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DOCENT: CARLES DEL OLMO SERRA

FUNCIONAMENT GENERAL DE L’ASSIGNATURA

Material i normes de l’assignatura: Es treballen a la primera sessió i les podeu trobar al Classroom.
Activitats complementàries: Cursa solidària, senderisme i participació voluntària a l’esquiada del centre.
Activitats per millorar els resultats: Educateca, Activitats voluntària a la natura (veure Classroom) i menjar
fruita per berenar.

SABERS BÀSICS A TREBALLAR

«Vida activa i saludable» tracta els tres components de la salut -física, mental i social-, a través del
desenvolupament de relacions positives en contextos funcionals de la pràctica física i esportiva, tot
rebutjant comportaments antisocials, discriminatoris o contraris a la salut que poden produir-se en
aquests àmbits.

«Organització i gestió de l'activitat física» inclou quatre components diferenciats: l'elecció de la
pràctica física, la preparació de la pràctica motriu, la planificació i autoregulació de projectes
motors i la gestió de la seguretat abans, durant i després de l'activitat física i esportiva

«Resolució de problemes en situacions motrius» és un bloc amb un caràcter transdisciplinarii que
aborda tres aspectes clau: la presa de decisions, l'ús eficient dels components qualitatius i quantitatius
de la motricitat, i els processos de creativitat motriu. Aquests sabers hauran de desenvolupar-se en
contexts molt variats de pràctica que, en qualsevol cas, respondran a la lògica interna de l'acció motriu
des d’on s'han dissenyat els sabers: accions individuals, cooperatives, d'oposició i de
col·laboració-oposició.

«Autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius» se centra, d'una banda, en què els
alumnes desenvolupin els processos dirigits a regular la seva resposta emocional davant situacions
derivades de la pràctica d'activitat física i esportiva, i per altra banda, incideix sobre el
desenvolupament de les habilitats socials i el foment de les relacions inclusives i constructives entre
els qui participen en aquesta mena de contexts motrius.

«Manifestacions de la cultura motriu» engloba tres components: el coneixement de la cultura
motriu tradicional, la cultura artística i expressiva contemporània i l'esport com a
manifestació cultural.

«Interacció eficient i sostenible amb l'entorn» incideix sobre la interacció amb el medi natural i urbà des
d'un triple vessant: el seu ús des de la motricitat, la seva conservació des d'una visió sostenible i el seu
caràcter compartit des d'una perspectiva comunitària de l'entorn.
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COMPETÈNCIA ESPECÍFICA I
CRITERIS D'AVALUACIÓ

%

1. Interioritzar el desenvolupament d’un estil de vida actiu i saludable, planificant de manera responsable i conscient
la seva activitat física a partir de l’autoavaluació personal sobre els paràmetres científics i avaluables, per satisfer
les seves demandes d’oci actiu i de benestar personal, així com conèixer les possibles sortides professionals
associades a l’activitat física.

1.1. Planificar, elaborar i posar en pràctica de manera autònoma un programa personal d’activitat física
dirigit a la millora o al manteniment de la salut, aplicant els diferents sistemes de desenvolupament de les
capacitats físiques implicades, segons les necessitats i interessos individuals i respectant la pròpia
realitat i identitat corporal, avaluant els resultats obtinguts.

5%

1.2. Incorporar de manera autònoma, i segons les seves preferències personals, els processos d’activació
corporal, autoregulació i dosatge de l’esforç, alimentació saludable, educació postural i relaxació i higiene
durant la pràctica d’activitats motrius, reflexionant sobre la seva relació amb possibles estudis posteriors
o futurs acompliments professionals.

8%

1.3. Conèixer i aplicar de manera responsable i autònoma mesures específiques per a la prevenció de
lesions abans, durant i després de l’activitat física, així com per a l’aplicació de primers auxilis davant
situacions d’emergència o accident, identificant les possibles transferències que aquests coneixements
tenen a l’àmbit professional i ocupacional.

8%

1.4. Actuar de manera crítica, compromesa i responsable davant els estereotips socials associats a
l’àmbit del corporal i els comportaments que posin en risc la salut, aplicant amb autonomia i
independència criteris científics de validesa, fiabilitat i objectivitat a la informació rebuda.

8%

1.5. Emprar de manera autònoma aplicacions i dispositius digitals relacionats amb la gestió de l’activitat
física, respectant la privacitat i les mesures bàsiques de seguretat vinculades a la difusió pública de
dades personals.

3%

2. Adaptar autònomament les capacitats físiques, perceptivo-motrius i coordinatives així com les habilitats i
destreses motrius específiques d’algunes modalitats practicades a diferents situacions amb diferents nivells de
dificultat, aplicant eficientment processos de percepció, decisió i execució adequats a la lògica interna de les
mateixes per resoldre situacions motrius vinculades amb diferents activitats físiques funcionals, esportives,
expressives i recreatives, i consolidar actituds de superació, creixement i resiliència en enfrontar-se a desafiaments
físics.

2.1. Desenvolupar projectes motors de caràcter individual, cooperatiu o col·laboratiu, gestionant autònomament
qualsevol imprevist o situació que pugui anar sorgint al llarg del procés de manera eficient, creativa i ajustada als
objectius que es pretenguin aconseguir.

8%

2.2. Solucionar de manera autònoma situacions d’oposició, col·laboració o col·laboració-oposició en
contextos esportius o recreatius amb fluïdesa, precisió i control, aplicant de manera automàtica
processos de percepció, decisió i execució en contextos reals o simulats d’actuació i adaptant les
estratègies a les condicions canviants que es produeixen en la pràctica.

8%

2.3. Identificar, analitzar i comprendre els factors clau que condicionen la intervenció dels components
qualitatius i quantitatius de la motricitat en la realització de gestos tècnics o situacions motrius variades,
identificant errors comuns i proposant solucions a aquests.

5%
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3. Difondre i promoure noves pràctiques motrius, compartint espais d’activitat fisicoesportiva amb independència de
les diferències culturals, socials, de gènere i d’habilitat, prioritzant el respecte cap als participants i a les regles
sobre els resultats, adoptant una actitud crítica i proactiva davant comportaments antiesportius o contraris a la
convivència i desenvolupant processos d’autoregulació emocional que canalitzin el fracàs i l’èxit en aquestes
situacions, per contribuir autònomament a l’enteniment social i al compromís ètic en els diferents espais en els
quals es participa, fomentant la detecció precoç i el coneixement de les estratègies per tractar qualsevol forma de
discriminació o violència.

3.1. Organitzar i practicar diverses activitats motrius, valorant el seu potencial com a possible sortida
professional i analitzant els seus beneficis des de la perspectiva de la salut, el gaudi, l’autosuperació i les
possibilitats d’interacció social, adoptant actituds d’interès, esforç, lideratge i empatia en assumir i
exercir diferents rols relacionats amb elles.

6%

3.2. Cooperar o col·laborar mostrant iniciativa durant el desenvolupament de projectes i produccions
motrius, solucionant de manera coordinada qualsevol imprevist o situació que pugui anar sorgint al llarg
del procés.

8%

3.3 Establir mecanismes de relació i entesa amb la resta de participants durant el desenvolupament de
diverses pràctiques motrius amb autonomia, fent ús efectiu d’habilitats socials de diàleg en la resolució
de conflictes i respecte davant la diversitat, ja sigui de gènere, afectiu-sexual, d’origen nacional, cultural,
socioeconòmica o de competència motriu, i posicionant-se de manera activa, reflexiva i crítica enfront
dels estereotips, les actuacions discriminatòries i la violència, així com conèixer les estratègies per a la
prevenció, la detecció primerenca i el seu tractament.

5%

4. Analitzar críticament i investigar sobre les pràctiques i manifestacions culturals vinculades amb la
motricitat segons el seu origen i la seva evolució des de la perspectiva de gènere i des dels interessos
econòmics, polítics i socials que hagin condicionat el seu desenvolupament, practicant-les i fomentant la seva
conservació per ser capaç de defensar des d’una postura ètica i contextualitzada els valors que transmeten.

4.1. Comprendre i contextualitzar la influència cultural i social de les manifestacions motrius més
rellevants en el panorama actual, analitzant els seus orígens i la seva evolució fins a l’actualitat i rebutjant
aquells components que no s’ajustin als valors d’una societat oberta, inclusiva, diversa i igualitària.

8%

4.2. Crear i representar composicions corporals individuals o col·lectives, amb i sense base musical,
aplicant amb precisió, idoneïtat i coordinació escènica les tècniques expressives més apropiades a cada
composició per representar-les davant els seus companys o altres membres de la comunitat.

5%

5. Implementar un estil de vida sostenible i compromès amb la conservació i millora de l’entorn, organitzant i
desenvolupant accions de servei a la comunitat vinculades a l’activitat física i a l’esport, i assumint
responsabilitats en la seguretat de les pràctiques, per contribuir activament al manteniment i cura del medi natural
i urbà i donar a conèixer el seu potencial entre els membres de la comunitat.

5.1. Promoure i participar en activitats fisicoesportives en entorns naturals terrestres o aquàtics,
interactuant amb l’entorn de manera sostenible, minimitzant l’impacte ambiental que aquestes puguin
produir, reduint al màxim la seva petjada ecològica i desenvolupant actuacions dirigides a la conservació i
millora de les condicions dels espais en els quals es desenvolupin.

8%

5.2. Practicar i organitzar activitats fisicoesportives en el medi natural i urbà, assumint responsabilitats i
aplicant normes de seguretat individuals i col·lectives per preveure i controlar els riscos intrínsecs a la
pròpia activitat derivats de la utilització dels equipaments, l’entorn o la pròpia actuació dels participants.

5%
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SITUACIONS D’APRENENTATGE PREVISTES AL PRIMER TRIMESTRE

SA 0: El darrer curs d’Educació Física? Reflexiona!

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Interioritzar el desenvolupament d’un estil de
vida actiu i saludable, planificant de manera
responsable i conscient la seva activitat física a
partir de l’autoavaluació personal sobre la base de
paràmetres científics i avaluables, per satisfer les
seves demandes d’oci actiu i de benestar personal,
així com conèixer possibles sortides professionals
associades a l’activitat física.

4.1. Comprendre i contextualitzar la influència cultural
i social de les manifestacions motrius més rellevants
en el panorama actual, analitzant els seus orígens i la
seva evolució fins a l’actualitat i rebutjant aquells
components que no s’ajustin als valors d’una societat
oberta, inclusiva, diversa i igualitària.

PROCEDIMENT I DINÀMIQUES D’AVALUACIÓ FINAL, QUALIFICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Mitjançant la lectura d’un article d’opinió, en grups de 3 persones (treball cooperatiu) hauran de reflexionar i
comentar l’article amb l’ajuda d’un guió de preguntes establert. Treball escrit.

SA1: Entrena’t a tu mateix!

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Interioritzar el desenvolupament d’un estil de
vida actiu i saludable, planificant de manera
responsable i conscient la seva activitat física a
partir de l’autoavaluació personal sobre la base de
paràmetres científics i avaluables, per satisfer les
seves demandes d’oci actiu i de benestar personal,
així com conèixer possibles sortides professionals
associades a l’activitat física.
2. Adaptar autònomament les capacitats físiques,
perceptivo-motrius i coordinatives així com les
habilitats i destreses motrius específiques
d’algunes modalitats practicades a diferents
situacions amb diferents nivells de dificultat,
aplicant eficientment processos de percepció,
decisió i execució adequats a la lògica interna de
les mateixes per resoldre situacions motrius
vinculades amb diferents activitats físiques
funcionals, esportives, expressives i recreatives, i
consolidar actituds de superació, creixement i
resiliència en enfrontar-se a desafiaments físics.
3. Difondre i promoure noves pràctiques motrius,
compartint espais d’activitat fisicoesportiva amb
independència de les diferències culturals, socials,
de gènere i d’habilitat, prioritzant el respecte cap
als participants i a les regles sobre els resultats,
adoptant una actitud crítica i proactiva davant
comportaments antiesportius o contraris a la
convivència i desenvolupant processos
d’autoregulació emocional que canalitzin el fracàs i
l’èxit en aquestes situacions, per contribuir

1.1. Planificar, elaborar i posar en pràctica de manera
autònoma un programa personal d’activitat física
dirigit a la millora o al manteniment de la salut,
aplicant els diferents sistemes de desenvolupament
de les capacitats físiques implicades, segons les
necessitats i interessos individuals i respectant la
pròpia realitat i identitat corporal, avaluant els
resultats obtinguts.
1.2. Incorporar de manera autònoma, i segons les
seves preferències personals, els processos
d’activació corporal, autoregulació i dosatge de
l’esforç, alimentació saludable, educació postural i
relaxació i higiene durant la pràctica d’activitats
motrius, reflexionant sobre la seva relació amb
possibles estudis posteriors o futurs acompliments
professionals.
1.3. Conèixer i aplicar de manera responsable i
autònoma mesures específiques per a la prevenció de
lesions abans, durant i després de l’activitat física, així
com per a l’aplicació de primers auxilis davant
situacions d’emergència o accident, identificant les
possibles transferències que aquests coneixements
tenen a l’àmbit professional i ocupacional.
2.1. Desenvolupar projectes motors de caràcter
individual, cooperatiu o col·laboratiu, gestionant
autònomament qualsevol imprevist o situació que
pugui anar sorgint al llarg del procés de manera
eficient, creativa i ajustada als objectius que es
pretenguin aconseguir.
3.1. Organitzar i practicar diverses activitats motrius,
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autònomament a l’enteniment social i al
compromís ètic en els diferents espais en els quals
es participa, fomentant la detecció precoç i el
coneixement de les estratègies per tractar
qualsevol forma de discriminació o violència

valorant el seu potencial com a possible sortida
professional i analitzant els seus beneficis des de la
perspectiva de la salut, el gaudi, l’autosuperació i les
possibilitats d’interacció social, adoptant actituds
d’interès, esforç, lideratge i empatia en assumir i
exercir diferents rols relacionats amb elles.

PROCEDIMENT I DINÀMIQUES D’AVALUACIÓ FINAL, QUALIFICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

La competència específica 1,1 i 1,2 s'avalua mitjançant un programa d’entrenament personal individualitzat
que els alumnes hauran de dissenyar (treball escrit).
La competència específica 1,3 hauran de realitzar un post (aplicació canva) de la readaptació/prevenció
d’una lesió esportiva i presentar-la a classe. A més, durant les classes pràctiques en grups de 4 alumnes
(treball cooperatiu) se’ls hi demanarà quins són els exercicis més apropiats per prevenir qualque tipus de
lesió.
La competència específica 2,1 i 3,1 s’avalua mitjançant una simulació d’exercicis duits a terme per els propis
alumnes on es valorarà la capacitat per dur a terme una classe d’exercici físic als seus companys.

SA2: T’agrada jugar amb equip?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ

2. Adaptar autònomament les capacitats físiques,
perceptivo-motrius i coordinatives així com les
habilitats i destreses motrius específiques
d’algunes modalitats practicades a diferents
situacions amb diferents nivells de dificultat,
aplicant eficientment processos de percepció,
decisió i execució adequats a la lògica interna de
les mateixes per resoldre situacions motrius
vinculades amb diferents activitats físiques
funcionals, esportives, expressives i recreatives, i
consolidar actituds de superació, creixement i
resiliència en enfrontar-se a desafiaments físics.
3. Difondre i promoure noves pràctiques motrius,
compartint espais d’activitat fisicoesportiva amb
independència de les diferències culturals, socials,
de gènere i d’habilitat, prioritzant el respecte cap
als participants i a les regles sobre els resultats,
adoptant una actitud crítica i proactiva davant
comportaments antiesportius o contraris a la
convivència i desenvolupant processos
d’autoregulació emocional que canalitzin el fracàs i
l’èxit en aquestes situacions, per contribuir
autònomament a l’enteniment social i al
compromís ètic en els diferents espais en els quals
es participa, fomentant la detecció precoç i el
coneixement de les estratègies per tractar
qualsevol forma de discriminació o violència.

2.1. Desenvolupar projectes motors de caràcter
individual, cooperatiu o col·laboratiu, gestionant
autònomament qualsevol imprevist o situació que
pugui anar sorgint al llarg del procés de manera
eficient, creativa i ajustada als objectius que es
pretenguin aconseguir.
2.2. Solucionar de manera autònoma situacions
d’oposició, col·laboració o col·laboració-oposició en
contextos esportius o recreatius amb fluïdesa,
precisió i control, aplicant de manera automàtica
processos de percepció, decisió i execució en
contextos reals o simulats d’actuació i adaptant les
estratègies a les condicions canviants que es
produeixen en la pràctica.
2.3. Identificar, analitzar i comprendre els factors clau
que condicionen la intervenció dels components
qualitatius i quantitatius de la motricitat en la
realització de gestos tècnics o situacions motrius
variades, identificant errors comuns i proposant
solucions a aquests.
3.3. Establir mecanismes de relació i entesa amb la
resta de participants durant el desenvolupament de
diverses pràctiques motrius amb autonomia, fent ús
efectiu d’habilitats socials de diàleg en la resolució de
conflictes i respecte davant la diversitat, ja sigui de
gènere, afectiu-sexual, d’origen nacional, cultural,
socioeconòmica o de competència motriu, i
posicionant-se de manera activa, reflexiva i crítica
enfront dels estereotips, les actuacions
discriminatòries i la violència, així com conèixer les
estratègies per a la prevenció, la detecció primerenca i
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el seu tractament.

PROCEDIMENT I DINÀMIQUES D’AVALUACIÓ FINAL, QUALIFICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Durant les classes teòriques-pràctiques veurem diferents esports col·lectius, l’avaluació d’aquesta situació
d’aprenentatge es basarà sobretot amb la participació dinàmica a les sessions, amb l’evolució dels gestos
motrius tècnics de l’esport específic i l’actitud dins classe. A més, l’alumnat, al finalitzar la situació
d’aprenentatge haurà de dur a terme una sessió als seus companys de qualsevol esport d’equip que no
haguem vist a classe.

SA3: Posa’t al seu lloc!

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ

2. Adaptar autònomament les capacitats físiques,
perceptivo-motrius i coordinatives així com les
habilitats i destreses motrius específiques
d’algunes modalitats practicades a diferents
situacions amb diferents nivells de dificultat,
aplicant eficientment processos de percepció,
decisió i execució adequats a la lògica interna de
les mateixes per resoldre situacions motrius
vinculades amb diferents activitats físiques
funcionals, esportives, expressives i recreatives, i
consolidar actituds de superació, creixement i
resiliència en enfrontar-se a desafiaments físics.
3. Difondre i promoure noves pràctiques motrius,
compartint espais d’activitat fisicoesportiva amb
independència de les diferències culturals, socials,
de gènere i d’habilitat, prioritzant el respecte cap
als participants i a les regles sobre els resultats,
adoptant una actitud crítica i proactiva davant
comportaments antiesportius o contraris a la
convivència i desenvolupant processos
d’autoregulació emocional que canalitzin el fracàs i
l’èxit en aquestes situacions, per contribuir
autònomament a l’enteniment social i al
compromís ètic en els diferents espais en els quals
es participa, fomentant la detecció precoç i el
coneixement de les estratègies per tractar
qualsevol forma de discriminació o violència.

2.1. Desenvolupar projectes motors de caràcter
individual, cooperatiu o col·laboratiu, gestionant
autònomament qualsevol imprevist o situació que
pugui anar sorgint al llarg del procés de manera
eficient, creativa i ajustada als objectius que es
pretenguin aconseguir.
2.2. Solucionar de manera autònoma situacions
d’oposició, col·laboració o col·laboració-oposició en
contextos esportius o recreatius amb fluïdesa,
precisió i control, aplicant de manera automàtica
processos de percepció, decisió i execució en
contextos reals o simulats d’actuació i adaptant les
estratègies a les condicions canviants que es
produeixen en la pràctica.
2.3. Identificar, analitzar i comprendre els factors clau
que condicionen la intervenció dels components
qualitatius i quantitatius de la motricitat en la
realització de gestos tècnics o situacions motrius
variades, identificant errors comuns i proposant
solucions a aquests.
3.1. Organitzar i practicar diverses activitats motrius,
valorant el seu potencial com a possible sortida
professional i analitzant els seus beneficis des de la
perspectiva de la salut, el gaudi, l’autosuperació i les
possibilitats d’interacció social, adoptant actituds
d’interès, esforç, lideratge i empatia en assumir i
exercir diferents rols relacionats amb elles. 3.2.
Cooperar o col·laborar mostrant iniciativa durant el
desenvolupament de projectes i produccions motrius,
solucionant de manera coordinada qualsevol imprevist
o situació que pugui anar sorgint al llarg del procés.

PROCEDIMENT I DINÀMIQUES D’AVALUACIÓ FINAL, QUALIFICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Organitzar una sessió amb grups de 3 persones (treball cooperatiu) a la resta de companys on representin
jocs, esports o activitats adaptada per gent que sofreix alguna discapacitat.
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SA4: Coneixes el teu entorn?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ

5. Implementar un estil de vida sostenible i
compromès amb la conservació i millora de
l’entorn, organitzant i desenvolupant accions
de servei a la comunitat vinculades a
l’activitat física i a l’esport, i assumint
responsabilitats en la seguretat de les
pràctiques, per contribuir activament al
manteniment i cura del medi natural i urbà i
donar a conèixer el seu potencial entre els
membres de la comunitat

5.1. Promoure i participar en activitats fisicoesportives en
entorns naturals terrestres o aquàtics, interactuant amb
l’entorn de manera sostenible, minimitzant l’impacte
ambiental que aquestes puguin produir, reduint al màxim la
seva petjada ecològica i desenvolupant actuacions dirigides
a la conservació i millora de les condicions dels espais en
els quals es desenvolupin.

5.2. Practicar i organitzar activitats fisicoesportives en el
medi natural i urbà, assumint responsabilitats i aplicant
normes de seguretat individuals i col·lectives per preveure i
controlar els riscos intrínsecs a la pròpia activitat derivats de
la utilització dels equipaments, l’entorn o la pròpia actuació
dels participants.

PROCEDIMENT I DINÀMIQUES D’AVALUACIÓ FINAL, QUALIFICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Aquesta situació d’aprenentatge planteja experimentar diferents activitats a la natura començant amb 2
sortides curtes de senderisme que es poden realitzar als voltants de l’institut, després enllaçarem amb una
introducció teòrico-pràctica a l’orientació i finalment farem 2 pràctiques de BTT (bicicleta tot terreny) on
també es donaran coneixements bàsics de seguretat vial de circulació amb bicicleta i dels vehicles de
mobilitat personal.

SA5: Experimentem amb nous esports!

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ

3. Difondre i promoure noves pràctiques motrius,
compartint espais d’activitat fisicoesportiva amb
independència de les diferències culturals, socials,
de gènere i d’habilitat, prioritzant el respecte cap
als participants i a les regles sobre els resultats,
adoptant una actitud crítica i proactiva davant
comportaments antiesportius o contraris a la
convivència i desenvolupant processos
d’autoregulació emocional que canalitzin el fracàs
i l’èxit en aquestes situacions, per contribuir
autònomament a l’enteniment social i al
compromís ètic en els diferents espais en els
quals es participa, fomentant la detecció precoç i
el coneixement de les estratègies per tractar
qualsevol forma de discriminació o violència

3.2. Cooperar o col·laborar mostrant iniciativa durant el
desenvolupament de projectes i produccions motrius,
solucionant de manera coordinada qualsevol imprevist o
situació que pugui anar sorgint al llarg del procés
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Partint d’un esport poc conegut per l’alumnat, l’objectiu és ser capaç de conèixer què necessitem saber per
aprendre un esport basant l’aprenentatge en la pràctica conscient, l’autoavaluació i la presa de decisions per
millorar, entenent que qualsevol aprenentatge implica dificultats que s’han de superar.

SA6: Anam a ritme?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ

4. Analitzar críticament i investigar sobre les
pràctiques i manifestacions culturals
vinculades amb la motricitat segons el seu
origen i la seva evolució des de la perspectiva
de gènere i des dels interessos econòmics,
polítics i socials que hagin condicionat el seu
desenvolupament, practicant-les i fomentant
la seva conservació per ser capaç de
defensar des d’una postura ètica i
contextualitzada els valors que transmeten.

4.2. Crear i representar composicions corporals individuals o
col·lectives, amb i sense base musical, aplicant amb
precisió, idoneïtat i coordinació escènica les tècniques
expressives més apropiades a cada composició per
representar-les davant els seus companys o altres membres
de la comunitat.
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A través de jocs i activitats musicals realitzarem aquesta situació d’aprenentatge que tendrà com a producte
final l’elaboració d’una coreografia amb suport musical.
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