la metodologia de la sessió (concretament de la cursa d’orientació), així 

l’alumnat és més participatiu, interaccionen en més tasques i són més autònoms. 

D’aquesta manera l’aprenentatge serà més significatiu i així també els “professors” no 

només actuem com a transmissors de coneixements sinó com a guies i facilitadors del 

procés d’aprenentatge.  

Les TIC com una eina transformadora i plena de possibilitats per recopilar informació i 

crear nous coneixements. A partir d’aquí, el nou model d’ensenyament que 

introdueixen aquestes eines implica molts canvis segons Moya (2009): 

 Canvi en el procés educatiu: Les TIC afavoreixen la formació continua al oferir 

eines que permeten l’aparició d’entorns d’aprenentatge virtuals. 

 Canvi en els objectius educatius: Els professors hem de preparar als alumnes 

per viure en la societat de la informació i del coneixement, per això hem de 

potenciar al màxim, des del principi, les possibilitats que ofereixen les noves 

tecnologies. 

 Canvis en els continguts didàctics: Hem de generar continguts educatius 

d’acord amb els interessos dels alumnes i del seu context educatiu i actualment 

les TIC estan a tot arreu. 

Finalment, pensem que introduint aquesta nova àrea de coneixement, trobem que els 

alumnes fan un major esforç cognitiu i són capaços de dissenyar el seu propi procés 

d’aprenentatge, a més d’afegir motivació extra pel fet d’introduir el mòbil a classe. Per 

tant, es creen alumnes més responsables i autònoms en tot el procés, o en el nostre 

cas, al llarg de tota la sessió. D’aquesta manera, nosaltres hem considerat les TIC com 

cap altre recurs amb moltes possibilitats com buscar informació, accedir a aquesta, 

representar-la, processar-la, transmetre-la i compartir-la complint una funció 

mediadora en la relació alumne, professor i contingut. 
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4. Quadre vinculant 

JUGANT A RESPECTAR EL MEDI AMBIENT.  
8 sessions, 2n Cicle d’ESO. 

OBJECTIUS UP CONTINGUTS EF CONTINGUTS ALTRES ÀREES INDICADORS CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

TASQUES 
D’APRENENTATGE 

ADOLFO CABALLERO: 
Conscienciar a l’alumnat 
dels impactes 
mediambientals que 
provoca l’esport 

Presa de consciència de 
l’impacte que tenen 

certes activitats físiques 
sobre l’entorn. 

- Cerca d’informació sobre riscos 
geològics, propers o llunyans, associats a 
la dinàmica terrestre i anàlisi de les 
mesures de predicció i prevenció.  

Mostra una actitud 
crítica dels impactes 

mediambientals. 

 Presentació impactes 
en el poble (profe) 

ADOLFO CABALLERO: 
Conscienciar a l’alumnat 
dels impactes 
mediambientals que 
provoca l’esport 

Presa de consciència de 
l’impacte que tenen 

certes activitats físiques 
sobre l’entorn. 

-  Aproximació a la conceptualització de 
la Terra com un sistema que 
s’autoregula. Anàlisi de les 

conseqüències d’algunes activitats 
humanes en funció de la teoria de Gaia. 

Mostra una actitud 
crítica dels impactes 

mediambientals 

 Vídeo (profe) 

SERGI ESCANDELL: 
Planificar una activitat 
física en el medi natural 
minimitzant l’impacte 

- Planificació i realització 
d’activitats en el medi 

natural per la millora de 
la condició física. 

 

- Cerca d’informació sobre riscos 
geològics, propers o llunyans, associats a 
la dinàmica terrestre i anàlisi de les 
mesures de predicció i prevenció.  
 

  Cursa d’orientació 
(alumnes) 

SERGI ESCANDELL: 
Conscienciar a l’alumnat 
dels impactes 
mediambientals que 
provoca l’esport 

- Valoració de la relació 
entre l’activitat física i el 
medi natural. 

-  Aproximació a la conceptualització de 
la Terra com un sistema que 
s’autoregula. Anàlisi de les 
conseqüències d’algunes activitats 
humanes en funció de la teoria de Gaia. 

Coneix els impactes de 
l’esport al medi 
ambient 

 Reflexió de la sessió a 
través de les imatges 
(profe) 
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JUGANT A RESPECTAR EL MEDI AMBIENT.  
8 sessions, 2n Cicle d’ESO. 

OBJECTIUS UP 
 

CONTINGUTS EF CONTINGUTS ALTRES ÀREES INDICADORS CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

TASQUES 
D’APRENENTATGE 

ALEXANDRE 
CAPDEVILA: 
Dur a terme una 
activitat física en el medi 
natural minimitzant 
l’impacte 

- Planificació i realització 
d’activitats en el medi 

natural per la millora de 
la condició física. 

 

- Defensa i cura de l’entorn entès com a 
espai comú on es desenvolupa la 
convivència i coneixement de les accions 
individuals i col·lectives i de les polítiques 
institucionals en pro de la seva conservació. 

-  Mini cursa orientació 
(profe) 

ALEXANDRE 
CAPDEVILA: 
Conscienciar a l’alumnat 
dels impactes 
mediambientals que 
provoca l’esport 

Presa de consciència de 
l’impacte que tenen 
certes activitats físiques 
sobre l’entorn. 

- Defensa i cura de l’entorn entès com a 
espai comú on es desenvolupa la 
convivència i coneixement de les accions 
individuals i col·lectives i de les polítiques 
institucionals en pro de la seva conservació. 

Mostra una actitud 
crítica dels impactes 
mediambientals 

 Ruta amb bici (profe) 

CYNTHIA GONZÁLEZ: 
Conscienciar a l’alumnat 
dels impactes 
mediambientals que 
provoca l’esport 

Presa de consciència de 
l’impacte que tenen 
certes activitats físiques 
sobre l’entorn. 

- Defensa i cura de l’entorn entès com a 
espai comú on es desenvolupa la 
convivència i coneixement de les accions 
individuals i col·lectives i de les polítiques 
institucionals en pro de la seva conservació. 

Mostra una actitud 
crítica dels impactes 
mediambientals 

 Sortida a peu (profe) 

CYNTHIA GONZÁLEZ: 
Conscienciar a l’alumnat 
dels impactes 
mediambientals que 
provoca l’esport 

Presa de consciència de 
l’impacte que tenen 
certes activitats físiques 
sobre l’entorn. 

-  Aproximació a la conceptualització de la 
Terra com un sistema que s’autoregula. 
Anàlisi de les conseqüències d’algunes 
activitats humanes en funció de la teoria de 
Gaia. 

Mostra una actitud 
crítica dels impactes 
mediambientals 

 Introducció a 
l’escalada (profe) 

EDUARD FORTET: 
Planificar una activitat 
física en el medi natural 
minimitzant l’impacte 

- Planificació i realització 
d’activitats en el medi 

natural per la millora de 
la condició física. 

 

-  Aproximació a la conceptualització de la 
Terra com un sistema que s’autoregula. 
Anàlisi de les conseqüències d’algunes 
activitats humanes en funció de la teoria de 
Gaia. 

-  Aprendre a muntar 
una tenda de 
campanya (profe) 
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5. Conèixer l’entorn (part lliure) 
 

Aprofitant la confecció d’aquest document acadèmic, on tractem el tema transversal 

del medi ambient en l’educació física, creiem convenient afegir un nou apartat dedicat 

a conèixer l’entorn proper de la nostra estimada comarca. Pensem que és necessari i 

interessant introduir aquest tema perquè l’alumnat es familiaritzarà amb el seu 

entorn, facilitarà la preparació d’una activitat física al medi ambient i conscienciarem 

als alumnes sobre les característiques del nostre territori i quins impactes hem 

d’evitar. 

Segons Cuello (2005) entendre el medi ambient com un sistema permet saber que no 

només esta format per animals i plantes sinó que també pels canvis que es produeixen 

i les percepcions que tenim sobre aquest paisatge. Una altra conseqüència és saber 

que l’ésser humà no és l’únic que forma part del sistema i hi ha altres elements que 

també són importants. Un dels punts bàsics que ens comenta aquest autor és 

mantenir l’equilibri del sistema, i si es produeix alguna modificació, els mecanismes de 

control han de minimitzar el seu impacte. 

Des de l’educació física moltes vegades programem activitats en la natura sense saber 

si aquests llocs estan protegits o tenen una regulació especial, perquè hi ha una flora i 

fauna determinada. De fet, a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya hem pogut 

observar que des del Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant el Servei 

de Planificació i Gestió de l'Entorn Natural i en col·laboració amb les corporacions 

locals de la zona, s'ha formulat i tramitat el Pla especial de protecció del medi natural i 

el paisatge. En aquest pla s'observen aspectes globals i permanents de l'ordenació del 

Parc Natural: zonificació i estructura territorial, infraestructures i serveis bàsics, 

regulació d'usos i activitats, etc.  

Des de la mateixa font també hem pogut observar diferents plans especials del medi 

natural i del paisatge. De fet a Catalunya els espais naturals protegits sovint estan 

associats a un pla especial de protecció, mitjançant el qual s'estableixen normes de 

protecció i d'ordenació del territori. 



Educació ambiental                                                               Programació didàctica en educació física 
Jugant a respectar el medi ambient Unitat de programació interdisciplinària (UPI) 
 
 

 18 

Cuello (2005) ens comenta que és essencial fer un anàlisi del territori on volem 

realitzar l’activitat i parlar amb els òrgans de govern que s’ocupen de la gestió i 

preservació de l’espai en qüestió. Per tant aquest autor creu important valorar 

prèviament les conseqüències de la nostra activitat física en l’entorn, tenint en compte 

els aspectes naturals, culturals, socials, etc. També creu que s’ha de facilitar la 

investigació sobre recursos territorials on es poden realitzar activitats fisicoesportives 

en espais naturals i agraris. A més, és important valorar i estudiar altres opcions 

d’espais oberts menys fràgils o on es produeixin menys impactes en l’entorn. Un altra 

punt que destaca és el d’implicar l’alumnat en l’anàlisi de les conseqüències de les 

activitats, preparació de mesures preventives o correctives, gestió d’autoritzacions, 

etc. 

Tenint en compte tot el que hem exposat d’aquest autor, creiem interessant que en 

alguna sessió prèvia a la UPI s’analitzi l’entorn on volem realitzar l’activitat esportiva 

amb la intenció que l’alumnat conegui l’ecosistema, valori possibles riscos i minimitzi 

els impactes produïts per la realització de l’activitat fisicoesportiva. 

Des de la nostra àrea hem de donar especial importància en tots aquells aspectes de 

l’educació ambiental que afavoreixin una bona pràctica esportiva respectuosa amb 

l’entorn que utilitzem. Actualment hi ha moltes activitats esportives que es realitzen 

en el medi natural i no tenen en compte els impactes que poden generar en aquella 

zona en concret, per tant, des de l’educació física som responsables d’educar d’una 

bona consciència i ús d’aquests paisatges naturals. 

Finalment, relacionant la nostra àrea de coneixement de les TIC, nosaltres com a part 

lliure hem volgut incloure el nostre blog on dediquem una pàgina al tema de l’educació 

ambiental i on dins d’aquest introduïm el vídeo exposat a la sessió pràctia. A 

continuació s’adjunta el link: 

http://uviceftic.wordpress.com/ o http://uviceftic.wordpress.com/educacio-ambiental/ 

 

http://uviceftic.wordpress.com/
http://uviceftic.wordpress.com/educacio-ambiental/
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6. Conclusions 

Seguidament cada component del grup realitzarà una conclusió personal on 

desenvoluparà la seva opinió sobre la realització de la UPI i el document en general. 

6.1. Adolfo Caballero 

Per finalitzar el treball de l’assignatura Programació Didàctica en Educació Física, em 

disposo a realitzar unes conclusions intentant sent lo més correcte i coherent possible, 

sobre el seguiment i treball realitzat en el desenvolupament de la nostre UPI a llarg del 

quadrimestre.  

El tema que se’ns va assignar va ser l’educació mediambiental. Ens va sobtar bastant ja 

que ningú de nosaltres mai l’havia treballat i patíem al no poder preparar i realitzar 

tasques per satisfer la unitat didàctica. Si parlem de treballs didàctics cal dir que no 

hem tingut gaires problemes ja que ho portàvem ben treballat des de la universitat, tot 

i que per poder desenvolupar la UPI ens hem hagut de documentar de fonts externes. 

En els nostres estudis no havíem treballat aquest tipus d’educació, si que havíem sentit 

a parlar-ne sobretot revisant els continguts del Currículum d’Educació. 

Primer de tot, el que vam fer va ser reconduir aquesta temàtica i centralitzar-la en el 

que més ens interessava, li vam donar forma per poder introduir-ho dins l’esport i 

gràcies a la documentació, ens vam adonar de la problemàtica tan gran que hi havia i 

la desconeixença que hi teníem. A partir d’aquí, el treball es va anar desenvolupant 

amb molta fluïdesa, ja que realment el tema és enriquidor i no és gens monòton 

treballar-lo.  

Vam començar anomenant la UPI, i vam treure el títol de “Jugant a respectar el medi 

ambient”, com el propi títol pronuncia volíem promoure  que s’ha de seguir fent esport 

a la natura però vigilant i donant incidència en les possibles destruccions físiques de 

l’entorn. Tot seguit, va venir la primera elaboració del quadre de programació, cal dir 

que en aquest apartat podíem tenir avantatge sobre altres grups, ja que tots els 

membres pertanyíem a la promoció de C.A.F.E. de la UVIC especialitzada en docència i 

ho havíem treballat. Vam poder realitzar un seguit de 14 tasques per l’elaboració de la 
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UPI, i ens vam decantar per centrar la nostra sessió en la número  6, és a dir, abans de 

presentar-la davant el grup hi havia un treball previ de 5 sessions fictici amb tota la 

classe. 

Realment, estic molt satisfet pel treball de tot els membres del grup, s’han pogut 

desenvolupar totes les tasques amb un clima afectiu on cadascú ha agafat el seu rol i 

tothom ha estat partícip per igual en totes les fases d’elaboració del treball. A més a 

més, el grup de treball que vam fer, ens coneixíem i ja havíem treballat amb moltes 

ocasions, sabent que tots els integrants treballen correctament i ningú fa més que 

d’altres. 

El mètode de treball ha estat molt adequat, una prèvia presentació amb una post 

valoració per part de la professora, fa que arribis al últim dia d’entrega del treball amb 

totes les fases revisades i corregides amb seguretat de la correcta elaboració de quasi 

tot el treball. 

Sobre l’aprenentatge significatiu de la UPI, puc dir que ha sigut mol interessant. Hem 

vist els impactes produïts per l’esport. Personalment practico esports a la natura com 

els que hem presentat al vídeo inicial de la primera tasca, i mai m’havia parat a pensar 

la destrucció que ocasionem sense adonar-nos. Crec que amb aquests treballs ens 

acabem formant per poder donar una docència de qualitat i conscienciar a l’alumnat 

d’aquestes fets, per això és important treballar-ho. L’esport sempre és bo, però a 

vegades hem d’anar més enllà i pensar per exemple en el impacte a la natura que pot 

tenir unes pistes d’esquí.  

Per altre banda, en l’elaboració de la UPI hem aprés de referents teòrics que ens 

expliquen i ens introdueixen la problemàtica, així que tota la sessió ha estat 

confeccionada a partir d’unes dades reals i coherents tot això ajuda a l’hora de poder 

posar en pràctica aquest tipus d’aprenentatge de l’esport al medi natural. 

Per acabar aquestes conclusions, promouria el treball més interdisciplinari durant el 

transcurs del la nostra formació, que sent reals ens tocarà en gran mesura el dia de 
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demà com a mestres d’Educació Física en Secundària, i no crec que a ningú ens agradi 

trobar-nos davant d’una classe i uns continguts sense saber com treballar-los. 

 

6.2. Alexandre Capdevila 

Per concloure aquest treball, realitzaré unes conclusions sobre el marc teòric de 

l’educació ambiental i  sobre la unitat de programació interdisciplinària que hem 

elaborat,. Per  altra banda, explicaré els coneixements que he adquirit amb la 

realització  d’aquest document i comentaré el procés realitzat. Per finalitzar, explicaré 

els punts on crec que podríem haver realitzat alguna millora.  

Aquest treball m’ha permès observar que l’educació ambiental, tal i com assenyalen 

Santos i Guillén (2004), ha sorgit degut a la situació ambiental del nostre planeta i ha 

de permetre una millora en  la qualitat de vida en nosaltres i en les generacions del 

futur. Per altra banda, López (1997) comenta que és important treballar aquest 

continguts en  l’0educació física, ja que els professor han d’informar als alumnes dels 

impactes mediambientals que són produïts per l’activitat física. Santos i Guillén (2004) 

afegeixen que l’educació ambiental ha de permetre els alumnes conèixer, actuar i 

valorar al medi ambient.  

Així doncs, perquè la  nostra unitat de programació seguis el fil conductor del marc 

teòric, els objectius i les activitats havien d’anar relacionades a conscienciar als 

alumnes dels impactes mediambientals de l’activitat física, que els poguessin observar 

en primera persona, per finalment actuar en el medi per minimitzar aquests impactes. 

Personalment, crec que aquest fil conductor s’ha complert, ja que sempre s’ha 

treballat el bloc de continguts d’activitats al medi natural (coneguin), s’han tingut en 

compte activitats de reflexió (valorin) per acabar planificant una activitat al medi 

natural (actuïn). 

Pel que fa a la sessió pràctica, crec que amb una sola sessió no es pot acabar de veure 

el que volíem aconseguir, ja que la finalitat de la UP és que els alumnes acabin 

planificant i portant a terme una activitat al medi natural de forma autònoma pensant 
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sempre de  minimitzar els impactes i amb una sessió era impossible que els alumnes 

planifiquessin una activitat. Tot i això, crec que amb les activitats proposades s’ha 

pogut observar de forma clara el tema transversal a treballar, els objectius 

d’aprenentatge proposats i els seus continguts. 

Durant el grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport no he cursat cap assignatura  

on haguéssim de treballar , en una unitat didàctica, els  temes transversals. Tampoc  

m’havia parat a pensar que diferents objectius d’aprenentatge es poden treballar amb 

continguts de diferents assignatures. Crec que aquest treball m’ha permès veure 

l’educació física de forma més holística. Crec que es va molt més enllà de l’educació 

física que   estem acostumats a  veure, o que fins ara he observat en el grau. Per altra 

banda,  en  el màster s’està donant molta importància la integració de  les tecnologies 

de la informació  i la comunicació amb l’educació física i per aquest motiu  crec que ha 

estat interessant incloure-les en  aquest treball. 

 

 

6.3. Marc Codoñés 

Un cop finalitzat aquest document que configura una UPI sobre el tema del medi 

ambient en el curs del segon cicle d’ESO, em disposo a realitzar una reflexió sobre el 

treball que hem desenvolupat.  

Primer de tot he de dir que la realització del treball s’ha desenvolupat amb molta 

normalitat, tots els membres del grup ha assistit quan hem quedat per fer feina i havia 

una bona dinàmica de treball. És cert que hem tingut alguna dificultat per relacionar 

els objectius, continguts, indicadors i criteris d’avaluació per crear una programació 

coherent, tot i això, crec que hem aconseguit trobar unes quantes activitats que 

permetessin treballar el tema del medi ambient i tinguessin relació amb la taula de 

programació creada. 

Un cop he parlat sobre el procés de desenvolupament del treball, m’encamino ha 

explicar quines reflexions m’han sorgit durant el seu transcurs. Poder desenvolupar 

aquest treball m’ha permès reflexionar sobre tots els impactes que hem produït, com 
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ha éssers humans, per poder construir instal·lacions esportives o urbanitzar, sense 

pensar, o fent veure que no ho sabíem, que no som la única espècie viva que resideix 

en aquest món i que no podem fer el que vulguem i on vulguem. Estic molt d’acord 

amb Santos i Guillén (2004) que assenyalen que l’educació ambiental és un contingut 

educatiu inqüestionable, degut a la situació ambiental del nostre planeta. I sobretot 

ara, amb tots els problemes ambientals que tenim. 

Vaig poder reflexionar i adonar-me que hi ha moltes practiques esportives a la natura 

que poden provocar impactes sobre la flora i la fauna de la zona on es desenvolupa. 

Realment fins aquest treball no m’havia plantejat mai que aquests esdeveniments 

poguessin provocar problemes i impactes importants en el paisatge, ara sé que sí. Ara 

sé quins elements hem de tenir en compte alhora de desenvolupar una competició en 

la natura i de quina manera puc reduir els impactes.  

Una altra reflexió que m’ha sorgit arrel d’aquest treball és que com a professors 

d’educació física hauríem d’informar els alumnes sobre la flora i la fauna que tenim el 

voltant i consciència a l’alumnat sobre com fer un bon ús de la zona. Segons Cuello 

(2005) ens comenta que és essencial fer un anàlisi del territori on volem realitzar 

l’activitat i parlar amb els òrgans de govern que s’ocupen de la gestió i preservació de 

l’espai en qüestió.  

 

6.4. Sergi Escandell 

En finalitzar aquest treball em disposo a realitzar unes conclusions personals sobre la 

realització de la nostra UPI, tot explicant el seu desenvolupament al llarg de les 

diferents setmanes del quadrimestre. 

El tema que ens va tocar desenvolupar va ser el de l'educació mediambiental. En la 

meva etapa com alumne d'ESO i Batxillerat puc afirmar que gairebé no vaig tractar 

aquest contingut, de manera que era orfe en recursos i continguts. Per altra banda, en 

el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport sí és cert que hem treballat sobre 

aquest contingut, però sempre relacionant-lo amb el tema del reciclatge, de manera 
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que aquesta era una gran oportunitat per trencar amb la rutina i anar una mica més 

enllà. 

A l'iniciar-nos amb la temàtica teníem clar que volíem tractar sobre els impactes 

mediambientals produïts per l'activitat física i l'esport. A partir d'aquí vam començar a 

desenvolupar la UPI “Jugant a respectar el medi ambient”, destinada als alumnes de 2n 

cicle d'ESO. A partir d'aquí vam començar a fer la seva corresponent programació, 

tenint sempre en compte el currículum. 

A mesura que anàvem avançant amb el treball començàvem a tenir clares les diferents 

tasques de la unitat didàctica. Al mateix temps, a més, també vam començar a donar 

forma a la sessió nº 6 de la UPI, la qual haurem de dur a terme davant dels nostres 

companys de classe. 

Pel bon funcionament del global del treball ha sigut totalment necessària una bona 

unitat del grup. S'han portat les tasques al dia i hi ha hagut sempre molt bon clima de 

treball, la qual cosa ha permès treballar amb molta més llibertat i respectant les 

opinions dels companys. 

La realització del treball al llarg de l'assignatura m'ha permès reflexionar sobre la 

problemàtica tractada. Pensava que es tractaria d'un simple treball més sobre el medi 

ambient però, en canvi, considero que entre tots hem aconseguit extreure'n força suc. 

Tenia la idea que gairebé tot el que estava relacionat amb la pràctica d'activitat física 

eren aspectes positius. En canvi, m'he anat adonant que certes actituds poden 

provocar un greu problema mediambiental. Existeixen moltes pràctiques esportives 

que deterioren el nostre entorn, sovint sense ni tan sols adonar-nos-en. 

A partir d'aquí hem d'aprendre a ser crítics i a valorar les possibles solucions i 

alternatives que hauríem de tenir en compte a l'hora de realitzar pràctica esportiva 

perquè, si volem que aquesta dinàmica comenci a canviar, nosaltres haurem de ser els 

seus propulsors. 
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6.5. Eduard Fortet 

La creació de la UPI ha suposat una gran quantitat de treball degut al llarg procés 

d’elaboració de tot el que suposa una UPI. En primer lloc, la fase de recerca per tal 

d’elaborar el marc teòric ens ha permès conèixer i integrar coneixements nous per 

poder encaminar les següents fase de la UPI. Crec que la realització d’aquesta part del 

treball és vital per poder desenvolupar una UPI potent. En canvi, les UP tradicionals en 

l’Educació Física només es centren en els objectius, continguts i criteris d’avaluació. És 

a dir, no van més enllà del currículum. Aquest fet fa que les UP siguin més simples ja 

que només tracten l’assoliment d’un determinat objectiu d’Educació Física. 

A més, alhora de dissenyar la UPI cal una major implicació del currículum, ja que la 

característica principal d’aquest tipus d’Unitat de Programació Interdisciplinària és la 

integració de diferents aspectes i continguts de diferents matèries. L’objectiu és 

engloba el coneixement de diferents temes en un que tingui una aplicació transversal. 

Per aquest motiu en aquesta fase d’elaboració del quadre de la UPI varem tenir certes 

dificultats alhora de relacionar tots els objectius d’aprenentatge, els indicadors, els 

continguts d’Educació física i els transversals i finalment els criteris d’avaluació. Aquest 

procés és costos però molt beneficiós pel professorat. El quadre UPI ens aporta una 

organització major que en les UP tradicionals, en les quals el coneixement i 

aprenentatges als alumnes eren inferiors degut a la manca d’atenció en els temes 

transversals. En aquest cas crec que l’aplicació d’una UPI amb temes transversals són 

molt profitoses pels alumnes, ja que podem interelacionar continguts i adquirir un 

coneixement més global i des de diferents perspectives.  

És evident que la realització d’una UPI correcte requereix un esforç. Aquest esforç però 

es pot veure recompensat en la seva aplicació i valoració dels aprenentatges i 

coneixements adquirits pels alumnes. Conseqüentment crec que les UPI són molt més 

enriquidors i divertides pels alumnes. Per tal de canviar l’Educació cal canviar els 

mètodes i aquest és el camí que hem de realitzar per poder aportar els nens i nenes un 

aprenentatge significatiu. Crec que amb l’aplicació de les UPI el nivell motivacional dels 
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alumnes augmentaria fet que provocaria un increment en el nivell intel·lectual dels 

alumnes. 

 

6.6. Cynthia González 

A continuació presento les conclusions personals que m’ha suposat aquest treball de la 

unitat de programació interdisciplinària (UPI) de la educació mediambiental en educció 

física. Primer de tot he d’esmentar que la dinàmica del grup ha estat molt bona, tots 

els companys hem fet la feina corresponent el dia corresponent i això ha fet que el 

treball fos més fàcil de portar-lo a terme. 

A partir d’aquí, quan vam començar a realitzar  aquest treball no teníem gaire idea de 

com enforcar-lo ja que la majoria de membres del grup ens anàvem a fer activitats 

d’esport a la natura i, realment això, no és educació ambiental. És per això que vam 

començar a desenvolupar el marc teòric i aquí va ser quan ens vam adonar de la 

importància que suposava aquest tema en l’educació física. Personalment a secundària 

i batxillerat no he tractat en cap moment la educació ambiental (i penso que al llarg de 

la carrera universitària poques vegades) i la veritat no entenc el perquè. Es un tema 

fonamental per aquells que estem en continu contacte amb el món natural i ja, 

relacionant-lo amb l’activitat física, si volem potenciar a secundària uns hàbits de vida 

saludables amb l’esport i l’alimentació, el fet d’ensenyar educació ambiental és 

imprescindible pel desenvolupament autònom dels alumnes en l’esport (sobretot 

aquells que posteriorment el practicaran al medi natural). 

Després d’elaborar el marc teòric ens vam adonar de que aquest contingut era molt 

difícil relacionar-lo en l’àrea d’educació física. No hi havia cap contingut, objectius ni 

criteris d’avaluació de cap curs que s’ajustés a allò que realment volíem ensenyar, per 

aquest fet vam haver de realitzar una UPI d’un cicle complet d’ESO (segon cicle). En 

decidir la programació que volíem plantejar a la classe, vam prosseguir a realitzar les 

activitats que convindria fer en aquesta UP.  
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Es aquí va ser quan ens vam adonar també de que molta part d’aquest tema s’havia de 

fer teòric i que era molt difícil portar-lo a la pràctica, cosa que queda demostrada al 

quadre vinculant (punt 4 del treball) on es mostren totes les activitats que s’haurien de 

realitzar per completar la UPI. Per aquest fet, vam decidir introduir les noves 

tecnologies a la programació, per tal de que les sessions pràctiques de la UP, i 

concretament la que nosaltres realitzem al grup classe, es pugui portar a terme amb 

més facilitat, per tant, com a tema transversal o àrea de coneixement vam decidir 

posar les TIC. 

Per finalitzar i com a tema lliure exposat al treball creiem que “conèixer l’entorn” és un 

tema fonamental per introduir en la educació mediambiental, ja que a part de conèixer 

com s’ha de tractar l’entorn per tal de que aquest no es faci malbé realitzen l’esport 

que sigui, també és molt important saber per on es faran les activitats esportives, quin 

medi ens trobarem al fer les activitats i els impactes que podem produir en aquests per 

tal d’anar més en compte a l’hora de fer les activitats.  

Per concloure, puc dir que aquesta unitat de programació m’ha aportat un altre ventall 

de coneixement en el qual anteriorment no havia ni pensat sobre un tema molt 

important i penso que fonamental per a qualsevol esportista per a qualsevol persona 

que es vulgui iniciar o que practiqui esport al medi natural. 

 

6.7. Jacint Molera 

Tot seguit presento les conclusions personals del document que tractava de construir 

una UPI del Medi Ambient en l'Educació física. En primer lloc m'agradaria esmentar 

que estic bastant satisfet del treball realitzat a nivell grupal i individual. Penso que hem 

estat capaços d'elaborar una bona UPI per a treballar el tema assignat, i prèviament a 

això hem confeccionat un marc teòric adient i adequat que ens ha permès introduir-

nos en l'educació ambiental educativa. A través d'aquest treball hem comprovat la 

importància que té l'àrea d'Educació Física per a conscienciar als nois i noies a l'hora de 

realitzar activitats fisicoesportives al medi natural. 
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El nostre treball va encaminat a generar consciència sobre els alumnes d'ESO a l'hora 

de ser respectuosos amb l'entorn proper on realitzem activitats esportives. Tal i com 

ens comenta Cuello (2005) hem de tenir un coneixement previ sobre l'entorn on 

realitzem l'activitat per a poder preservar l'entorn, les espècies animals i vegetals. Un 

cop tenim aquest coneixement, hem d'intentar minimitzar els impactes produïts per la 

nostra activitat. Per tant, és molt important la implicació d'altres àrees perquè aquesta 

UPI es desenvolupi de forma òptima, ja que alguns d'aquests coneixements previs serà 

treballat des d'altres matèries. 

Penso que amb la UPI plantejada podrem assolir els objectius que ens proposem; tot i 

així és dificultós mostrar amb una sola sessió pràctica tot el què volem treballar i 

transmetre als alumnes. La nostra sessió a més potencia la capacitat dels alumnes per 

a seu autònoms a l'hora de planificar activitats esportives al medi natural de forma 

respectuosa i provocant els mínims impactes sobre l'entorn. Pel que fa a l'estructura 

de la sessió penso que hem establert un bon fil conductor on hem relacionat les 

activitats inicials, de síntesi i de reflexió per tal d'assolir els objectius de sessió 

plantejats. 

Aquesta UPI m'ha permès treballar, conjuntament amb el grup, un tema de forma 

transversal. Durant el Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport no havíem 

preparat cap UPI on haguéssim d'incloure un tema transversal; penso que ha estat una 

experiència molt positiva i que ens permetrà en un futur poder afrontar el fet de 

planificar i preparar UPI conjuntament amb altres àrees d'un institut. No obstant això, 

sóc conscient que la realitat als centres és molt diferent i que serà dificultós el fet de 

treballar amb altres professors. Penso que per aplicar aquests projectes és bàsic posar-

hi moltes ganes i molta dedicació, això pot suposar aprenentatges molt positius per als 

alumnes i que aquests puguin treballar temes importants des de la nostra àrea. 
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Annex 

1. Anàlisi vídeo sessió UPI medi ambient 

El vídeo s’inicia amb una fase d’introducció a la UPI, l’Adolfo Caballero explica els 

aspectes rellevants de la sessió com ara el curs, el nombre  de sessions, els objectius 

d’aprenentatge, entre d’altres. Podem observar com el professor mostra una actitud 

activa i és clar i concret alhora de comunicar. 

Seguidament l’Alexandre Capdevila, en el minut 1’ i 14’’ exposa el context de la sessió. 

A més comenta el treball previ que han realitzat els alumnes abans de realitza la sessió 

que es durem a terme. I per últim, l’estructura que tindrà la respectiva sessió. Es pot 

observar com el professor realitza una explicació molt detallada i clara d’aquesta part 

introductòria. 

A continuació en el minut 2’ i 33’’ iniciem la respectiva sessió a través de la tasca inicial 

duta a terme per l’Eduard Fortet. La tasca inicial consisteix en visualitzar un vídeo el 

qual tracta sobre els impactes medi ambientals produïts pels éssers humans. Cal dir 

que el vídeo inclou impactes produïts per l’industria, la vida quotidiana i finalment fa 

èmfasis els impactes produïts per l’activitat física i l’esport. 

Tot seguit, en el minut 6’ i 39’’ el professor Sergi Escandell fa una explicació de la tasca 

de desenvolupament, l qual correspon a una cursa d’orientació. El professor explica 

detalladament el funcionament que tindrà la sessió. A més posa exemples del que han 

de fer i els i facilita la integració de l’activitat. 

A partir del minut 10’ la professora Cynthia González es l’encarregada de desenvolupar 

la tasca de la cursa d’orientació. Es pot observar com realitza una atenció 

personalitzada a cada grup i els marca la fita que han d’intentar trobar. Al llarg 

d’aquesta fase, es pot veure com cada grup d’alumnes després d’haver trobat la fita 

corresponent tornen cap al lloc d’origen on hi ha situada la professora. Això permet 

tenir un millor control dels grups i del seu procés de la cursa d’orientació. Cada cop la 

professora marca una fita diferent.  

Finalment en el minut 19’ i 36’’ es dur a terme la fase de síntesi la qual correspon a una 

reflexió duta a terme pel professor Marc Codoñes. En aquesta fase el professor utilitza 
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les fotografies realitzades pels alumnes i formula preguntes entorn el perquè 

d’aquestes. D’aquesta manera aconsegueix fer reflexionar els alumnes i expressar la 

seva opinió referent a la tasca de desenvolupament. D’altre banda també aporta una 

reflexió sobre la relació entre tenir un gran ventall d’instal·lacions esportives i la 

necessitat o amortització d’aquestes. El professor mostra una bona comunicació al 

llarg de la seva intervenció. Cal dir també que dirigeix la reflexió de forma clara i 

organitzada, no fa salts d’una cosa a una altre, sinó que segueix una dinàmica concreta 

dels diferents esdeveniments. 

Per últim el professor Jacint Molera en el minut 25’ i 36’’ explica els alumnes, ja situats 

com a alumnes del Màster com a dur a terme i integrar una UPI. Fa referència a tots els 

components que cal tenir en compte alhora de planificar activitats al medi ambient. En 

Jacint Molera mostra de forma entenedora, coherent i posant exemples sobre aquets 

els aspectes a tenir en compte. 
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2. Autoavaluació de la sessió d’Educació ambiental 

Avaluació Avaluador: Caballero, Capdevila, 
Codoñes, Escandell, González, 
Fortet i Molera. 
 

Grup avaluat: “Autoavaluació” 
Caballero, Capdevila, Codoñes, 
Escandell, González, Fortet i Molera. 

Indicadors 1 2 3 4 

Realitzen una presentació de la sessió concisa i clara Mai A vegades Sovint Sempre 

   X 

S’ha realitzat una presentació de la sessió adequada, tot contextualitzant-la 
dintre de la UPI. S’han citat els objectius, continguts i indicadors de la UP i la 
sessió amb la finalitat que el grup d’alumnes ha pogut conèixer el que 
preteníem treballar. 

La sessió es divideix en les parts corresponents (inicial, 

desenvolupament i síntesis) 

Mai A vegades Sovint Sempre 

   X 

La sessió s’ha dividit de manera clara en les diferents fases. En primer lloc s’ha 
dut a terme una tasca inicial on hem visualitzat un vídeo de conscienciació 
sobre els impactes mediambientals produïts per l’activitat física i l’esport. En 
segon lloc, en la fase de desenvolupament s’ha realitzat una cursa d’orientació 
i, per últim, s’ha fet una fase de reflexió sobre el desenvolupament de la sessió. 
Les tres fases han estat connectades de manera que la part inicial i de 
desenvolupament han servit per realitzar una fase de reflexió de qualitat. 

Existeix una relació lineal entre els diferents elements Mai A vegades Sovint Sempre 

   X 

Existeix una bona relació entre els elements de la UPI, ja que els objectius 
plantejats es relacionen de forma adequada amb el bloc de continguts 
adequats, les tasques proposades i la relació transversal amb altres àrees. 
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En la sessió s’assoleixen els objectius adients. Mai A vegades Sovint Sempre 

  X  

Creiem que és difícil assolir els objectius de la UPI en una sola sessió, però 
almenys hem pogut donar pinzellades de com poder planificar una activitat 
física tenint en compte els diferents elements que hem de conèixer a l’hora de 
realitzar activitat física  la natura. 
Per altra banda l’objectiu de conscienciar sobre els impactes de l’activitat 
esportiva al medi ambient l’hem assolit, ja que els alumnes han pogut 
visualitzar al llarg de les diferents fases de la sessió impactes una sèrie 
d’impactes a través del vídeo inicial, les fotografies penjades al twitter i les 
esmentades en la reflexió final. 
 

Les tasques compleixen els criteris metodològics i didàctics 
adients per cada grup d’edat. 
 
 

 
 

Mai A vegades Sovint Sempre 

   X 

Tot observant el currículum veiem que els criteris metodològics i didàctics 
plantejats són els adequats pel segon cicle de l’ESO perquè ens permet 
treballar l’organització i planificació d’activitats en el medi natural i la 
corresponent conscienciació i actitud crítica envers l’activitat en el medi 
natural. 
 

Tenen una actitud activa durant la sessió Mai A vegades Sovint Sempre 

 
 

  X 

Tots els professors han mostrat una actitud activa en cadascuna de les seves 
intervencions. A més, hem intentat que els alumnes pugessin tenir una actitud 
activa en les diferent tasques proposades, tot i que en la fase de reflexió només 
una part de la classe ha estat participativa. 
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Les tasques tenen relació amb l’objectiu d’aprenentatge Mai A vegades Sovint Sempre 

   X 

Creiem que les tasques si que tenen relació amb els objectius d’aprenentatge, 
tot i que amb el poc temps del que hem disposat es difícil el seu assoliment 
complet. Tot i això, creiem que hem pogut relacionar cada tasca amb el seu 
objectiu d’aprenentatge.  
De cara a la primera tasca hem treballat el primer objectiu d’aprenentatge 
(conscienciació del impactes del medi ambient de l’esport) i creiem que ho hem 
complert. A la segona tasca s’ha treballat l’objectiu vam treballar el de 
(descobrir  el impactes realitzats per l’esport), cal dir que l’últim objectiu 
d’aprenentatge (Planificar una activitat física en el medi natural minimitzant 
l’impacte), aquest s’ha pogut assolir però de cara a nosaltres, en principi era 
una tasca programada pels alumnes, però en aquest cas la vam realitzar 
nosaltres. 
 

Les tasques tenen relació amb els criteris d’avaluació. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai A vegades Sovint Sempre 

   X 

En el primer criteri d’avaluació (Mostrar una actitud de 
respecte pel medi natural.) creiem que ho hem realitzat en la primera tasca de 
la visualització del vídeo i en la de reflexió. El segon criteri (cercar informació 
significativa de la zona en relació amb les activitats a desenvolupar), els 
alumnes han hagut de buscar impactes en la zona propera on ho hem 
desenvolupat. L’últim criteri d’avaluació (planificar una activitat en el medi 
seleccionat...), passa lo mateix que amb els objectius d’aprenentatge, que ho 
hem assolit nosaltres, però l’activitat anava dirigida a la elaboració de la tasca 
per part de l’alumnat. Tot i així ho donem per adquirit i relacionat. 
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Al final de la sessió realitzen un feedback Mai A vegades Sovint Sempre 

 
 

  X 

En la fase de síntesi s’ha realitzat una reflexió relacionada amb els ítems i 
aspectes observats al llarg de les diferents tasques de la sessió. S’ha permès als 
alumnes participar en aquesta fase i ha estat una tasca important per assolir els 
objectius de la sessió. 

 

 

 


