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PRESENTACIÓ

Benvolgut / benvolgudaestudiant,

En aquesta “Guia de l’estudiant” hi trobaràs els programes de les assignatures troncals i obligatòries
dels estudis deCiènciesde l’ActivitatFísica i de l’Esportdel curs 2007-2008, ambel nomdel profes-
sorat que les imparteix, lametodologia emprada, el sistemad’avaluació i la bibliografia bàsica.Tambéhi
figuren algunes altres informacions d’interès, comara l’estructura de laFacultat d’Educació, el calenda-
ri acadèmic i un resum del pla d’estudis. Per obtenir altres informacions, referides tant al teu centre
com als altres i al conjunt de la universitat, també pots consultar la web de la Universitat de Vic
(www.uvic.cat).

Les assignatures optatives i de lliure elecció figuren a la “Guia de les assignatures Optatives, de Lliure
Elecció iComplements deFormació” del curs 2007-2008, editada a part, ja que es tracta d’assignatures
que s’ofereixenals estudiantsde tota laFacultatd’Educació.

És important que en començar el curs facis una bona lectura dels programes de cadascuna de les assig-
natures que cursaràs, per tal de fer-te una idea de la seva durada, dels continguts, dels enfocaments i de
les tasques que hauràs de dur a terme.Així mateix, i al llarg del curs, serà bo que la tinguis a mà i que la
consultis per tenir una referènciadel desenvolupamentde lesmatèries.

En nom de les persones que formem l’equip de deganat, del conjunt de professors i professores i dels
professionals de serveis, aprofito per donar-te la benvinguda a Facultat d’Educació de laUniversitat de
Vic i a laLlicenciaturadeCiències de l’ActivitatFísica i de l’Esport i perdesitjar-te uncursbenprofitós,
tot esperant que el contingut d’aquest llibret sigui realment això, una guia que t’orienti i t’acompanyi al
llargdel curs.

PerePujolàs iMaset
Degàde laFacultatd’Educació
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LAFACULTATD’EDUCACIÓ

Estructura

LaFacultatd’Educacióde laUniversitat deVic imparteix els ensenyaments següents:

DiplomaturadeMestre.Especialitatd’Educació Infantil
DiplomaturadeMestre.Especialitatd’EducacióPrimària
DiplomaturadeMestre.EspecialitatdeLlenguaEstrangera
DiplomaturadeMestre.Especialitatd’EducacióEspecial
DiplomaturadeMestre.Especialitatd’EducacióFísica
Diplomaturad’EducacióSocial

LlicenciaturadePsicopedagogia
LlicenciaturadeCiènciesde l’ActivitatFísica i l’Esport

Lesunitatsbàsiquesdedocència i recercade laFacultat sónelsDepartaments, que agrupenel professo-
ratd’unesmateixes àrees.Actualmenthiha cincdepartaments:

DepartamentdeCiències iCiències Socials
Departamentd’ExpressionsArtístiques,MotricitatHumana iEsport
DepartamentdeFilologia
DepartamentdePedagogia
DepartamentdePsicologia

Al capdavantdecadadepartamenthihaunprofessoroprofessoraqueexerceixdedirectorodirectora.

ÒrgansdeGovern

El Deganat

La gestió ordinària en el govern i administració de la Facultat correspon al Deganat, constituït pels
membres següents:
PerePujolàs iMaset , degà
JosepCasanovas iPrat, capd’estudis
JordiMartí i Feixas, coordinadordels estudis deMestre
Núria Simó iGil, coordinadoradels estudis d’EducacióSocial
JoséRamónLago iMartínez, coordinadordels estudisdePsicopedagogia
JoanArumí iPrat, coordinadordels estudisdeCiènciesde l’ActivitatFísica i l’Esport

ElConsell deDirecció

És l’òrgancol·legiat degovernde laFacultat.Està constituït pelsmembres següents:
El degàde laFacultat, queel presideix
La restademembresde l’equipdedeganatde laFacultat
Els directorsdeDepartament
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Departaments,professorat iprofessionalsdeserveis

DepartamentdeCiències i
CiènciesSocials

Directora: MontserratMartín iHorcajo m.martin@uvic.cat
CarmeAymerich iPadilla carme.aymerich@uvic.cat
XantalBorràs iBoix xantal.borras@uvic.cat
JoanCallarisa iMas joan.callarisa@uvic.cat
PauCasañas iXuriach pau.casanyas@uvic.cat
MiquelCasadevall iGinestet miquel.casadevall@uvic.cat
JosepCasanovas iPrat josep.casanovas@vic.cat
LluisCasas iCasals lluis.casas@uvic.cat
AgustíComella iCayuela agusti.comella@uvic.cat
JosepMariaCosta iCamprubí josepmaria.costa@uvic.cat
JoanCulí iRibas joan.culi@uvic.cat
SòniaEsteve iFrigola sonia.esteve@uvic.cat
M.TeresaFeu iVidal mteresa.feu@uvic.cat
Elisenda Jaumira iAreñas elisenda.jaumira@uvic.cat
Albert Juncà iPujol albert.junca@uvic.cat
MartaMarimon iMartí marta.marimon@uvic.cat
FrancescMarín i Serrano francesc.marin@uvic.cat
JordiMartí i Feixas jordi.marti@uvic.cat
AnnaMoreta iRovira anna.moreta@uvic.cat
JordiPonce iGarcía jordi.ponce@uvic.cat
AnnaPuig iRibera annam.puig@uvic.cat
RamonRial iCarbonell ramon.rial@uvic.cat
SebastiàRiera iCusí sebastia.riera@uvic.cat
AgnèsRiera iFerran agnes.riera@uvic.cat
MartaSolà i Serrabona marta.sola@uvic.cat
Oriol Sallent iBonaventura oriol.sallent@uvic.cat
Isabel Sellas iAyats isabel.sellas@uvic.cat
JacintTorrents iBuxó jacint.torrents@uvic.cat
BertaVila i Saborit berta.vila@uvic.cat
M.CarmeVilà iOrmazábal mcarme.vila@uvic.cat

Departamentd’Expressionsartístiques,
motricitathumana i esport

Director: EduardComerma iTorras eduard.comerma@uvic.cat
JoanArumí iPrat joan.arumi@uvic.cat
SebastiàBardolet iMayola sebastia.bardolet@uvic.cat
ErnestBaiget iVidal ernest.baiget@uvic.cat
GemmaBoluda iViñuales gemma.boluda@uvic.cat
MercèCarrera iPeruga merce.carrera@uvic.cat
JordiComa iBau jordi.coma@uvic.cat
NúriaFranc iBatlle nuria.franc@uvic.cat
DavidHernàndez iLigero d.hernandez@uvic.cat
DídacHerrero iBallart didac.herrero@uvic.cat
JoséLuísLópezdelAmo jl.lopez@uvic.cat
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EvaMarichalar iFreixa eva.marichalar@uvic.cat
XavierPeña iLópez javier.pena@uvic.cat
MiquelPérez iMas miquel.perez@uvic.cat
MarianoPasarel·lo iClerice mariano.pasarello@uvic.cat
GilPla iCampàs gil.pla@uvic.cat
MireiaPont i Segura mireia.pont@uvic.cat
EduardRamírez iBanzo eduard.ramirez@uvic.cat
MontsitaRieroladeMas montse.rierola@uvic.cat
CarlesRomagosa iCirera carles.romagosa@uvic.cat
DolorsRusiñol iCirera dolors.rusinyol@uvic.cat
Àngel Santamariña iRubio angel.santamarina@uvic.cat
Lluís Solé i Sala lluis.sole@uvic.cat
GemmaTorres iCladera gemma.torres@uvic.cat
ArnauVernis iLlambias arnau.vernis@uvic.cat

DepartamentdeFilologia

Director: FrancescCodina iValls francesc.codina@uvic.cat
VanessaAmat iCastells vanessa.amat@uvic.cat
M.CarmeBernal iCreus mcarme.bernal@uvic.cat
RosaBoixaderas i Sáez rosa.boixaderas@uvic.cat
MarionaCasas iDeseuras mariona.casas@uvic.cat
FrancescCodina iValls francesc.codina@uvic.cat
LlorençComajoan iColomé llorenc.comajoan@uvic.cat
MartaCorominas i Salom marta.corominas@uvic.cat
AssumptaFargas iRiera assumpta.fargas@uvic.cat
JosepFornols iPuigoriol josep.fornols@uvic.cat
JosepGallart iBau josep.gallart@uvic.cat
RosaMariaGüell iDevesa mia.guell@uvic.cat
NúriaMedina iCasanovas nuria.medina@uvic.cat
TeresaPuntí i Jubany teresa.punti@uvic.cat
CarmeRubio iLarramona carme.rubio@uvic.cat
CaterinaSugranyes iErnest caterina.sugranyes@uvic.cat
JonTelford jon.telford@uvic.cat
JosepTió iCasacuberta josep.tio@uvic.cat
RicardTorrents iBertrana ricard.torrents@uvic.cat
AnnaVallbona iGonzález anna.vallbona@uvic.cat
M.ÀngelsVerdaguer iPajerols angels.verdaguer@uvic.cat

DepartamentdePedagogia

Director: AntoniTort iBardolet antoni.tort@uvic.cat
IsabelCarrera iBlancafort isabel.carrera@uvic.cat
JaumeCarbonell i Sebarroja jcarbonell@praxis.cat
IsabelCarrillo iFlores isabel.carrillo@uvic.cat
MaiteCasas iPardo mteresa.casas@uvic.cat
MontseCastells iClota montserrat.castells@uvic.cat
EulàliaCollelldemont iPujadas eulalia@uvic.cat
JordiCollet i Sabe jordi.collet@uvic.cat
EsterFatsini iMatheu esther.fatsini@uvic.cat
JosepFont iRoura jfont@uvic.cat
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AnnaGirbauFerrés agirbau@uvic.cat
AnnaGómez iMundó anna.gomez@uvic.cat
RosaGuitart iAced rosa.guitart@uvic.cat
OlgaPedragosa iXuclà olga.pedragosa@uvic.cat
RamonPlandiura iVilacís ramon.plandiura@upf.edu
MaitePujol iMongay maite.pujol@uvic.cat
PerePujolàs iMaset pere.pujolas@uvic.cat
M.RosaRoca iTañà mrosa.roca@uvic.cat
Ester Sarquella iCasellas ester.sarquella@uvic.cat
Núria Simó iGil nuria.simo@uvic.cat
RamonSitjà iDomènech ramon.sitja@uvic.cat
JesúsSoldevila iPérez jesus.soldevila@uvic.cat
JoanSoler iMata joan.soler@uvic.cat
JoanVera i Saucedo joan.vera@uvic.cat

DepartamentdePsicologia

Director: Àngel Serra i Jubany angel.serra@uvic.cat
NúriaBatallaPlanas nuria.batalla@uvic.cat
MontseBenlloch iBurrull montse.benlloch@uvic.cat
TeresaBuscart iCorominas teresa.buscart@uvic.cat
JaumeCarbonés iLópez jaume.carbones@uvic.cat
ManelDionísComas iMongay maneldionis.comas@uvic.cat
SandraEspinoDatsira sandra.espino@uvic.cat
JulioCésarFigueroa jc.figueroa@uvic.cat
AssumpcióGuillén iFont assumpta.guillen@uvic.cat
JoséRamónLago iMartínez jramon.lago@uvic.cat
JosepMartí iOlivella josep.marti1@uvic.cat
MontseMoix iPuig montserrat.moix@uvic.cat
MilaNaranjo iLlanos mila.naranjo@uvic.cat
PilarPrat iViñolas pilar.prat@uvic.cat
NúriaPadrós iTuneu nuria.padros@uvic.cat
AnnaPujol iCosta anna.pujol@uvic.cat
SòniaReig iOrta
GemmaRiera iRomero gemma.riera@uvic.cat
RamonRiera iEuras ramon.riera@uvic.cat
RobertRuiz iBel robert.ruiz@uvic.cat
JoanSala iBaiget joan.sala@uvic.cat
Manel Sánchez iCano manel.sanchez@uvic.cat
JordiVerdaguer iGorchs jordi.verdaguer1@uvic.cat

Secretaria: RosaM.Guix iGodayol rosam.guix@uvic.cat
DolorsMuñoz iVilaseca dolors.munyoz@uvic.cat
EsterMuñoz iTamargo esther.munoz@uvic.cat
EsterPortell i Pérez ester.portell@uvic.cat
DolorsRuiz iZafra dolors.ruiz@uvic.cat
ElisabetVila i Sala elisabet.vila@uvic.cat
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CALENDARIACADÈMIC

1r i 2ncurs (primercicle)

Rebudadels estudiantsdeprimer: 24de setembrede2007, a les 9’30ha l’AulaMagna, (Campusde
laTorredelsFrares).Els dies 24 i 25de setembrees faranactivitatsd’acollida als nous estudiants.

Docència 1rquadrimestre: del 24de setembrede2007al 18degenerde 2008
(Segoncurs:Assignaturesoptatives, lliure elecció i complementsde formació: del 24de setembre al
5 dedesembrede2007)

Setmanad’estudi i tutories: del 21 al 25degenerde 2008.

Provesd'avaluació 1rquadrimeste:
1ª convocatòria: del 28degener al 8de febrerde 2008.
(Excepte les assignaturesoptatives, lliure elecció i complementsde formació: del 10 al 21dedesem-
brede2007).
2ª convocatòria: del 25de juny al 4de juliol de 2008

Docència2nquadrimestre: del 18de febrer al 30demaigde 2008.
(Segoncurs:Assignaturesoptatives, lliure elecció i complementsde formació: del 3 demarç al 30de
maigde 2008)

Setmanad’estudi i tutories: del 2 al 6de junyde2008

Provesd'avaluació2nquadrimestre:
1ª convocatòria: del 9 al 20de junyde2008
2ª convocatòria: del 1 al 10de setembrede2008

3r i4t curs (segoncicle)

Docència 1rquadrimestre: del 17de setembre al 14dedesembrede2007
(Assignaturesoptatives, lliure elecció i complementsde formació: del 24de setembre al 5 dedesem-
brede2007)

Provesd'avaluació 1rquadrimestre:
1ª convocatòria: del 17dedesembrede2007al 11 degenerde 2008.
2ª convocatòria: del 25de juny al 4de juliol de 2008

PràctiquesI i II: del 14degener al 22de febrerde 2008
(Elsdies 14 i 15degenerde 2008esdestinarà a la sessiód’orientacióde lesPràctiques).

Docència2nquadrimestre: del 3 demarç al 30demaigde 2008

Setmanad’estudi i tutories: del 2 al 6de junyde2008

Provesd'avaluació2nquadrimestre:
1ª convocatòria: del 9 al 20de junyde2008
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2ª convocatòria: de l'1 al 10de setembrede2008
Dies festius:

12d’octubrede2007, divendres, elPilar
13d’octubrede2007, dissabte, pont
1denovembrede2007, dijous,Tots Sants
2 i 3 denovembrede2007, divendres i dissabte,Pont
6dedesembrede2007, dijous,Diade laConstitució
7dedesembrede2007, divendres, pont
8dedesembrede2007, dissabte, laPuríssima
23d’abril de 2008, dimecres, Sant Jordi
1 demaigde 2008, dijous,FestadelTreball
2 i 3 demaigde 2008, divendres i dissabte, pont
12demaigde 2008, dilluns, SegonaPasqua (festa local)
24de junyde2008, dimarts, Sant Joan
5de juliol de 2008, dissabte,FestamajordeVic (festa local)
11 de setembrede2008, dijous,DiadaNacional

Vacances:
Nadal: del 22dedesembrede2007al 7degenerde 2008, ambdós inclosos
SetmanaSanta: del 15 al 24demarçde2008, ambdós inclosos
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ORGANITZACIÓDELSENSENYAMENTS

Plad’Estudis

El Pla d’Estudis de la Llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport s’organitza en quatre
cursos de dos quadrimestres cadascun, ambun total de 300 crèdits, entre els quals n’hi ha de teòrics i de
pràctics.Cadaquadrimestre téunaduradade 15 setmanes lectives.

Els 30crèdits estandistribuïts de la següentmanera:

MatèriesTroncals iObligatòries: 240crèdits
MatèriesOptatives: 30crèdits
MatèriesdeLliureElecció: 30crèdits

Ordenació temporalde l’ensenyament

PRIMERCURS Crèdits Quadrimestre Tipus

BasesBiològiques iMecàniquesde l’ActivitatFísica i
de l’Esport 18 Anual Troncal

FonamentsdelsEsports I: Gimnàstica iBàsquet 9 1r Troncal

FonamentsdelsEsports II: Voleibol iAtletisme 9 2n Troncal

Psicologiade l’ActivitatFísica i de l’Esport 12 Anual Troncal

Fonaments iManifestacionsBàsiquesde laMotricitat
HumanaI 9 Anual Troncal

Teoria iHistòriade l’Esport 9 Anual Troncal

LlenguaAnglesa 9 Anual Obligatòria

SEGONCURS Crèdits Quadrimestre Tipus

FonamentsdelsEsports III: Natació iHandbol 9 3r Troncal

FonamentsdelsEsports IV: Futbol iRugbi 9 4t Troncal

Fonaments iManifestacionsBàsiquesde laMotricitat
HumanaII 15 Anual Troncal

Sociologiade l’Esport 6 4t Troncal

Fonamentsde l’Educació 9 Anual Obligatòria

RehabilitacióMotriu 9 Anual Obligatòria

Optatives /Lliure elecció* 18 Quadrimestral
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TERCERCURS Crèdits Quadrimestre Tipus

Activitats enelMediNatural 6 6è Troncal

Ensenyamentde l’ActivitatFísica i de l’Espor 12 Anual Troncal

EntrenamentEsportiu 12 Anual Troncal

ActivitatFísica i Salut 9 Anual Troncal

Practiquesd’EducacióFísica 9 Anual Obligat.

EspecialitzacióEsportiva I:Atletisme,natació,
futbol, bàsquet,voleibol i gimnàstica. 9 Anual Obligat.

Optatives /Lliure elecció* 18

QUARTCURS Crèdits Quadrimestre Tipus

Esport iRecreació 6 8è Troncal

Estructura iOrganitzacióde les Institucions
Esportives 6 7è Troncal

Planificació iGestióde l’ActivitatFísica i de l’Esport 12 Anual Troncal

Practicum 12 Anual Troncal

EspecialitzacióEsportiva II:Atletisme,natació,

futbol, bàsquet, voleibol i gimnàstica. 9 Anual Obligat.

Tècniquesd’Expressió i deComunicació 6 7è Obligat.

Optatives /Lliure elecció* 24

La llista completa i els programes de les assignatures optatives i de lliure elecció és a la «Guia d’assigna-
turesoptatives i de lliure elecció»de laFacultatd’Educació.

Requisitsd’assistència

La Llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport consta d’assignatures amb continguts
pràcticsmolt importants. Per tant, és imprescindible assistir a unmínim del setanta per cent (70%) de
les classespràctiquesper aprovar l’assignatura enprimera convocatòria.

Criterid’avaluació

Les notes parcials d’una assignatura només es guardaran un curs acadèmic. Passat el curs acadèmic, l’a-
lumne s’hauràd’examinarde tota l’assignatura.



ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDEPRIMERCURS

Psicologiade l’ActivitatFísica i l’Esport

PROFESSOR: JulioC.FIGUEROA

Assignatura anual: 12 crèdits

OBJECTIUS:
- Proporcionar als estudiants els conceptes psicològics bàsics que els permetin un primer acostament a
la comprensiódel comportamenthumà.
-Conèixer i comprendre els fonamentsde lapsicologiade l’activitat física i l’esport.
- Identificar els diferents àmbitsd’aplicacióde lapsicologiade l’activitat física i l’esport.
- Integrar els coneixements generatsper lapsicologia aplicant-los a l’activitat física i l’esport.
-Aplicar els coneixements adquirits durant el curs endiferents àrees d’intervenció, principalment en la
iniciació esportiva i enprogramesd’exercici físic.

CONTINGUTS:
Bloc 1 – INTRODUCCIÓALAPSICOLOGIA
1.Quèés lapsicologia?
2.Lapsicologia i l’ésserhumà.
3.Escoles i àreesd’especialització enpsicologia.
4.La conducta:

4.1. La conducta enpsicologia.
4.2.Unitat i pluralitat fenomènicade la conducta.
4.3. Situació i camp.
4.4.Àmbitde la conducta.
4.5. Finalitat de la conducta.

5. Introducció als processos cognitius:
5.1.Què sónels processos cognitius?.
5.2.Percepció.
5.3.Atenció.
5.4.Pensament.
5.5.Memòria.
5.6.Llenguatge.

Bloc 2 -PSICOLOGIADEL’ESPORTIL’EXERCICIFÍSIC
1. ¿Quèés lapsicologiade l’esport i l’exercici físic?
2. ¿Què fanels especialistes enpsicologiade l’esport?Roldel psicòlegde l’esport.
3.Històriade lapsicologiade l‘esport.
4.Evolució i estat actual de lapsicologiade l’esport:

4.1.Aspectes teòrics.
4.2.Aspectesmetodològics.
4.3.Aspectes aplicats
4.4. Investigació i aplicació.

5.Personalitat i esport:
5.1. Principals enfocaments en l’estudide lapersonalitat en l’esport i l’exercici físic.

6. Importànciade lamotricitat enel desenvolupament i la formacióde l’ésserhumà.
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7.El procésd’aprenentatge en l’esport.
8.La comunicació.
9.Principis de reforç i feedback.
10.Lamotivació.
11.Establimentd’objectius.
12.Comprensiódels processos grupals.
13.El lideratge.
14.Estils depresadedecisió en l’esport.
15.Les relacions entre el professor i/o entrenador i l’esportista:

15.1Expectativesdel professor i/o entrenador i rendimentde l’esportista.

Bloc 3 -APLICACIONS DE LA PSICOLOGIA EN LA INICIACIÓ ESPORTIVA I EN PRO-
GRAMESD’EXERCICIFÍSIC.

1. Iniciació esportiva:
1.1.Els esports i l’atleta jove endesenvolupament.
1.2.Objectius i valors enels esportsper a joves.
1.3.Desenvolupamentpsicològicdels nens a travésde l’esport.
1.4.Relacionspares-professor i/o entrenador.
1.5.Directriusper a l’assessorament aprofessors i/o entrenadorsd’esport infantil.
1.6.Directriusper a l’assessorament apares.

2.Programesd’exercici físic:
2.1Exercici físic i benestarpsicològic.
2.2.Adhesió a l’exercici físic.
2.3.Esgotament i sobreentrenament.

METODOLOGIA:
Consistirà a treballar el programa a partir de les explicacions del professor, la participació dels estu-
diantsmitjançant lecturesobligatòries i l’aplicaciódels coneixements adquirits enexercicis pràctics.

AVALUACIÓ:
Avaluació contínuamitjançant:
-Duesproves escrites.
-Dos treballs de grup relacionats ambelprogramade l’assignatura:
En el primer quadrimestre es realitzarà un treball grupal que consistirà en una presentació oral de
conceptes teòrics relacionats amb el programa. Aquesta nota farà mitjana amb la que s’obtingui de
manera individual en laprimeraprova escritadel corresponentquadrimestre.
En el segon quadrimestre es realitzarà un treball de grup que consistirà en l’aplicació dels conceptes
teòrics exposats en el primer i segon quadrimestres a un cas pràctic.Aquesta nota faràmitjana amb la
que s’obtinguidemanera individual en la segonaprovaescritadel corresponentquadrimestre.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Balaguer, I.Entrenamiento psicológico en el deporte.Valencia:AlbatrosEducación, 1994.
Banyard,P. i altres Introduccióna los procesos cognitivos. Barcelona:ArielPsicología, 1995.
Blasco,T.Actividad física y salud. Barcelona:MartinezRoca, 1994.
Bleger, J.Psicología de la conducta. BuenosAires:Paidós, 1991.
Crespo, M. i Balaguer, I. «Las relaciones entre el deportista y el entrenador». A Isabel Balaguer.

Entrenamiento psicológico en el deporte.València:AlbatrosEducación, 1994.
Cruz, J. (ed.).Psicología del deporte.Madrid: SíntesisPsicología, 1997.
Cruz, J. iRiera, J. (eds.).Psicología del deporte.Aplicaciones y perspectivas.Barcelona:MartinezRoca, 1991.
Figueroa, J. «Aspectos psicológicos implicados en el aprendizaje de la técnica y la táctica del fútbol».A

JulioFigueroa i J.Colomer.Vídeos,Secretos del fútbol I y II. Barcelona:PRVídeo, 1999.
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Gordillo,A. «Orientaciones psicológicas en la iniciación deportiva».Revista de psicologia de l’esport, 1, 27-
36, 1992.

Linaza, J. i Maldonado,A. Los juegos y el deporte en el desarrollo psicológico del niño. Barcelona:Anthropos,
1987.

Martens,R. i altres.El entrenador. Barcelona:HispanoEuropea, 1995.
Meinel,K. i SchnabelG.Teoríadelmovimiento. BuenosAires: Stadium, 1988.
Oxendine, J. «Aprendizaje de la destrezamotriz para una ejecución deportiva eficaz».AJ.M.Williams.

Psicologia aplicadaal deporte, p. 49-72.Madrid:BibliotecaNueva, 1991.
Papalia,D. iWendkos, S.Psicología.Madrid:McGraw-Hill, 1998.
Perez,G.;Cruz, J. iRoca, J.Psicología ydeporte.Madrid:AlianzaEditorial, 1995.
Smith,R. and Smoll, F.Wayto go, coach. PortolaValley,California:WardePublishers, Inc., 1996.
Smith,R. «Principios de reforzamiento positivo y feedbackde la ejecución».AJ.M.Williams.Psicologia

aplicadaal deporte, p. 75-90.Madrid:BibliotecaNueva, 1991.
Weinberg, R.S. i Gould, D. Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico. Barcelona: Ariel

Psicología, 1996.
Williams, J.M.Psicologia aplicadaal deporte,Madrid:BibliotecaNueva, 1991.
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BasesBiològiques iMecàniquesde l’ActivitatFísica ide l’Esport

AssignaturaAnual: 18 crèdits

PROFESSORS: CarlesROMAGOSAiVIDAL
AgustíCOMELLAiCAYUELA
FrancescMARÍNiSERRANO
AnnaMORETAiROVIRA

INTRODUCCIÓ:
L’assignatura esdesenvolupaen tresparts: anatomiahumana, funciódel coshumà ibiomecànica, dedu-
rada anual cadascuna.

OBJECTIUS:
Aconseguir que l’estudiant sigui capaçde reconèixer i descriure l’anatomiadel coshumà i el funciona-
ment, anivellmacro imicroscòpic, dels diferentsòrgans i sistemesde l’organismehumàsa.
Cal que l’estudiant conegui i domini el comportamentnormalde l’ésserhumà i l’adaptació a l’exercici
físic.
Alapartdebiomecànica l’estudianthauràdeconèixer i dominar els principis biomecànicsque regeixen
elmovimenthumà i, particularment, elsmoviments esportius.

CONTINGUTS:

Part I.ANATOMIAIFISIOLOGIADELSAPARELLSISISTEMESENRELACIÓAL’EXERCI-
CIFÍSIC.

1. Introducció a la fisiologia.Homeostasi.
·Concepte i contingutde l’assignatura.
·Mitjà intern.Homeostasi de l’organisme.Principis de la regulació.

2.La cèl·lula comaunitat funcional.
·Definiciódel conceptedecèl·lula.
·Tipusdecèl·lules.Cèl·lula eucariota i procariota.
· La cèl·lula eucariota.
·Tipusdecèl·lules eucariotes: animal i vegetal.
·Citoplasma iorgànuls citoplasmàtics.
·Membranaplasmàtica.Estructura i composicióquímica.
· Bioquímicade lesmembranes
·Transferènciad’informació a travésde lesmembranes.

3.Histologia
·Teixit epitelial
·Teixit connectiu.
·Teixitmuscular
·Teixit nerviós.

4.Estructura i funciódel teixitmuscular esquelètic.
-Tipusde teixitmuscular
-Múscul esquelètic.La fibramuscular.
-L’element elàsticdelmúscul.
-Mecanismede la contracciómuscular.
-Placamotora i unitatmotriu
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-Regulacióde la contracciómuscular.
-Regulacióde la forçamuscular.
-Tipusde fibresmusculars.

5. Sistemacardiovascular.
· Estructura i funciódel cor.
· Estructura i funciódel sistemavascular.
· Estructura i funciódel sistema limfàtic.
· Estructura i funció la sang.
· Fisiologiadel cor.

5. Sistema respiratori.
· Estructurade l’aparell respiratori.
·Ventilaciópulmonar.
·Volums i capacitatspulmonars
· Intercanvi a lamembrana respiratòria.
·Transportdegasosper la sang.

6. Aparell digestiu.
· Estructura i funcióde l’aparell digestiu.
·Tubdigestiu i òrgans auxiliars.
·Digestió i absorciódels nutrients.
· Estructura i funciódel fetge.

7. Sistema renal
·Estructura funcional del sistema renal.Nefrona.
· Filtració glomerular.Mecanismesde reabsorció i secreció tubulars.
· Balançhídric i electrolític.
· Equilibri àcid/base.

8. Sistemanerviós.
· Sistemanerviós: estructura i característiques
·Transmissióde l’impulsnerviós
· Sensació i percepció
·L’actemotor

9. Sistemaendocrí.
· El sistemaendocrí: concepte i organització
·Naturalesade leshormones: estructura, emmagatzematge, secreció imecanismesd’acció
·Glàndulesde secreció interna.

PARTII.ANATOMIAFUNCIONALDEL’APARELLLOCOMOTOR
1.L’aparell locomotor
·Nomenclatura anatòmica
·Osteologia.Generalitats
·Artrologia.Generalitats.
·Mitologia.Generalitats.

2.Estudi anatomicofuncional del cap i del tronc
·Cap: ossos, articulacions imúsculs
·Columnavertebral
·Caixa toràcica: ossos, articulacions imúsculs.
·Regió abdominal.Musculatura.

3.Estudi anatomicofuncional de l’extremitat superior
·Ossos, articulacions imúsculs.

4.Estudi anatòmic– funcional de l’extremitat inferior
·Ossos, articulacions imúsculs.
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Part III:BIOMECÀNICA

BLOC1:FONAMENTS
1. INTRODUCCIÓALABIOMECÀNICA
1.1.Definició, objectius i àreesd’aplicació
1.2.Història
1.4.Objectede treball: la tècnica

2.FONAMENTSFISICOMATEMÀTICS
2.1.Magnituds
2.2. Sistemade referència.Calibracióde l’espai.

BLOC2:MECÀNICAAPLICADAAL’ESTUDIDELMOVIMENTHUMÀ
3.CINEMÀTICA
2.1.Elmoviment
2.2.Posició, trajectòria i distància
2.2.Velocitat i acceleració
2.3.Movimentsparabòlics

4.DINÀMICA
4.1.Cinètica

4.1.1.Massa, inèrcia
4.1.2. Força iMomentdeForça
4.1.2.Lleis deNewton
4.1.2.1. Inèrcia imomentd’inèrcia
4.1.2.2.Llei fonamental, quantitat demoviment, impulsmecànic imoment angular
4.1.2.3.Acció i reacció

4.2.Estàtica
4.2.1.CentredeGravetat iBasedeSustentació
4.2.2.Equilibri i estabilitat

5.BIOMECÀNICADELSISTEMAMUSCULOESQUELÈTIC
5.1.Palanques anatòmiques
5.2.Politjes
5.3.Estudidel cos comasistemadepalanques

6.BIOMECÀNICAMUSCULAR
6.1.Modelmecànicdelmúscul
6.2.Tipusdecontracciómuscular
6.3.Elasticitat, plasticitat, viscoelasticitat.
6.4.Orientacióde les fibresmusculars

7.MECÀNICADEFLUIDS
7.1.Densitat i flotació
7.2.Aerodinàmca
7.3.Propulsió enmedi aquàtic

8.TREBALLIENERGIA
4.1.Treball d’una força.Potència
4.2.Energiamecànica
4.3.Principi de conservacióde l’energia

METODOLOGIA:
Les sessionsde l’assignatura seran: a) exposicióperpartdel professor, b) treball dirigit individual c) tre-
ball dirigit engrup, d) tallers opràctiques.
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AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignatura comportaràhaverdedemostrar els coneixements adquirits tant a les classes
teòriques coma lespràctiques.
Avaluació final:

-Examen teòric: 80%de lanota final.
-Tallers opràctiques (assistència i realització): 20%.

L’examen teòric constaràdepreguntes tipus testde respostamúltiple.Cadaunade lespreguntesmal
contestades resten0,33punts.
Lanota final de l’assignatura serà lamitjana aritmèticade lanotade les tresparts.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Aguado,X.Eficacia y técnica deportiva.Análisis delmovimientohumano. INDE, 1993.
AstrandPer-Olof.Fisiología del trabajo físico. 3a ed.Madrid:MédicaPanamericana, 1992.
Barbany, J.R.Fisiologia del ejercicio físico y del entrenamiento.Madrid:Paidotribo, 2002.
Baumler,G.; Schneider,K.Biomecánicadeportiva:Fundamentos para el estudio y la práctica. Barcelona:

MartínezRoca, 1989.
Blandine Calais-Germain.Anatomia para el movimiento. Barcelona: Los Libros de La Liebre deMarzo,

1994.
FoxSuart I.Fisiologiahumana.Madrid:McGraw-Hill cop. 2003.
Gosling J.A.AnatomiaHumana.Madrid:MosbyDoyma, 1994.
Grosser, M.; Hermann, H.; Tusker, F.; Zintl, F. El movimiento deportivo. Bases anatómicas y biomecánicas.

Barcelona:
GuilléndelCastillo,M.;LinaresGirela,D.Bases biológicas y fisiológicas delmovimientohumano. 2002.
Guyton, Arthur C. Hall, John E. Tratado de fisiología médica. 9a ed. Madrid: McGraw-Hill Intera-

mericana, 1997.
Hainaut,K. Introduccióna laBiomecánica. JIMS, 1976.
Hay, J.G.Thebiomechanics of sport techniques.PrenticeHall, 1993.
Herrera, E. Bioquímica aspectos estructurales y vias metabólicas. Madrid: McGraw-Hill. Interamericana,

1991.
Lehninger,A.L.Principios deBioquímica. Barcelona:Omega, 1984. (L’edicióoriginal ésdel 1982).
McGinnis,P.M.Biomechanics of sport and exercise.HumanKinetics, 1999.
Netter, F.H. Sistema musculoesquelético: anatomía, fisiología y enfermedades metabólicas. Barcelona:

EdicionesCientíficas yTécnicas, 1993.
SinnatambyChummyS.AnatomiadeLast regional y aplicada. Barcelona:Paidotribo, 2003.
Stryer,L.Bioquímica. Barcelona:Reverté, 1995.
Tortora-Grabowski.Principios de anatomía yFisiología, Ed.Oxford, 9a. ed. 2002.
Wilmore, J.H.;Costill,D.L.Fisiologia del esfuerzo ydel deporte. 5a ed.Madrid:Paidotribo, 2004.
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Teoria iHistòriade l’Esport

PROFESSORAT: JosepCASANOVASIPRAT
JoanCALLARISAIMAS

Assignatura anual: 9 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
L’esport és un dels fenòmens socialsmés importants de la societat contemporània, tot i això noha estat
objecte d’estudi i investigació a les universitats catalanes fins fa relativament pocs anys. Actualment,
però, l’esport ja comença a ser estudiat d’acord amb la seva importància. Els continguts sobre la teoria
de l’esport i la seva història són una base important en la formació dels llicenciats en Ciències de
l’Activitat Física i de l’Esport, perquè tracten de l’essènciamateixa de l’esport, el seu origen i evolució,
cosa que ens permet entendre l’esport del nostre temps. Sovint, però, aquesta assignatura tracta de for-
ma molt descriptiva només l’esport i l’activitat física en l’antiguitat, es fa una història cultural de l’es-
port, sense aprofundir gaire en l’esportmodern.En aquest cas, però, d’acord ambel canvi de considera-
ció que comença a tenir l’esport a nivell universitari, ens proposem treballar especialment l’esport
modern, posant l’atenció en les múltiples relacions que estableix amb la societat, de tipus polític, eco-
nòmic, cultural, educatiu i altres.Endefinitiva faremhistòria social de l’esport.

OBJECTIUS:
1. Introduir l’alumnat en les teories actuals sobre l’activitat física, l’esport i la sevahistòria.
2.Relacionar la història de l’esport amb la societat per tal d’entendre l’esport en l’actualitat i també per
explicar críticament lanostra societat.

3.Conèixer l’estreta relació entre l’esport i l’educació física.
4.Tractar l’esportmodernanivellmundial a travésdemovimentolímpic.
5.Analitzarde formapràctica lahistòriade l’esportmodernaCatalunya.
6. Investigarde forma senzilla procedimentsper al coneixementde la teoria i la històriade l’esport.

CONTINGUTS:
1.Quèés l’esport?
1.1. Ladefinicióproblemàticade l’esport.
1.2. L’origende l’esportmodern.

2.Lahistòria cultural de l’esport.
2.1. L’esport en l’antiguitat.
2.2.L’esport en la culturapreindustrial.

3. Lahistòria social de l’esport.
3.1. La instrumentalitzacióde l’esport.
3.2.L’esport coma reflexde la societat contemporània.

4.Lahistòriade l’educació física.
4.1.Activitat física i educació.
4.2.L’esport escolar.

5. Lahistòriadels jocsolímpics.
5.1. L’olimpisme.
5.2.Els jocsolímpics i lahistòriamundial.

6.Lahistòriade l’esport aCatalunya.
6.1. Introducció i difusióde l’esport.
6.2.L’esportdemasses.
6.3. L’esportdurant el franquisme.
6.4.L’esport endemocràcia.



METODOLOGIA:
A partir d’un pla de treball, l’assignatura combina la teoria i la pràctica a través de les explicacions del
professor, les activitats proposades a l’aula i a fora, les lectures de textos, la investigacióhistòrica i el tre-
ball personal de l’alumnat. S’haurà de fer un treball individual i un altre en grup. També s’exposaran a
l’aula els resultats dels treballs.El professor tutoritzarà tot el treball de l’alumnat.

AVALUACIÓ:
Per a valorar l’assignatura, a més de l’assistència i la participació a classe, es tindran en compte els se-
güents instrumentsd’avaluació:
1. Les activitats realitzadesdurant el curs.
2.El treball personal.
3.El treball engrup.
4.Duesprovesparcials.

El càlcul de lanota final serà el 60%de lesproves i la resta el 40%.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Bantulà, J.; Bosom, N.; Carranza, M.; Monés, J. Passat i present de l’educació física a Barcelona. Barcelona:

AjuntamentdeBarcelona, 1997.
Coubertin,P.Lliçons de pedagogía esportiva.Vic:EumoEditorial, 2004.
Domingo,X.Els JocsOlímpics. Barcelona:Barcanova, 1992.
Mandell,R.D.Historia cultural del deporte.Barcelona:EdicionesBellaterra, 1989.
Pastor Pradillo, J.L. El espacio professional de la educación física en España. Génesis y formación 1883-1961.

Madrid:UniversidaddeAlcalá, 1997.
Pastor Pradillo, J.L.Definición y desarrollo del espacio profesional de la educación física en España 1961-1990.

Madrid:UniversidaddeAlcalá, 2000.
Pujadas, X.; Santacana, C. Història il·lustrada de l’esport a Catalunya. (1870-1931). Barcelona: Columna,

1994.
Pujadas, X.; Santacana, C. Història il·lustrada de l’esport a Catalunya. (1931-1975). Barcelona: Columna,

1995.
VelázquezBuendia, R. “El deportemoderno.Consideraciones acerca de su génesis y de la evolución de

su significadoy funciones sociales”.DinsEfdeportes,núm. 36,maig 2001. (www.efdeportes.com)

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
Barbero, J.L. (Comp.)Materiales de sociología del deporte.Madrid:LaPiqueta, 1993.
Betancor,M.A.Història de la educación física y el deporte a través de los textos.Barcelona:PPU, 1995.
Blanchard,K.;Cheska,A.Antropología del deporte.Barcelona:EdicionesBellaterra, 1986.
Casanovas, J.;Gil, E.; Pujadas,X.Esport i història local.Monogràfic de la revistaPlecs,núm.92, abril 2001,

ps. 43-55.
Educació,Activitats Físiques i Esport en una Perspectiva Històrica. 14è Congrés Internacional. Barcelona: IS-

CHE, 1992. (2 volums)
Elias, N.; Dunning, E.Deporte y ocio en el proceso de la civilización.Mèxic: Fondo de Cultura Económica,

1992.
GonzálezAja,T. (ed.) Sport y autoritarismos la utilización del deporte por el comunismo y el fascismo. Madrid:

AlianzaEditorial, 2002.
Holt,Richard. Sport and theBritish.Amodernhistory.Oxford:ClaredonPress, 1989.
Mandell,R.D.Las primerasOlimpiadasmodernas.Atenas, 1896..Barcelona:EdicionesBellaterra, 1990.
Millar,David.Athens toAthens the official history of theOlympicGames and the IOC, 1894-2004. Edimburg

London:MainstreamPublishing, 2003.
RodríguezLópez, J.Història del deporte.Saragossa: INDEPublicaciones, 2000.
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FonamentsdelsEsports I: Bàsquet iGimnàstica

PROFESSORAT: MireiaPontSegura
GemmaTORRES iCLADERA

AssignaturaQuadrimestral: 9 crèdits.

Consideracionsde l’assignatura:

L’assignatura consta de 9 crèdits repartits en 2 esports: bàsquet i gimnàstica, ambuna càrrega lectiva de
4’5 crèdits cadascun. Cada esport té entitat i independència per si mateix i la nota final de l’assignatura
sortirà de la ponderació de les notes obtingudes en cada esport. Per a aprovar l’assignatura cal que cada
esport estigui aprovat.
Criteris d ’avaluació generals: per aprovar l’assignatura en primera convocatòria serà imprescindible l’as-

sistència aunmínimdel 70%de les sessionsquees considerinpràctiquesde cada esport. Lano supe-
ració d’aquest mínim en un sol dels esports comporta la suspensió de tota l’assignatura. L’alumne
que suspengui l’assignatura tindrà dret a un examenen segona convocatòria que, a criteri del profes-
sor, podrà contemplar també la superaciód’unexamenpràctic.

Criteris d ’avaluació particulars: cadascun dels esports d’aquesta assignatura tenen entitat per simateixos
de tal manera que cada esport té el seu sistema d’avaluació particular que serà aplicat amb indepen-
dènciade la resta.Aquests criteris estanespecificats en ladescripciódecadaesport.

Bàsquet

PROFESSORA:GemmaTORRES iCLADERA

Apartatdebàsquetde4,5 crèdits dins l’assignatura anual de9crèdits.

OBJECTIUS:
- Classificar el bàsquet comaesport col·lectiu i conèixer els valors educatius i socials.
- Conèixer i dominarde formapràctica els aspectes tècnics i tàcticsde l’esportdel bàsquet.
- Utilitzar el joc reduïtpartintde l’ 1x1 i finalitzant amb3x3.
- Aprendre a realitzar una sessiódebàsquet.
- Elaborar i dominar els criteris per la confecciódel dissenyde tasques enel bàsquet.
- Saberutilitzar recursosdidàctics imetodològicsper tal d’ensenyar el jocdel bàsquet.
- Detectar errors enels fonaments tècnics i tàcticsdels i les companyes i poder-los corregir.
- Aprendre la terminologia i el reglamentbàsicde l’esportdel bàsquet.
- Cooperar ambels companys i companyespermillorar comaequip.

CONTINGUTS:
- Classificaciódel bàsquet en relació a altres esports.
.El bàsquet comaesport col·lectiu.Característiques.
. Fasesd’aprenentatgedels jugadors.
. Simbologia convencional.

- Metodologiad’aprenentatgede la tècnicadel bàsquet.Possibilitatsd’aprenentatge.
. Posicióbàsica.
.Desplaçaments enatac i endefensa.
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. Presade lapilota.

.El bot / dribling.

. Lapassada.

.El llançament.

.Entrades a cistella.

. Parades, arrancades i pivots.

. Fintes.

.Rebots.
- Disseny i creacióde tasquesdidàctiques enel bàsquet.
- Iniciació el bàsquet apartir apartir del joc: la tàctica individual i col·lectivade l’esportdel bàsquet .
. 1x1.
.Apariciódel companys ambsuperioritat i inferioritatnumèrica.
. 3x3.

- Altres sistemesde jocper a la iniciaciódel bàsquet. “El jocper conceptes”.
- Progressionsper a la construcciód’unadefensa en la iniciaciódel bàsquet.
- Vocabulari bàsicde l’esportdel bàsquet.
- Reglamentdel bàsquet.

METODOLOGIA:
Les classes seran fonamentalment teoricopràctiques enel pavellód’esports.Determinats continguts
són teòrics.Les sessionspràctiques s’organitzaranengrupsheterogenis i les tasques serancooperatives
intragrups ambcompetició intergrup.

Les sessions de classe:
- Transmissiódecontingutsperpartde laprofessora a les sessions teoricopràctiques.
- Realitzaciód’examen teòric i pràctic.
- Els i les alumneshaurandeportar robaesportivaper realitzar lapràctica.
- Els i les lesionadeshaurand’assistir igualment a les sessions teoricopràctiques

Les sessions de treball dirigit :
- Preparaciód’una sessiódebàsquetper grupsde treball.
- Preparaciódepetits treballs en les sessionspràctiques.
- Pràctica engrups reduïts de treball, ambseguiment constant.
- Seguimentde l’examenpràctic.

Les sessions de tutoria individual :
-L’alumne/ahauràde realitzar comamínimuna tutoriaperposar encomú la realitzacióde la sessió
pràcticadavantdel grup-classe.

ElPladeTreball :
- Preparacióde l’examen teòric i pràctic.
- Realitzacióde lecturesproposadesper l’assignatura i ampliacióde la informació.
- Es lliuraràuncalendari general dels temes a tractar i que segons lesnecessitatsde l’assignatura espo-
drà anarmodificant .

AVALUACIÓ:
- Es realitzaràuna avaluació inicial teoricopràctica.
- Assistènciaobligatòria a les classespresencials (70%).
- Lecturad’articles i treball d’aquests.
- Treballs sobre les tasques realitzades a classe.
- Preparació, proposta i posadaenpràcticad’una sessiódebàsquet.
- Examen final escrit.



- Examen final pràctic.
- Per aprovar l’assignatura cal aprovar totes lespartsper separat.

OBSERVACIONS:
Per a les classespràctiques s’hadeportar roba i calçat esportius.

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografia bàsica:
Andreu,P.Baloncesto.Deporte y rendimiento. Barcelona:MartínezRoca, 2002.
Bosc, G.Baloncesto. Iniciación y perfeccionamiento. Un enfoque innovador del aprendizaje de ejercicios y juegos.

Barcelona:HispanoEuropea, 2000.
Carrillo,A,Rodríguez, J.Elbàsquet a sumedida.La escuela de bàsquet de 6a8años. Barcelona: Inde, 2004.
Lasierra,G;Lavega,P. 1015 juegos y formas jugadas de iniciacióna los deportes de equipo. 5a edició.
Olivera, J. 1250 ejercicios y juegos en baloncesto (3vols).Barcelona:Paidotribo, 1996.
Federación internacional debaloncestoReglas oficiales de baloncesto.
Wissel,H.Baloncesto.Aprender y progresar.Barcelona:Paidotribo, 1998.

Bibliografia complementària:
Costoya,R.Baloncesto.Metodologia del rendimiento . Barcelona: Inde, 2002.
Francis, J.Baloncesto. Bases para el alto rendimiento deportivo, entrenamiento, preparación física, fundamentos...

Barcelona:HispanoEuropea. 1999.
Niedlinch,D.Baloncesto:Esquemas y ejercicios tácticos. Barcelona:HispanoEuropea, 1996.
Vary,P. 1000 ejercicios y juegos.Barcelona:HispanoEuropea, 1995.
Knight,B.Elbaloncesto.Madrid:F.R.B., 1971.

PàginesWeb

www. efdeportes.com.
Sportec:www.Sportec.com
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Gimnàstica

Professora:MireiaPont i Segura

OBJECTIUS:
–Assolir coneixements teòrics i pràcticsper impartir unagimnàstica artísticaper a tothom, entesa
coma lapràcticade l’esportdinsd’unàmbit escolar i d’iniciació.

–Dominar lametodologiad’aprenentatge i d’ajudesdels elementspropisd’àmbit escolar i d’iniciació.
–Assolir els coneixements adientsperdissenyaruna sessiód’habilitats gimnàstiques enEducació
Física.

CONTINGUTS:
1. Introducció a la gimnàstica artística.
1.1.Breu referènciahistòrica i evolutiva.
1.2.Introducció a lesmodalitats gimnàstiques.
1.3.Característiquespròpiesde laG.A.F

1.3.1.Els aparells
1.3.2.Les capacitats físiques implicades

2.Lagimnàstica artística catalana enel context escolar, de club i d’alta competició.
2.1. La gimnàstica a l’escola
2.2.Lagimnàstica al club
2.3.La gimnàsticad’elit

3.Diferents etapes en la formacióde les gimnastes.
4. Introducció al codidepuntuació.
4.1.Generalitats dels 4 aparells.
4.2.Exigències.
4.3.Notadepartida
4.4.Deduccions
4.5.Nota final

5.Estudi i anàlisi dels principals elements aSALT.
5.1.Característiquesde totes les fasesdels salts ambrecolzament
5.2.Tècnica i pràcticadel salt: interior i exterior.
5.3.Tècnica i pràcticade salt: paloma.

6.Estudi i anàlisi dels principals elements aparal·leles.
6.Basesde la tècnica (posicions)
6. 1.Tècnica i pràcticadevols i balancetjos
6.2.Tècnica i pràcticadevolta canària
6.3.Tècnica i pràcticadevolta enderrera
6.4.Tècnica i pràcticade laKippe

7.Estudi i anàlisi dels principals elements abarrad’equilibris.
7.1.Basesde la tècnica (els recolzaments)
7.2.Tècnica i pràcticadels elements gimnàstics

7.2.1.Girs i equilibris
7.2.2. Salts: agrupat, galop, sissonne, camada

7.3.Tècnica i pràcticadels elements acrobàtics
7.3.1.Entrades: agrupada, sissonne, voltereta
7.3.2. Sortides: rondada
7.3.3.Acrobàcia: voltereta endevant, vertical, roda



8.Estudi i anàlisi dels principals elements aTerra.
8.1.Tècnica i pràcticadels elements gimnàstics.
8.2.Tècnica i pràcticadels elements acrobàtics:

8.2.1.Volteretes endevant (i variants)
8.2.2.Volteretes enderrera
8.2.3.Quinta
8.2.4.Vertical
8.2.5.Vertical voltereta
8.2.6.Vertical pont.
8.2.7.Remuntat.
8.2.8.Roda
8.2.9.Rondada
8.2.10.Paloma
8.2.11. Flic-flac

AVALUACIÓ:
–Examen final referit a tot el programade l’assignatura. 50%
–Examen final pràctic. 25%
–Elaboracióde fitxes ambels elements acrobàtics i gimnàstics treballats. 20%
–Entregadedocuments, etc. 5%

BIBLIOGRAFIA:
Araújo,C.Manual de ayudas en gimnasia. Barcelona:Paidotribo, 2003.
Carrasco,R.Gymnastique pédagogie des agrès. París:Vigot, 1977.
Carrasco,R.Gymnastique auxagrès. Préparation physyque. París:Vigot, 1980.
Carrasco,R.Gymnastiquepédagogiedes agrès.París:Vigot, 1984.
Carrasco,R.Gymnastique auxagrès.L’activité dudébutant.Programmes
pédagogiques, París:Vigot, 1984.
Estapé,E.Laacrobacia en gimnasia artística. Su técnica y sudidáctica.
Saragossa: Inde2002.
Smoleusky,ViGaverdouskiy, I.Tratado general de gimnasia artística deportiva. Barcelona:Paidotribo:

1996.

LaGimnàsticaArtística a Internet:

FederacióCatalanadeGimnàstica:www.gimcat.com
RealFederaciónEspañoladeGimnasia:www.migimnasia.com
UnióEuropeadeGimnàstica:www.gymnastics-ueg.org
Federació Internacional deGimnàstica:www.fig-gymnastics.com
FédèrationFrançaisedeGymnastique:www.ffrgym.org
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FonamentsdelsEsports II: Voleibol iAtletisme

PROFESSORAT: JavierPEÑALÓPEZ
JoséLuisLOPEZDELAMO

AssignaturaQuadrimestral: 9 crèdits.

CONSIDERACIONSDEL’ASSIGNATURA:
L’assignatura consta de 9 crèdits repartits en 2 esports: voleibol i atletisme, amb una càrrega lectiva de
4’5 crèdits cadascun. Cada esport té entitat i independència per si mateix i la nota final de l’assignatura
sortirà de la ponderació de les notes obtingudes en cada esport. Per aprovar l’assignatura cal que cada
esport estigui aprovat.
Criteris d ’avaluació generals: per aprovar l’assignatura en primera convocatòria serà imprescindible l’as-

sistència aunmínimdel 70%de les sessionsquees considerinpràctiquesde cada esport.Lano supe-
ració d’aquest mínim en un sol dels esports comporta la suspensió de tota l’assignatura. L’estudiant
que suspengui l’assignatura tindrà dret a un examenen segona convocatòria que, a criteri del profes-
sor, podrà contemplar també la superaciód’unexamenpràctic.

Criteris d ’avaluació particulars: cadascun dels esports d’aquesta assignatura tenen entitat per simateixos
de tal manera que cada esport té el seu sistema d’avaluació particular que serà aplicat amb indepen-
dènciade la resta.Aquests criteris estanespecificats en ladescripciódecadaesport.

Voleibol

PROFESSOR: JavierPEÑALÓPEZ

ApartatdeVoleibol de4,5 crèdits dins l’assignatura.

L’assignatura tindrà com a centre d’interès la metodologia de l’ensenyament de l’esport a la iniciació,
dotant l’alumne dels coneixements i recursos necessaris per impartir elVoleibol tant a l’àmbit escolar
coma lesprimeres etapesde l’entrenament.

OBJECTIUS:
1.Conèixer i dominar els fonaments tècnicsdel nostre esport
2.Dominar lametodologiade l’ensenyamentde la tècnicabàsica
3.Conèixer i aprendre a gestionar les estructuresmés simplesde Joc i les sevesdiferències fonamentals.
Els JocsReduïts.

4.Utilitzar de forma correcta el Joc 3x3 i 4x4 (Minivoleibol) en les seves vessants tècniques, tàctiques,
reglamentàries imetodològiques.

5.Aprendre lesqüestions fonamentals del reglamentdelVoleibol i delMinivoleibol
6.Dominar els criteris per a la confeccióde tasquesdeVoleibol
7.Conèixer la contextualització de l’ensenyament delVoleibol i les diferents propostes d’ensenyament
que s’estan realitzant arreudelmón.

CONTINGUTS:
1.ElVoleibol: Introducció
1.1ElVoleibol comaesportd’equip
1.2Característiques generals i anàlisi estructural



1.3Orígens i evolució
1.4Els signes convencionals

2.Metodologiade l’ensenyamentdel voleibol
L’individuqueaprèn
2.1Els objectiusde la iniciació esportiva
2.2Elsmètodesd’ensenyament
2.3Progressiómetodològicadels esports col·lectius
2.4Els contextosd’ensenyamentdel voleibol
2.5Les fases sensiblesde l’aprenentatge
2.6Les etapesde l’aprenentatgedel voleibol
2.7Lacreacióde tasques al voleibol

-Propostadedificultat i complexitat (Moras, 1998)
-Propostadecimal (Espar,Massafret, Seirul·lo i altres, 1999)

2.8Laconstruccióde sessions al voleibol
3. Iniciació al voleibolmitjançant els jocs reduïts
3.1L’1:0o l’autosuperació (1x0)
3.2L’apariciódels companys, l’ 1:1

-L’1+1
-L’1x1

3.3L’aparicióde la col·laboració
- 2+1; (1+1)+1

3.4L’evolucióde la col·laboració
- 2+2
- 3+3

3.5L’aparicióde l’oposició
- 1x1+1
- 2x2
- 3x3

4.ElMinivoleibol (4x4)
4.1L’estructuradelminivoleibol
4.2El reglamentdelminivoleibol
4.3Els sistemesde jocdelminivoleibol

-Els sistemesd’atac
-Els sistemesde recepció
-Els sistemesdedefensa

4.4Altrespropostesd’iniciació al voleibol
5.Els fonaments tècnics
5.1Objectius tècnics a lesprimeres etapesdel aprenentatge

- Seguretat
-Precisió

5.2Els desplaçaments al voleibol
5.3De lesposicions fonamentals a lesposicionsbàsiquesd’execució
5.4El tocdedits; aprenentatge i progressió
5.5El tocd’avantbraços; aprenentatge i progressió
5.6El servei baix frontal; aprenentatge i progressió
5.7El remat; aprenentatge i progressió
5.8Elbloqueig; aprenentatge i progressió
5.9Altres fonaments tècnics

-El servei baix lateral
-El servei de tennis

6.El reglament.Unaaproximació

30 GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 CAFE



6.1 Instal·lacions i equipaments
6.2Participants
6.3Formade joc
6.4Accionsde joc
6.5 Interrupcions i retardsdel joc
6.6El jugador lliure

METODOLOGIA:
Les sessions seran fonamentalment teoricopràctiques al pavellód’esports, alternant ambalgunes ses-
sionsdecaràcter estrictament teòricqueesdedicarana aprofundir enels aspectes conceptuals de l’as-
signatura, a veure vídeos i a la realitzaciód’algunexercici pràctic.

AVALUACIÓ:
L’Avaluacióde l’assignatura s’obtindràdels següents criteris:
Examen final teòric enquè s’avaluaranels coneixementsde la tècnica, la tàctica, lametodologiade l’en-
senyament i el reglamentque s’had’aprovarper separat (50%).
Examen final pràctic enquè s’avaluarà el dominide les tècniquesbàsiques i el coneixementde les es-
tructuresde joc treballades a classeque s’had’aprovar tambéper separat (30%).
Treballs proposats a classe i pràctiquesde les sessions teòriques (20%).
Els alumnesquenocompleixinunmínimd’un70%d’assistència a les sessionspràctiqueshaurande rea-
litzar unexamenaddicional de contingutspràctics en les convocatòriesde juny i setembre.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Aragón,P.Rodado,P.Voleibol.Del aprendizaje a la competición.Madrid:PilaTeleña, 1985.
Blàzquez,D.La iniciacióndeportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE,1998 (3).
Bayer,C.Laenseñanzade los juegos deportivos colectivos. Barcelona:HispanoEuropea, 1986.
Bertante,N.Fantoti,G.Manual deVoleibol.Madrid: Susaeta, 2004.
Bonnefoy,G.Lahuppe,H.Né,R.EnseñarVoleibol para jugar en equipo.Barcelona: INDE, 2000.
Díaz, J.Voleibol:Unprogramapara las escuelas.Sevilla:Wanceulen, 1993.
Drauchke,K.;Kröger,C.; Schulz,A.;Utz,M.El entrenadordeVoleibol.Barcelona:Paidotribo, 2002.
GarcíaEiroá, J.Deportes de equipo. Barcelona: INDE, 2000.
Hessing,W.Voleibol paraprincipiantes.Barcelona:Paidotribo, 1999.
López,V. Iniciacióndeportiva, la enseñanzay el aprendizaje comprensivo en el deporte. Sevilla:Wanceulen,

2003.
Lucas, J.Voleibol: Iniciación yperfeccionamiento.Barcelona:Paidotribo, 1998.
Martin,E. 1000 ejercicios y juegos deVoleibol yMinivolei.Barcelona:HispanoEuropeaSA, 1995.
Marsenach J.Druenne,F. IniciaciónalVoleibol.Madrid:Gymnos, 1991.
Pimenov,M.Voleibol:Aprender y progresar.Barcelona:Paidotribo, 2001(2).
Salas,C.LaIniciació alsEsportsCol·lectius:Voleibol.Ed. INEFC, 1995.
Vargas,R. 1001 Ejercicios y juegos deVoleibol.Madrid:PilaTeleña, 1991.
Volpicella,G.Curso deVoleibol.Barcelona:DeVecchi, 1992.
Diversos autors.LaenseñanzadelVoleibol en las escuelas deportivas de iniciación.Madrid:Gymnos, 2003.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA:
Díaz, J.Voleibol en la escuela. Sevilla:Wanceulen, 1984.
Lucas, J.Recepción, colocación yataque enVoleibol.Barcelona:Paidotribo, 2000 (9).
Neville,W.CoachingVolleyball succesfully.Champaign, IL:HumanKinetics, 1990.
McGown,C.;Fronske,H.;Moser,L.CoachingVolleyball,Building awinning team.NeedhamHeights,

MA:Allyn andBacon, 2001.
Martens,R.El entrenador.Barcelona:HispanoEuropea, 1986.
Moras,G.Preparación Integral en el voleibol. 1000Ejercicios y juegos.Barcelona:Paidotribo, 2000 (2).
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VVAA.Voleibol.Laactividad física ydeportiva extraescolar en los centros educativos.Madrid:CSD1996.
VVAA.CoachingVolleyball. Indianapolis:MasterPress, 1998.

VÍDEOS:
IniciaciónalVoleibol: ImagenyDeporte, 1989
IniciaciónalVoleibol II: ImagenyDeporte, 1989

PÀGINESWEB:
FederaciónItalianadeVoleibol:www.federvolley.it
LecturasdeEducación física ydeportes:www.efdeportes.com
Mundoentrenador:www.mundoentrenador.com
RealFederaciónespañoladeVoleibol:www.rfevb.com
Sportec:www.sportec.com
Sitiooficial de laLiga italianadevoleibol:www.legavolley.it
Volleyball.it:www.volleyball.it
Volleyballmagazine:www.volleymag.com
Volleyball.org:www.volleyball.org
Volleyballseek:www.volleyballseek.com
Volleyball training:www.volleyball-training.com

Atletisme

PROFESSOR: JoséLuisLOPEZdelAmo

Apartatd’atletismede4,5 crèdits dins l’assignatura anual de9crèdits

L’atletisme el conformen un conjunt d’habilitats i destreses bàsiques que provenen de gestos naturals
en l’ésser humà com córrer, saltar i llançar. Des del punt de vista de la iniciació esportiva, l’atletisme és
bàsic per crear una sòlida base motriu en l’infant. Igualment, pels alts valors formatius que comporta,
és unesportmolt interessant si esplantejadesd’unaperspectiva educativa.

OBJECTIUSDIDÀCTICS:
Generals:
-Conèixer com col·laborar, mitjançant l’atletisme, en la consecució dels objectius generals de l’Edu-
cacióFísica.
-Conèixer els fonaments, les descripcions tècniques, les erradesmés freqüents i les activitats d’ensen-
yament-aprenentatgede totes lesprovesde l’atletisme.
-Motivar l’alumneper a lapràctica i el seguimentde l’atletisme.
-Reconèixer l’atletisme com amesura de la condició física, com a base de tots els altres esports i activi-
tats, com a lluita personal i objectiva contra els propis límits i com a portador de qualitats físiques i
motrius, i de valors ètics i de formacióde lapersonalitat.
-Conèixer bàsicament la història de l’atletisme, la seva organització en elmón i les proves que a l’actua-
litat componenel programaolímpicd’aquest esport, així comel vocabulari bàsicutilitzat.
-Aplicar les habilitats bàsiques desenvolupades amb la cursa, els salts i els llançaments en les habilitats
motrius específiques.
-Conèixer com crear les bases físiques tècniques i psicològiques necessàries per a formar, en el futur,
atletesd’alt nivell.



Específics:
-Conèixer, practicar, aprendre imillorar els fonaments tècnics dels diferents gestos o especialitats atlè-
tiques: tècnica de cursa, sortida de tacs, curses de relleus, curses de tanques, marxa atlètica, salts d’al-
çada, llargada, ambperxa i triple salt, i llançamentdepes, javelina,martell i disc.

CONTINGUTS:
Què és l’atletisme (teòric)

Breu historia de l’atletisme. L’organització mundial de l’atletisme. Les proves atlètiques: aspectes
descriptius i reglamentaris. Característiques dels atletes per especialitats. Termes específics de l’a-
tletisme.

Metodologia de l’atletismed’iniciació (teòric)
Objectius de l’atletisme. Mètodes d’ensenyament. Fases a l’ensenyament evolutiu de l’atletisme:
iniciació, perfeccionament, especialització imàximrendiment.Recursos.

Curses imarxa (teòric i pràctic)
Història de les tècniques en les curses. Fonaments de la tècnica de cursa. Fonaments de la sortida de
tacs. Evolució de la velocitat als 100 m. Fonaments de les curses de tanques altes. Fonaments de la
marxa atlètica. Activitats d’ensenyament-aprenentatge: progressions metodològiques i exercicis i
jocsd’iniciació.Errorsmés freqüents.Activitatsd’observació i avaluació.

Salts (teòric i pràctic)
Història de les tècniques en els salts. Fonaments del salt d’alçada estil fosbury. Fonaments del salt
amb perxa. Fonaments del salt de llargada. Fonaments del triple salt. Activitats d’ensenyament-
aprenentatge: progressions metodològiques i exercicis i jocs d’iniciació. Errors més freqüents.
Activitats d’observació i avaluació.

Llançaments (teòric i pràctic)
Història de les tècniques en els llançaments. Fonaments del llançament de pes. Fonament del llan-
çament de javelina. Fonaments del llançament de martell. Fonaments del llançament de disc.
Multillançaments amb la pilota medicinal. Activitats d’ensenyament-aprenentatge: progressions
metodològiques i exercicis i jocs d’iniciació. Errors més freqüents.Activitats d’observació i avalua-
ció.

METODOLOGIA:
Les sessions constaran d’explicacions teòriques per part del professor, comentaris de vídeos i classes
pràctiques a lapistad’atletisme.

AVALUACIÓ:
L’avaluaciód’aquesta part de l’assignatura «Fonaments del esports» es farà a patir de l’assistència i parti-
cipació a l’activitat d’aula i de pista, examen final teòric i comentari pràctic del vídeo d’una competició
realitzat per l’estudiant. És obligatori aprovar tant l’examen teòric com el treball de vídeo de la compe-
tició.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Bravo, J. i altresAtletismo (II)Saltos.Madrid:ComitéOlímpicoEspañol, 1992.
Bravo, J. i altresAtletismo (III)Lanzamientos.Madrid:ComitéOlímpicoEspañol, 1993.
Bravo, J. i altresCarreras.Madrid:RFEA, 1997.
Calzada,A. lniciaciónal atletismo.Madrid:Gymnos, 1999.
Fortunyo. J.A.; Sabaté,R.Córrer.Dels 100metres llisos a lamarató. Lleida:Dilagro, 1992.
Fortunyo, J.A.; Sabaté,R.Saltar i llançar: l’atletismede concursos. Lleida:Dilagro, 1995.
Gil, F. i altresManual básico de atletismo.Madrid.RealFederaciónEspañoladeAtletismo, 2000.
Horníllos, I.Atletismo. Barcelona: INDE, 2000.
Hubiche, J.L.; Pradet.M.Comprender el atletismo. Barcelona: INDE, 1999.
López. J.L.Seréis campeones,AtletismoI i II.Barcelona:LaVanguardia, 1991.
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López, J.L.Guía escolarVox.EducaciónFísica ydeportes. Barcelona:CREDSA, 2001.
Mansilla, I.Conocer el atletismo.Barcelona:Gymnos, 1994.
Oliver,A. Iniciaciónal atletismo.Madrid:Alhambra, 1985.
Polischuk,V.Atletismo. Iniciación yperfeccionamiento. Barcelona:Paidotribo, 1996.
Rius, J.Metodología y técnicas de atletismo. Barcelona:Paidotribo, 2005.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA:
ÁlvarezdelVillar,C.Atletismobásico.Unaorientaciónpedagógica.Madrid:Gymnos, 1994.
Ballesteros, J.M.;Álvarez, J.Manual didáctico de atletismo.BuenosAires.Kapelusz, 1982.
Fleuridas,C. i altresTratadode atletismoLanzamientos.Barcelona:HispanoEuropea, 1986.
GarcíaManso, J.M. i altresBases teòricas del entrenamiento deportivo.Madrid:Gymnos, 1996.
GarcíaManso, J.M. i altresLavelocidad.Madrid:Gymnos, 1998
Huguet, J.Deporte 92.AtletismoI i II.Barcelona:Editorial 92, 1989,
Kramer.K.Atletismo.Lanzamientos.Barcelona:Paidotribo. 1993.
Luque,F.; Luque, S.Guíade juegos con compañeros.Velocidad equilibrioritmo.Madrid:Gymnos, 1995.
Mansilla, I.Conocer el atletismo.Barcelona:Gymnos, 1994.
MéndezA.;Méndez,C.Los juegos en el currículumde la educación física.Barcelona:Paidotribo, 1996.
Murer,K. 1000 ejercicios y juegos de atletismo.Barcelona:HispanoEuropea, 1992.
Oliver,A. Iniciaciónal atletismo.Madrid:Alhambra, 1985.
Olivera, I. 1169 ejercicios y juegos de atletismo (2 vol.)Barcelona:Paidotribo, 1999.
Pascual, J.Reglamento oficial comentadode atletismo. Barcelona:FlashBooks, 1995.
Polischuk,V.Atletismo. Iniciación yperfeccionamiento. Barcelona:Paidotribo, 1996.
Quercetani,R.L.Historia del atletismomundial.Madrid:Debate, 1992.
Seirul·lo, F. i altres Los lanzamientos en E.F. y atletismo en la escuela. Barcelona: Publicaciones Deportivas

SCL, 1989.
Tous, I.Nuevas tendencias en fuerza ymusculación. Barcelona:Ergo, 1999.
Zaporozhanov.V.A. i altresLacarrera atlética.Barcelona:Paidotribo, 1992.
Zieschang,K.Atletismo.Bilbao:Cantábrica, 1982.
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Fonaments iManifestacionsBàsiquesde laMotricitatHumana I

PROFESSORS:DolorsRUSIÑOLiCIRERA
JordiCOMAiBAU

Assignatura anual: 9 crèdits.

L’assignatura estàdividida endosblocs.ElBloc 1d’ExpressióCorporal i elBloc 2del JocMotriu.

AVALUACIÓASSIGNATURA:
Per aprovar l’assignatura s’han d’aprovar els dos blocs (Expressió Corporal i JocMotriu) independent-
ment.Uncopaprovats els dosblocs es realitzarà lamitjana, que serà lanota final de l’assignatura.

BLOC1.EXPRESSIÓCORPORAL:

OBJECTIUS:
Presa de consciència del propi cos: espontaneïtat, creativitat, relacions amb l’entorn i amb els altres.
Intensificacióde la capacitatd’atenció general.
Desenvolupament de la capacitat d’expressar emocions, sensacions, vivències, idees, conceptes, re-
cords.Endefinitiva, de la sensibilitat i la imaginació.
Valorar la importànciahumanitzadoradel desenvolupamentemocional i perceptiu.

METODOLOGIA:
Les classes seran fonamentalmentpràctiques.
En cada sessió es donarà una explicació sobre els conceptes que es treballaran i, a partir d’aquí, l’estu-
diant experimentarà, buscarà i faràunapropostade treball.
Es faranexercicis individuals i engrup.

CONTINGUTSBLOC1 (EXPRESSIÓCORPORAL):
1-Expressió corporal:
Presadeconsciència
Concentració
Respiració
Imaginació
Relaxació
Lacomunicaciónoverbal:Espai personal,mirada i postures
Expressióde sentiments
Interacció i relació amb l’entorn: espai i objectes
Relació i intercomunicaciópersonals
Componentsdelmoviment
Zones i centres corporals
Possibilitats demovimentdel cos sensedesplaçament.
Possibilitats del cos enel desplaçament
Jocsd’expressió
Jocsde sensibilització

AVALUACIÓBLOC1:
En l’apartat d’Expressió corporal es valorarà l’actitud, l’esforç i la participació a classe. Es realitzarà una
memòria en formade fitxesde tots els exercicis fets a classe.

GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 CAFE 35



Es farà la recensiód’un llibre, el títol del qual esdonarà aprincipis de curs.
Lanota final sortirà:
40%Presentació a classede les activitats de tipuspràctic.
30%Memoria.Fitxesd’exercicis fets a classe.
20%Treballs escrits depetit format.
10%Actitud iparticipació.

OBSERVACIONS:
Per les classes d’Expressió Corporal s’ha de portar roba còmoda imitjons gruixuts per treballar descal-
ços.

BIBLIOGRAFIABÀSICA (ExpressióCorporal)
Barlow,W.Elprincipio deMatiesAlexander.Técnicas y lenguajes corporales.Barcelona:Paidós, 1986.
CastanyerBalcells,Marta.Expresión corporal i danza. Inde, 2000.
Farreny,T.Pedagogiade la expresión.CiudadReal:Ñaque.
Fores,A;Vallvé,M.El teatro de lamente y lasmetáforas educativas.CiudadReal :Ñaque.
Hiltrud,Lodes.Aprende a respirar.Barcelona: Integral, 1990.
Motos,T.;Aranda,L.G.Práctica de la expresión corporal.CiudadReal:Ñaque.
Motos,T.;Tejedo,E.Prácticas deDramatización.Barcelona:Humanitas, 1987.
PeñaCasano, J.Manual delLogopeda.Barcelona.Masson, 1991.
Poulter,C.Jugar al juego.CiudadReal:Ñaque.
Schinca,M.Manual dePsicomotricidad , ritmo i expresión corporal.Barcelona.CissPraxis. 2003.
Slade,E. Expresióndramática infantil.Madrid: Santillana, 1978.
Stokoe,P.LaExpresiónCorporal. Paidós, 1999.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA (ExpressióCorporal):
Aymerich,M.;Aymerich,C.L’expressiómitjà de desenvolupament. BarcelonaLlardel llibre, 1980.
Blasco,V.Manual de técnica bucal.CiudadReal:Ñaque.
Bustos,L.Reeducaciónde problemas devoz.Madrid:Cienciasde laEducación, 1981
Correderas Sánchez,T.Defectos en la dicción infantil.BuenosAires:Kapeluz, 1994.
LeHuche,F.;Aliad,A.Lavoz.Barcelona:Masson, 1993.
PerezPlanet,C.Ladansa, ballemambmúsiques étniques i populars.Barcelona:VienaDL. 1999.

Publicacionsperiòdiques.
ÑaqueTeatroExpresiónEducación

BLOC2.ELJOCMOTRIU.

OBJECTIUS:
-Dotar l’estudiantdels coneixements imitjansnecessaris per tal quepuguidesenvolupar-se correcta-
ment en situacions enquèel joc suigui protagonista.
-Experimentar i conèixeruncertnombrede jocsque serveixindebagatge a l’estudiant alhorad’obser-
var, analitzar i plantejar diferents tipusde situacions ludicopedagògiques.
-Conèixer lesprincipals bases teòriques sobre el joc (teories, classificacions,metodologies...).

CONTINGUTS:
1.El joc.
- introducció
- teories i característiques
- etimologia
- característiquesmés representatives

2.Estructuradel joc.
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- elementsqualitatius
- elementsquantitatius
- els universals del joc ambsignificaciópràxica
- espai, temps, jugadors,material, regles...

3.Metodologadels jocs
- selecciódel joc
-preparaciódel joc
-presentació i explicació
- desenvolupamentde la sessió
- al finalitzar la sessió
- el final del joc
- variaciódel joc
- arbitratge – jutge

4. Joc, esport i activitatspreesportives
- diferents formesd’actuació segonsnivell d’organització
- comes treballa ambel jocs?
- construcciód’exercicis d’entrenament
-diferències entre joc i esport
- iniciació esportivamitjançant l’esport

5.El joc i la sessiód’educació física
- fasesde la sessió
- el joc enacció
- riscs

6.Classificacions
-morfològiques
- estructurals
- funcionals
-mixtes
- conclusions

7.Teories sobre el joc
- teories fisiològiques
- teoriesbiològiques
- teories antropològiques, socials i culturals.
- teoriespsicològiques

AVALUACIÓBLOC2:
20%entregadepetits treballs
20%presentaciópràcticade joc
50%exàmen teòric
10%actitud iparticipació

Aspectesobligatoris per l’avaluació:
1.Assistènciamínimadel 80%a les sessionspràctiques.
2.Entregade lamemòriadepràctiques al final de curs (sessions). Sense aquestsdos requisits noespodrà
realitzar l’examen

BIBLOGRAFIABÀSICA (JOCMOTRIU):
Blazquez,D. Iniciacióna los deportes de equipo. Barcelona:MartinezRoca, 1986
Blazquez,D.La iniciacióndeportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE, 1995
Diversos autors.Guiapràctica de reminicència. Barcelona:Fundació laCaixa
Lavega.P.Apunts oposicions.Tema43E
Articlesdiversos.
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LlenguaAnglesa

PROFESSORES:NúriaMEDINAiCASANOVAS
AnnaVALLBONAiG0NZALEZ

Assignatura anual: 9Crèdits

OBJECTIUS:
.Aprendre vocabulari relacionat amb l’esport.
.Assolir unnivell d’anglèsquepermeti llegir i entendre textos relacionats amb l’esport.
. Saber exposarun temad’esport enanglès.

CONTINGUTS:
Language:

PresentSimple
PresentContinuous
Past Simple
PastContinuous
PresentPerfect
Can,Could,Beable
Comparative, Superlative
Must,Have to
Should
Both, every, each, neither andall
Imperative

Vocabulary:
Sports
Games
Describingpeople
Places
Winning, losing scoring
Injuries
Health
Thehumanbody
Distance, Size anddimension
Sport and leisure
Dates

METODOLOGIA:
Es tracta d’una assignatura pràctica que pretén ajudar els estudiants a millorar el seu nivell d’anglès i a
desenvolupar la comprensió i l’expressió, oral i escrita, en aquesta llengua. Per tal d’assolir aquests ob-
jectius caldrà repassar i ampliar aquells aspectes gramaticals que siguin necessaris i es donarà especial
importància a l’adquisició del vocabulari bàsic de les àrees d’interès dels estudiants d’aquesta llicencia-
tura.

AVALUACIÓ:
Hihauràduesprovesparcials, una al febrer i l’altra al juny.
Cadascuna d’aquestes proves inclourà tres apartats: listening, writing i reading.En tots aquests apartats
es valoraran aspectes gramaticals i semàntics treballats durant el curs. Si un alumne suspèn el parcial de
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febrernoespodràpresentar al segonparcial, hauràde fer l’examen final.
Els alumnes tambéhaurande lliurar un treball sobre esport.
Un cop les professores hauran corregit el treball es farà una exposició oral a classe. El treball pot ser in-
dividual operparelles.
És obligatori assistir a un 70%de les presentacions orals. La falta d’assistència es penalitzarà amb l’ela-
boraciód’un treball extra.
La nota de l’examen escrit representa el 80%de la nota finalmentre que, la nota del treball i l’exposició
oral representenel 20%.
Per aprovar l’assignatura caldrà aprovar totes lesparts.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Swan,M&Walter,C.HowEnglishWorks.AgrammarPracticeBook.Oxford, 1997.
Murphy,R.EssentialGrammar inUse.CambridgeUniversityPress, 1996.
Swan,M.PracticalEnglishUsage.OxfordUniversityPress, 1995.
Vince,MElementaryLanguagePractice.MacmillanHeinemann, 1999.
Vince,M. IntermediateLanguagePractice.MacmillanHeinemann, 1999.
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ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDESEGONCURS

FonamentsdelsEsports III:Natació iHandbol

PROFESSORAT:EduardRAMIREZiBANZO
JordiCOMAiBAU

Quadrimestral, 9 crèdits

Consideracionsde l’assignatura:
L’assignatura consta de 9 crèdits repartits en 2 esports: natació i handbol, ambuna càrrega lectiva de 4’5
crèdits cadascun.Cada esport té entitat i independència per simateix i la nota final de l’assignatura sor-
tirà de la ponderació de les notes obtingudes en cada esport. Per aprovar l’assignatura cal que cada es-
port estigui aprovat.
Criteris d ’avaluació generals: per aprovar l’assignatura en primera convocatòria serà imprescindible l’as-

sistència aunmínimdel 70%de les sessionsquees considerinpràctiquesde cada esport.Lano supe-
ració d’aquest mínim en un sol dels esports comporta la suspensió de tota l’assignatura. L’estudiant
que suspengui l’assignatura tindrà dret a un examenen segona convocatòria que, a criteri del profes-
sor, podrà contemplar també la superaciód’unexamenpràctic.

Criteris d ’avaluació particulars: cadascun dels esports d’aquesta assignatura tenen entitat per simateixos
de tal manera que cada esport té el seu sistema d’avaluació particular que serà aplicat amb indepen-
dènciade la resta.Aquests criteris estanespecificats en ladescripciódecadaesport.

Natació

PROFESSORAT: EduardRAMIREZiBANZO

ApartatdeNatacióde4,5 crèdits dins l’assignaturaquadrimestral de9crèdits.

OBJECTIUS:
-Classificar la natació en el conjunt d’a.a.a.a i conèixer els seus valors educatius i socials segons els dife-
rents tipusdepràcticapossibles.
-Conèixer els recursos i possibilitats que ens ofereix la natació en els diferents entorns socials i necessi-
tats de lapoblació.
- Identificar enunmateix i enels altres elsmoviments corporals que requereixenels diferents estils.
- Ser capaç d’identificar errors d’execució en relació als moviments a realitzar en els estils de natació i
proposar activitats educativesbasades endiferentsmetodologiesqueenpossibilitin lamillora.
-Conèixer i aplicar la tècnicadels diversos estils denatació.
-Conèixer els recursos i estratègies per ensenyar una progressió metodològica en l'àmbit de la natació
educativa tenint encompte l’edatdel grup i les seves característiques.

CONTINGUTS:
1.Activitats aquàtiques.Típus i classificacióperobjectius.
1.1.Generalitats sobre elmedi.
1.2.Elmedi aquàtic enel context social.
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1.3.Classificacions
1.3.1.Natació i salut.Plantejamenthigienicopreventiu
1.3.2.Natació i recreació.Plantejament recreatiu.
1.3.3.Natacióutilitària.Plantejament educatiu.

2.Principishidrodinàmics
2.1. Flotació.Principis de flotació i flotabilitat.Les seves variables.
2.2.Resistència, lleis i principis.Tipusde resistència.Lliscaments.
2.3.Propulsió: lleis i principis. Superfíciespropulsores.Trajectòries.
2.4.Respiració. Influènciade la respiració enels principis anteriors.

3. Fonamentsde la tècnicad'estils i la sevadidàctica.
3.1. Fonaments generals de la tècnica
3.2.Aspectes comuns als diferents estils

4.Tècniquesd'estils.
4.1.Crol

4.1.1.Característiques generals
4.1.2.Acciódebraços
4.1.3.Acciódecames
4.1.4.Respiració
4.1.5.Coordinació
4.1.6.Progressions a l'ensenyament
4.1.7.Observació i correcció general

4.2.Esquena
4.2.1.Característiques generals
4.2.2.Acciódebraços
4.2.3.Acciódecames
4.2.4.Respiració
4.2.5.Coordinació
4.2.6.Progressions a l'ensenyament
4.2.7.Observació i correcció general

4.3.Braça
4.3.1.Característiques generals
4.3.2 .Acciódebraços
4.3.3.Acciódecames
4.3.4.Respiració
4.3.5.Coordinació
4.3.6.Progressions a l'ensenyament
4.3.7.Observació i correcció general

4.4.Papallona
4.4.1.Característiques generals
4.4.2.Acciódebraços
4.4.3.Acciódecames
4.4.4.Respiració
4.4.5.Coordinació
4.4.6.Progressions a l'ensenyament
4.4.7.Observació i correcció general

METODOLOGIA:
Les sessions constaran de classes teoriques i la seva aplicació pràctica a la piscina. Es valorarà l’assistèn-
cia i la participació activa tant a les sessions teòriques coma lespràctiques.
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AVALUACIÓ:
L'avaluació constaradeduesparts, teòrica i pràctica:

-Teòrica:
Prova escrita en relació als continguts treballats a l’assignatura, i treball queesproposarà.

-Pràctica:
Posada en pràctica dels estils de natació i habilitats per part dels alumnes de proposar activitats per
corregir errors, enbase a la utilitzazciódediferents estratègiesdidàctiques.
L’assistència a les classespràctiques ésobligatòria (80%).

BIBLIOGRAFIA:
Conde,E;Peral, F.L.;Mateo,L.Educación infantil en elmedio acuático.Madrid:Gymnos, 1997.
Counsilman, J.Lanatación: ciencia y técnica. Barcelona:HispanoEuropea, 1971.
Maglisho,D.Nadarmás rápido. Barcelona:HispanoEuropea, 1986.
Moreno, J.A.Actividades acuáticas educativas. Barcelona: Inde, 1998.
Vivensang, J.Pédagogiemoderne de la natation. París:Chiron, 1978.

Handbol

PROFESSOR:JordiCOMABAU

OBJECTIUS:
-Reconèixer l’handbol comamitjàper el desenvolupament integral del nen.
-Conèixer i saber aplicar els continguts tècnics i tàctics reglamentaris de la iniciació a l’handbol.
-Adquirir recursosmetodològicsper a l’entrenamentde l’handbol.
-Experimentar amb lespràctiquesdiàriesde l’handbol.

CONTINGUTS:
0. Introducció
-Presentacióde l’assignatura
-Qüestionari
-L’entrenador

1.Aspectesmetodològicsde l’entrenament
-La sessiód’entrenament.
-Objectius i continguts.
-Les activitats: partits, jocs, exercicis.
-Recursosmaterials.
-Organitzacióde la sessió.

2.Etapes i fasesde l’aprenentatgede l’handbol
-Aspectes generals de laprograma.
-Les etapes : 1-4 iniciació a l’handbol

5-6handbol
3.Aspectesbàsicsdel reglament
-Minihandbol
-Handbol

4.Contingutsde l’ handbol (etapes)
-Desplaçament
-Passada
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-Recepció
-Bot
-Prendre lapilota
-Llançament
-Posicióbase.
-Relaciódecontingutshandbol

AVALUACIÓ:
-Elaboraciód’unamemòriadel curs (apunts, exercicis classe, exercicis entregats). 20%
-Actitud iparticipació activa enel transcursde les sessions realitzades. 10%.
-Avaluació formativa al llargdel quadrimeste (presentació al diadels exercicis proposats). 10%
-Examendecontinguts60%.S ‘had’ aprovar ambun5.
-Per tal depoder examinar-se al febrer es requereixunmínimd’assistència a les classespràctiques. 80%

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Daza,G iGonzàlez,C.Llançat almini handbol.Barcelona.FederacióCatalanad’Handbol, 1997.
Daza,G iGonzalez,C.Passa ivine a jugar elmini handbol.Barcelona.FederacióCatalanad’Handbol,

1998.
Daza,G iGonzàlez,C.Handbol?Quinapassada!Barcelona.FederacióCatalanad’Handbol, 1997.
Diversoso autors.Balonmano.ComitèOlímpicEspanyol iRealFederaciónEspanyoladeBalonmano,

1991.
Diversos autors.Text del curs demonitor català d’handbol.Barcelona:FederacióCatalanad’handbol, 1998.
Espar,X. Balonmano.Barcelona:MartínezRoca, 2001.
J.L.Anton.Fundamentos y etapas de aprendizaje.Madrid:Gymnos.
M.Müller i altres.Balonmano; entrenarse jugando.Barcelona:Paidotribo.
Articles varis

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
Bayer,Claude.Técnicadel balonmano. Ed.HispanoEuropea
Diversos autors. 1013Ejercicios y juegos aplicados al balonmano (Vol. I: Fundamentos y ejercicios individua-
les.Vol. II: Sistemasde juegoyentrenamientodel portero).Barcelona:Paidotribo (3 ed.).
AntónGarcia, Juan.Balonmano, perferccionamiento e investigación.Barcelona: Inde. 1a ed.
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FonamentsdelsEsports IV:Futbol iRugbi

PROFESSORS:DavidHERNÁNDEZLIGERO
GilPLAiCAMPÀS
MarianoPASARELLOiCLERICE

Quadrimestral, 9 crèdits.

CONSIDERACIONSDEL’ASSIGNATURA:
L’assignatura consta de 9 crèdits repartits en 2 esports: futbol i rugbi, ambuna càrrega lectiva de 4’5 crè-
dits cadascun.Cada esport té entitat i independència per simateix i la nota final de l’assignatura sortirà
de la ponderació de les notes obtingudes en cada esport. Per aprovar l’assignatura cal que cada esport
estigui aprovat.
Criteris d ’avaluació generals: per aprovar l’assignatura en primera convocatòria serà imprescindible l’as-

sistència aunmínimdel 70%de les sessionsquees considerinpràctiquesde cada esport.Lano supe-
ració d’aquest mínim en un sol dels esports comporta la suspensió de tota l’assignatura. L’estudiant
que suspengui l’assignatura tindrà dret a un examenen segona convocatòria que, a criteri del profes-
sor, podrà contemplar també la superaciód’unexamenpràctic.

Criteris d ’avaluació particulars: cadascun dels esports d’aquesta assignatura tenen entitat per simateixos
de tal manera que cada esport té el seu sistema d’avaluació particular que serà aplicat amb indepen-
dènciade la resta.Aquests criteris estanespecificats en ladescripciódecadaesport.

Futbol

ApartatdeFutbolde4,5 crèdits dins l’assignatura anual de9crèdits.

PROFESSOR:DavidHERNÁNDEZ-LIGERO

OBJECTIUS:
-Conèixer lesparticularitats de les etapesdel procésde formacióen futbol
- Identificar els fonaments teòricsdediversespropostesd’iniciació en futbol
-Fer servir unametodologia enels processosd’entrenamenten futbol
-Fer laplanificaciód’una temporadaper aunequipde l’etapad’iniciació en futbol
-Analitzar la conductad’unentrenador a l’entrenament i a la competició

CONTINGUTS:
1.L’etapad’iniciació enel futbol.
1.1.Marc teòric

1.1.1.Autorsde referència
1.1.2.Perspectivad’anàlisi de l’esport
1.1.3. Perspectivad’anàlisi dels processosd’ensenyament-aprenentatge
1.1.4.Principis psicopedagògics

1.2.Metodologia
1.2.1.Mètode
1.2.2. Formesdidàctiques
1.2.3.Estil d’ensenyament: descobriment guiat
1.2.4.Anàlisi conductual d’entrenadors
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1.3.Contingutsd’entrenament
1.3.1. Prioritzaciódecontinguts
1.3.2. Seqüenciaciódel continguts
1.3.3.Temporalitzaciódecontinguts

1.4.Discussió ambaltrespropostes
1.4.1. L.Ruíz
1.4.2.R.Acero iC.Lago

METODOLOGIA:
Els temes es presentaran mitjançant classes teòriques i sessions de treball dirigit. Per obtenir el profit
que se n’espera, cal assistir a classe havent llegit els fragments obligatoris, normalmentmolt breus, que
centraran la discussió i permetran que l’alumne presenti dubtes adequadament madurats. Els dubtes
que romanguin poden ser resolts a les hores de visita. Les lectures d’ampliació són opcionals. Algunes
amplien el que s’ha dit a classe i altres n’ofereixen un contrapunt. Els dubtes que generin poden consul-
tar-se al professor.
A les sessions pràctiques (un 40% del total) es mostraran aplicacions dels continguts tractats a les ses-
sions teòriques.

AVALUACIÓ:
S’avaluarà els alumnes ambunexamen final.Apartde lanotade l’examen (fins a 8punts), només tindran
incidència en la nota final els treballs (fins a 2 punts) presentats dins el termini. Cal respectar les orien-
tacions i normes per a la presentació de treballs acadèmics proposades per la Facultat. Els treballs no
tindranencapcasuna influèncianegativa sobre lanotaobtinguda a l’examen.
Per superar la part pràctica cal assistir al 70%de les sessions. En cas contrari caldrà fer un examenpràc-
tic.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Acero,RiLago,C. (2005).Deportes de equipo. Zaragoza: INDE
Castel·lo, Jorge (2003).Futbol: estructura ydinámicadel juego. Zaragoza: INDE.
Castejón, F.J. (2003). Iniciación deportiva: la enseñanza y el aprendizaje comprensivo en el deporte. Sevilla:

Wanceulen.
Cruz, J. (2001)Psicología del deporte.Madrid: Síntesis.
Riera, Joan. “Habilitats esportives, habilitatshumanes”.Apunts, 2001, núm.64, p.46-53.
Sans,Àlex iFrattarolaCésar (1994).Entrenamiento en el futbol base. Barcelona:Paidotribo.
Sans, Àlex i Frattarola, César (1998). Programa de entrenamiento futbol base para la etapa de tecnificación.

Barcelona:Paidotribo.
Seirul·Lo, Francisco (2003) Sistemas dinámicos y rendimiento en deportes de equipo. 1stMeeting ofComplex

SystemsandSport. INEFC-Barcelona.
Wein,Horst (1995).Futbol a lamedidadel niño.Madrid:CEDIF.

Lecturesd’ampliació

Bayer,C. (1992).Laenseñanzade los deportes colectivos. Barcelona:Hispano-europea.
Mahlo, (1981)Laacción táctica en el juego. LaHabana:Pueblo y educación
Moreira,M. (2000).Aprendizaje significativo:Teoría y práctica.Madrid:Visor.
RuízPérez,Luís (1994).Deporte y aprendizaje.Madrid:Visor.
SánchezBañuelos,F. (1984).Bases paraunadidáctica de laEducaciónFísica y el deporte.Madrid:Gymnos.
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Rugbi

PROFESSORAT:GilPLAiCAMPÀS
MarianoPasarel·lo iClerice

ApartatdeRugbide4,5 crèdits dins l’assignatura anual de 18 crèdits.

OBJECTIUS
1.Conèixer el rugbi i la sevadimensió educativa.
2.Aprendre lesdestreses i habilitats específiquesbàsiquesd’aquest esport.
3.Adquirir els coneixements i les actitudsnecessàriesper analitzar l’esport enels seus estadismésbà-
sics.

4.Conèixer i acceptar el contacte físic reglamentat comapartd’aquest esport i integrantd’altresmo-
dalitats esportives.

PROGRAMA
1. Introducció a l’esport.

1.1.Origen, història i evoluciódel rugbi
1.2. Filosofiade l’esport

2.Estructura formaldel joc
2.1.Comes juga i regles fonamentals
2.2. Formesdepuntuar
2.3.Elementsde l’esport: terrenyde joc, jugadors, àrbitre.

3.Estructura funcional del joc
3.1. Fonaments tècnics tàctics individuals

3.1.1. Lapassada-recepció
3.1.2.El contacte
3.1.3.Accions evasives
3.1.4. Joc al peu

3.2. Fonaments tècnics tàctics col·lectius
3.2.1. Fasesdinàmiquesdel joc
3.2.2. Fasesdeestàtiquesdel joc

METODOLOGIA
Les sessions de l’assignatura seran de treball teòric a l’aula i, sobretot, de treball dels seus aspectes pràc-
tics al camp. Les sessions pràctiques estaran al voltant del 70%de les sessions totals de l’assignatura És
imprescindible la participació activa dels estudiants per obtenir una bona assimilació de tot allò que
comporta el coneixementd’aquest esport.

OBSERVACIONS
Per a la realització de les classes és imprescindible roba esportiva i botes de tacs. Preferentment, roba
resistent i botesde tacs. Sense l’equipament adequatnoespodrà ferpràctic.

AVALUACIÓ
Per aprovar l’assignatura en primera convocatòria és imprescindible l’assistència a un mínim del 80%
de les sessions pràctiques realitzades en qualsevol de les modalitats d’avaluació proposades. Les ses-
sions queper lesió,malaltia o falta d’equipament l’alumnenopractiqui ambels companys, se li compta-
rà només 1/2 sessió pràctica. En els casos de llarga lesió el sistema d’avaluació s’acordarà conjuntament
ambelprofessorat.
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Per a l’avaluació, l’alumnepodrà escollir entreunade lesduesmodalitats quedesitgi enel terminidel
primermesdecurs.L’alumnequeno formalitzi capmodalitatd’avaluació enaquest termini, estarà ads-
crit a lamodalitatA.

ModalitatA:
-Prova escrita sobre contingutsde l’assignatura: 70%de lanota final.
-Examenpràctic: 30%de lanota final.

ModalitatB:
-Prova escrita sobre contingutsde l’assignatura: 50%de lanota final.
-Examenpràctic: 30%de lanota final.
-Aportaciópersonal: 20%(treball, participació en l’equipde rugbi, assistència a activitats vàries...)

BIBLIOGRAFIABÀSICA
Biscombe,T.Steps to succes.Champaign:HumanKinetics, 1998.
Corless,B.ElRugby: técnica, táctica y entrenamiento. Barcelona:HispanoEuropea, 1988.
Devaluez, J.LeRugby formation et enseignement au club et à l'écoleNiveauxI, II, III.Paris:Chiron, 2002.
García,H.Le fabuleuse histoire du rugby.Ginebra:Minerva, 2004.
Vázquez, J.C. Iniciaciónal rugby. Barcelona:Gymnos, 2004.
Williams,T.Rugby skills, tactics and rules.Toronto:FireflyBooks, 2000.
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Fonaments iManifestacionsBàsiquesde laMotricitatHumana II

Assignatura troncal de 15 crèdits

OBJECTIUS:
1.Conèixer lesbases fisiològiquesquecondicionen les activitatsmotrius.
2.Conèixer les capacitats físiquesbàsiques.
3.Desenvolupar una visió àmplia delmoviment entenent-lo comun fenomencomplexdemúltiples sig-
nificacions.

4.Conèixer les funcionsdelmoviment i la seva repercussió enel desenvolupamentde lapersona.
5.Valorar la funció comunicativadelmoviment.
6.Conèixer els elements bàsics per a la construcció i desenvolupament d’activitats físiques i esportives
enetapes inicials.

7.Reconèixer els factors i elements que ajuden a construir una tasca motriu, així com saber controlar-
losper tal d’assolir els objectius educatiusproposats.

8.Observar enquines condicions esprodueixunaprenentatgemotriu.

AVALUACIÓFINAL:
La nota final de l’assignatura sortirà de la mitjana ponderada del resultat dels tres blocs. Només es cal-
cularà lanotamitjanaquanels tresblocs estiguin aprovats.

L’assignatura estàdividida en tresblocs.

BLOC1 (6crèdits)

PROFESSORAT: AgustíCOMELLA
FrancescMARÍN

1.Adaptacions funcionals agudes i cròniques a l’exercici
- Sistemacardiovascular
- Sistemaendocrí
- Sistema respiratori
-Canvismetabolics
-Termoregulació

2.Metabolisme i exercici
-Energèticade la contracciómuscular
- Substrats energèticsper a la contracciómuscular
-Metabolismebasal, de repòs i de treball
-Determinaciódelmetabolisme.Calorimetria.
-Metabolismeaeròbic imetabolismeanaeròbic
-Consumd’oxigenen l’exercici
-ProducciódeCO2en l’exercici
-Quocient respiratori
-Llindar anaeròbic
-La fatiga

3.Exercici en ambients extrems
-Exercici en ambient calorós
-Exercici en ambient fred
-Exercici en ambienthipobàric
-Exercici en ambienthiperbàric



METODOLOGIA:
Les sessionsde l’assignatura seran:

a) exposicióperpartdel professor,
b) treball dirigit individual
c) treball dirigit engrup.
d) tallers opràctiques

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignatura comportaràhaverdedemostrar els coneixements adquirits tant a les classes
teòriques coma lespràctiques.

Avaluació final
·Examen teòric: 80%de lanota final.
·Talles opràctiques (assistència i participació): 20%

L’examen teòric constaràdepreguntes tipus testde respostamúltiple.Cadaunade lespreguntesmal
contestades resten0,33punts.

BIBLIOGRAFIABÀSICA. Bloc 1
AstrandPer-Olof.Fisiología del trabajo físico. 3a ed.Madrid:MédicaPanamericana, 1992.
Barbany, J.R.Fisiologia del ejercicio físico y del entrenamiento. Barcelona:Paidotribo, 2002.
Barbany, JR.Alimentaciónpara el deporte y la salud. Barcelona:MartínezRoca, 2002.
Calderón,E.Deporte y límites.Madrid:Anaya, 1999.
Comella,A.Tabaquisme i esport. http://w.w.w.tdx.cesca.es/tesis-UB/AVAILABLE/TDX-0728/03-

/05051//TesiDoctoralWeb.pdf
FoxSuart I.Fisiologiahumana.Madrid:McGraw-Hill cop. 2003.
Grabowski,T.Principios de anatomia y fisiologia, 9a ed.OxfordUniversityPress, 2002.
Herrera, E. Bioquímica aspectos estructurales y vias metabólicas. Madrid: McGraw-Hill. Interamericana,

1991.
LehningerAlbert,L.Principios de bioquímica.Barcelona:Omega, 1995.
McArdle,W.Fundamentos de fisiologia del ejercicio.McGraw-Hill. 2onaEdició. 2004.
M.GuilléndelCastillo;D.LinaresGirela.Bases biológicas y fisiológicas delmovimientohumano, 2002.
MacDougall, J.D.Wenger,H.A.Green,H.J.EvaluaciónFisiológica delDeportista. Barcelona: Paidotribo,
2000.
Stryer,L.Bioquímica. Barcelona:Reverté, 1995.
Wilmore, J.H.;Costill,D.L.Fisiologia del esfuerzo ydel deporte. 5a ed.Barcelona:Paidotribo, 2004.

BLOC2(4’5 crèdits)

PROFESSORA:NúriaFRANCiBATLLE

Bloc 2 (4’5 crèdits)

PRESENTACIÓ
Podem entendre i estudiar el moviment des de diferents perspectives que condicionen la comprensió
d’aquest fenomen i de la naturalesa humana. Però per assolir-ho, cal elaborar una concepció global de la
persona que entengui elmoviment com la principal eina de comunicació i d’estructuració de simateixa
i del seuentorn.
La funció adaptativa del moviment contempla un conjunt d’accions que poden prendre direccions
moltdiversesperòque tenenencomúserunamanifestació significantde la conductahumana.
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OBJECTIUS
1.Conèixer i estudiar la significació i construcció social de lamotricitathumana.
2.Desenvolupar una visió àmplia del moviment entenent-lo com un fenomen de múltiples significa-
cions i funcions.

3.Conèixer les concepcions corporals quehihahagut al llargde lahistòria.

CONTINGUTS
1.Definim lamotricitat
1.1.Corporalitat
1.2.Moviment imotricitat
1.3.Naturalesa, funcions i dimensionsdelmoviment

2.La construcció social de lamotricitat
2.1. La funció tònica, la postura i l’equilibri desde laperspectiva emocional
2.2.Les emocions entre labiologia i la psicologia
2.3. La comunicaciónoverbal

3.La significació social del cos
3.1.Concepcions corporals
3.2.Relacionshome-cos
3.3.Quèentenemperhome?

METODOLOGIA
En l’apartat teòric la metodologia combinarà les exposicions del professor amb la participació dels es-
tudiants.
En l’apartat pràctic lametodologia serà bàsicament participativa i demanarà el compromís i implicació
dels estudiants.

AVALUACIÓ
–Treball individual de l’assignatura: 70%.
–Grau de participació de l’estudiant a les classes teòriques i a les sessions pràctiques, la seva capacitat
crítica i actituds: 30%.

L’estudiant que no superi el 80% d’assistències a classe no podrà optar a l’opció del treball per aprovar
l’assignatura i la sevanota sortiràd’unexamenconceptual que serà el 100%de lanota final.

BIBLIOGRAFIABÀSICA
Bernard,M.El cuerpo. Barcelona:Paidós, 1985.
Damasio,A.El error deDescartes. Barcelona:Crítica, 1996.
Ferry,L. iVincent, J. ¿Qué es el hombre?Madrid:Taurus, 2001.
Gehlen,A.Elhombre. Sunaturaleza y su lugar en elmundo. Salamanca:EdicionesSígueme, 1987.
Gevaert, J.Elproblemadel hombre, introduccióna la antropología filosófica. Salamanca: Sígueme, 1985.
Merleau-Ponty,M.Fenomenología de la percepción. Barcelona:EdicionesPenínsula, 2000.
Mora,F.El cerebro sintiente. Barcelona:Ariel, 2000.
LaínEntralgo,P. ¿Qué es el hombre?Oviedo:Nobel, 1999.
LeBoulch, J.Haciauna ciencia delmovimientohumano. Barcelona:Paidós, 1984.
LeBoulch, J.Eldesarrarollo psicomotor desde el nacimiento a los 6 años. BuenosAires:Paidós, 1985.
Sérgio,M.Motricidadehumana.Contribuçoes paraumparadigma emergente. Lisboa:Piaget, 1994.
Sérgio,M.Umcorte epistemológico.Da educaçao física àmotricidadehumana. Lisboa:Piaget, 2000.
Trigo,E.Creatividadymotricidad. Barcelona: Inde, 1999.
Trigo,E.Fundamentos de lamotricidad.Aspectos teóricos, prácticos y didácticos.Madrid:Gymnos, 2000.
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BLOC3(4’5 crèdits)

PROFESSOR:GilPLAiCAMPÀS

OBJECTIUS
1.Conèixer els elements bàsics per a la construcció d’activitats físiques i esportives en etapesmadurati-
vesde l’infant.

2.Conèixer què és el desenvolupament psicomotriu de l’individu i conèixer com intervenir-hi demane-
ra adequada.

3.Conèixer els fonamentspsicològicsquedeterminen l’aprenentatgemotriu.

CONTINGUTS
1.Paidomotricitat
1.1.De l’EFdeBase a lapaidomotricitat
1.2. Fonamentspsicològicsde lamotricitat
1.3. Principis d’acciópedagògica

2.El desenvolupamentpsicomotriu (SPMHdeV.daFonseca)
2.1. Fonamentspsiconeurològics
2.2.Els contingutsdedesenvolupamentpsicomotriu

2.2.1. Primeraunitat funcional
2.2.1.1.Tonicitat
2.2.1.2.Equilibri

2.2.2. Segonaunitat funcional
2.2.2.1. Lateralitat
2.2.2.2.Nociódecos
2.2.2.3.Estructuració espaciotemporal

2.2.3.Terceraunitat funcional
2.2.3.1. Pràxia global
2.2.3.2.Pràxia fina

METODOLOGIA
Les sessions de l’assignatura tindran una doble vessant. Per una banda hi haurà sessions de caràcter teò-
ric on s’exposaran aquells continguts de caràcter conceptual. I per l’altra hi haurà una sèrie de sessions
pràctiques en les que es treballaran els conceptes estudiats a l’aula. L’assignatura, juntament amb l’acti-
tud del professor, intentarà fomentar l’anàlisi crítica dels continguts i la participació activa, tant en les
sessionsdecaire teòric comen lapràctica, de l’alumnecomamotordel seupropi aprenentatge.

OBSERVACIONS
Per a la realitzacióde les classespràctiques és imprescindible l’úsde roba i calçat esportiu.

AVALUACIÓ
Lanota final de l'assignatura sortiràdels següents aspectes:
-Prova escrita sobre contingutsde l’assignatura: 100%de lanota final.

BIBLIOGRAFIABÀSICA
Corraze, J.Las bases neuropsicológicas delmovimiento. Barcelona:Paidotribo, 1988.
Delors, J. (pres.).Educació: hi haun tresor amagat adins. Barcelona:CentreUNESCOCatalunya, 1996.
Fonseca,V.da.Ontogénesis de lamotricidad.Madrid:GarcíaNúñez, 1988.
Fonseca,V.da.Manual de observaciónpsicomotriz. Barcelona: Inde, 1998.
LeBoulch, J.Haciauna ciencia delmovimientohumano. BuenosAires:Paidós, 1978.
Luria,A.R.El cerebro enacción. Barcelona:Fontanella, col·leccióConductaHumana, núm. 21, 1979.



Luria,A.R.Sensación ypercepción. Barcelona:Fontanella, 1981.
Oña,A. (Coord.)Control y aprendizajemotor.Madrid: Síntesis, 1999.
Rogers,C.R..Elproceso de convertirse en persona. Barcelona:Paidós, 1972.
Ruiz,L.M.Desarrollomotor y actividades físicas.Madrid:Gymnos, 1987.
Ruiz,L.M.Competenciamotriz.Madrid:Gymnos, 1995.
Schmidt, R.A. i Lee, T.D. Motor control and learning. A behavioral enfasis. Champaing, IL: Human

Kinetics, 1999.
Sérgio,M.Umcorte epistemológico.Da educaçao física àmotricidadehumana. Lisboa:Piaget, 2000.
Trigo,E.Fundamentos de lamotricidad.Aspectos teóricos, prácticos y didácticos.Madrid:Gymnos, 2000.
Wickstrom,R.Patronesmotores básicos.Madrid:Alianza, 1990.
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Sociologiade l’Esport

PROFESSORAT:MontserratMARTÍNiHORCAJO
Albert JUNCÀIPUJOL

Assignaturaquadrimestral: 6 crèdits

INTRODUCCIÓ:
Aquesta assignatura pretén dotar l’alumnat d’eines bàsiques per desenvolupar el pensament crític i re-
flexiu sobre l’àmbitde l’activitat física i l’esport en la societat actual.
Les experiències personals en l’esport són el punt de partida per estimular en l’alumnat el dubte siste-
màtic i la curiositat sociològica; per així poder entendre i explicar el perquè d’aquestes experiències i la
relació ambtots els elements socials que les envolten.

OBJECTIUS:
- Familiaritzar l’alumnat amb el pensament sociològic entès com a forma d’aproximació rigorosa al co-
neixementde la realitat social.
-Desenvolupar en l’alumnatunavisió crítica i fonamentadade l’entorn social de l’esport.
-Aprofundir en alguna experiència personal en relació amb l’esport per buscar la seva explicació socio-
lògica.
- Iniciar enels instruments teòrics fonamentals per entendre l’anàlisi sociològicadel comportament es-
portiud’unapoblació.
- Introduir enel coneixement i la utilitzacióde les tècniquesd’investigació social.
-Buscar vies d’aplicació dels coneixements obtinguts a través de la sociologia per entendre l’actitud so-
cial envers lapràctica esportivaquotidianadel contextoncadaestudiant ladesenvolupa.

CONTINGUTS:
1. La sociologia comanovamirada
1.1.El perquède lanecessitatd’una sociologia aplicada a l’esport.
1.2. La sociologia comapràcticadesenmascadora i relativitzadorade les “veritats”.
1.3. Plantejarproblemàtiques sociològiques en l’àmbitde l’esport:

1.3.1.Unacrítica rigorosa i fonamentada a lanostrapràcticade l’activitat física i l’esport.
1.3.2.La necessitat de verbalitzar les nostres experiències personals en l’esport per poder desen-

volupar aquestpensament crític i reflexiu.
2.Lapràctica esportiva a travésd’estudis quantitatius.
2.1.Què s’entén per esport?: definicions operatives; carta europea de l’esport per a tothom, 1975; car-

ta europeade l’esport, 1992; els problemesdemesurar.
2.2.Dades generals: interès per l’esport; participació esportiva; esports més practicats; freqüència...

Índexs comparatius sobre lapràctica esportiva (el projecteCOMPASS).
2.3.Pràctica esportiva i variables independents. L’edat: «efecte de generació». El sexe: diferències

quantitatives i qualitatives.Categories socioprofessionals.Nivells d’instrucció.
2.4.La interdependència de variables. Esport i mode de vida. Temps, diners i pràctica esportiva.

Esport i estils de vida.Teoriade lesoportunitats
3.Cultura i procésde socialització
3.1.Cultura i socialització: creences, ideologia, valors, normes, símbols.
3.2.La cultura esportiva: valors tradicionals i nous valors.
3.3.El procés de socialització: la persona coma ésser social; els agents socialitzadors; elmarc de la so-

cialització; la importància del llenguatge en el procés de socialització; la socialització primària i la
socialització secundària.

3.4.La influènciadel procésd’individualització en la socialització.
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4.Procésde socialització i esport
4.1.Presocialització esportiva

1.Diferenciació social i esport: Hàbits i esquemes incorporats; l’espai de les posicions socials:
capital econòmic i capital cultural; el sistema de pràctiques esportives; la distinció a través de
l’esport.

2.Gènere i esport: sexe i gènere; el concepte de construcció social; estereotips; feminitat imas-
culinitat; socialitzaciómasculina i socialització femenina; la diferència sexual.

3.Edat i esport: ciclesde vida i rituals de transició; actitudsdavantde l’esport segons l’edat.
4.2. Socialització en l’esport: les capacitats socialitzadoresde l’esport.
4.3. La transferènciadels valors adquirits en l’esport ad’altres àmbitsde la vida social.
4.4.Desocialitzar-se de l’esport i resocialitzar-se en altres àmbits de la vida: el cas de la pràctica es-

portivad’alt nivell.
5. L’organització social de l’esport
5.1. Principals “arranjaments institucionals”: club, mercat, Estat i «organització de la pràctica no or-

ganitzada».
5.2.Els clubs esportius: entre el grup social i l’organització formal; característiques constitutives del

clubesportiu
5.3.Les organitzacions públiques: burocràcia; models d’intervenció en l’esport (centralitzador, coo-

peratiu, subsidiari)
5.4.Lesorganitzacions comercials: característiques

6.Elmercatde treball de l’esport
6.1.Conceptes generals: què és elmercat de treball de l’esport?; unmercat de treball ampli i poc aco-

table; processos de desenvolupament del mercat de treball; polarització del mercat de treball;
estatus professional, processos d’inserció i determinació biogràfica; gènere i mercat de treball
de l’esport.

6.2. Situació delmercat de treball de l’esport; lloc ocupat pels llicenciats i llicenciades en ciències de
l’activitat física i l’esport enelmercatde treball de l’esport.

6.3.Prospectiva de futur: escenaris referencials per a l’estructura ocupacional de l’esport; conse-
qüènciesprofessionals, laborals i en la formacióde tècnics; el repte europeu.

METODOLOGIA:
L’objectiu metodològic de l’assignatura es provocar interès per la crítica i la reflexió sociològica en l’a-
lumnat.
L’assignatura busca que l’alumnat interrelacioni les explicacions teòriques de la professora i les lectures
proposades amb les seves pròpies experiències. Les activitats proposades són variades: des d’escoltar
les explicacions de classe, a llegir textos i adquirir un coneixementmés ampli sobre temes sociològics i
opinar ambconeixementde causa.Tambées realitzaran seminaris sobre temes esportius actuals que in-
teressindesdel puntdevista sociològic. S’haurand’exposar arguments sòlids i documentats al respecte.

AVALUACIÓ:
- Pel fet queesbuscadesenvoluparuna actitudcrítica i el coneixementde les teories sociològiques, l’as-
sistència a les classes ésobligatòria.
-Participació activa en seminarismostrant claramentque s’han llegit i treballat les lecturesproposades
(20%nota final).
-Examen final referit a tot el programa (40%nota final).
-Treball enparella o individual sobreunaproblemàtica sociològica argumentada ambrigor i contrasta-
da ambaltres autorsque amésestigui relacionadaambalgunaexperiènciapersonal d’algun/adels
componentsdel grup (40%nota final).



BIBLIOGRAFIABÀSICA
Barbero. J.I. (Coord.)Ciencias sociales y deporte, Pamplona:AsociaciónEspañolade InvestigaciónSocial

aplicada alDeporte, 1994.
Cardús, Salvador, (Coord.).Lamiradadel sociòleg.Què és, què fa, què diu la sociologia?Barcelona:Universitat

ObertadeCatalunya-Proa, 1999.
Corcuff,P.Lasnuevas sociologías.Madrid:AlianzaEditorial, 1998.
Enquesta sobre la pràctica d’activitats fisico-esportives a Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya,

SecretariaGeneral de l’Esport, 1995 i 1999http://cultura.gencat.es/esport
García Ferrando,M.; Puig, N. i Lagardera, F. (Coord). Sociología del deporte. Madrid:Alianza Editorial,

1998.
García Ferrando, M. Los españoles y el deporte: prácticas y comportamientos en la última década del siglo XX.

Madrid:MinisteriodeEducación,Cultura yDeporte,ConsejoSuperiordeDeportes, 2001
MartínezdelCastillo, J. (Coord.).Deporte y calidaddevida,Madrid:LibreríasEstebanSanz, 1998.
Mills,W.La imaginació sociològica.Barcelona:Herder, 1987.
PuigBarata,N. (Coord.). “Clubs esportius,monogràfic” aApunts.Educació fisica i esports, n. 49, 1997.
PuigBarata,N.;Zaragoza,A.Lectures en sociologia de l’oci i de l’esport,Barcelona:Universitat deBarcelona,

1995.
Soler, S;Prat,M; Juncà,A;Tirado,M.A.Esport i societat: unamirada crítica.Vic:EumoEditorial, 2007.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
Berger,P.L. Invitació a laSociologia,Barcelona:Herder, 1992.
Defrance, J.Sociologie du sport, Paris: éditions laDecouverte, 1995.
Diversos autors. El ejercicio físico y la práctica deportiva de las mujeres, Madrid: Ministerio de Asuntos

Sociales - Institutode laMujer, 1992.
Giddens,A.Sociología,Madrid:AlianzaEditorial, 1992.
García,M. (Coord.).Dona i esport,Barcelona:AjuntamentdeBarcelona, 1991.
García Ferrando,M. Los españoles y el deporte, 1980-1995. (Un estudio sociológico sobre comportamientos, acti-

tudes yvalores),València:ConsejoSuperiordeDeportes -Tirant loBlanch, 1997.
García Ferrando, M. (ed.). Pensar nuestra sociedad. Fundamentos de Sociología.València: Tirant lo Blanch.

Hiha edició catalana, 1991.
Heinemann,K. Introduccióna laEconomíadel deporte,Barcelona:Paidotribo, 1998.
Heinemann,K. Sociología de las organizaciones voluntarias. El ejemplo del club deportivo,Valencia:Tirant lo

Blanch,AsociaciónEspañolade InvestigaciónSocial aplicada alDeporte, 1999.
Sánchez Martín, R. (Coord.). Los retos de las Ciencias Sociales aplicadas al deporte, Pamplona: Asociación

Españolade InvestigaciónSocialAplicada alDeporte, 1996a.
Sánchez Martín, R. (Coord.). La actividad física y el deporte en un contexto democrático (1976-1996),

Pamplona:AsociaciónEspañolade InvestigaciónSocial aplicada alDeporte, 1996b.
Zaragoza,A.;PuigBarata,N.Oci, esport i societat.Barcelona:PPU, 1990.
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Fonamentsde l’educació

PROFESSORS:AnnaGIRBAUiFERRÉS

Anual. 9 crèdits.

OBJECTIUS:
L’assignatura presenta els elements bàsics del fet educatiu per tal que puguin servir de referència per al
desenvolupament de l’acció pedagògica que les persones llicenciades enCiències de l’Activitat Física i
de l’esport durant a terme al llarg de la seva vida professional.Tant pel que fa a la docència en el sistema
educatiu formal, comenelmóndel lleure, de l’entrenament i de la formacióengeneral.

CONTINGUTS:
1.Concepted’educació.

Elementsquehi intervenen.
Funcionsde l’educació
Àmbitsde l’educació

2.L’educació al llargdel temps
Breuanàlisi històrica
Lamodernitat
Elmónactual

3.El Sistemaeducatiu.
L’ensenyament aCatalunya iEspanya, enelmarc europeu
Legislació i estructuracióbàsicadel sistemaeducatiu
Tipologies escolars i etapes educatives

4.Elprocésd’ensenyament-aprenentatge
Principalsmodels didàctics
L’activitat escolar
Desplegament i concreciódel currículum

5.L’alumne i el grup-classe.
Escolarització i socialització
Dinamismesbàsicsdel grup
L’aula comaespai social

6.Laprofessiódocent
Lapràcticad’ensenyar.
Les institucions educatives.Organització imicropolítica.
La comunitat educativa.

METODOLOGIA IPLADETREBALL:
Les sessions de classe constaran d’explicacions per part del professor, lectura i comentari d’articles,
textos i altres documents, projecció de vídeos i diapositives, treballs en petits grups, debats col·lectius i
exposicionsde treballs perpartdels estudiants.Ésbàsica l’assistència a classeper a seguir correctament
el desenvolupamentdel programade l’assignatura.
Al’inici del curs es presentarà una proposta de llibres de lectura i es donaran orientacions per a la realit-
zaciód’un treball escrit sobre la lectura.
Durant el quadrimestre es realitzaran activitats orals i escrites i comentaris de textos i d’altres docu-
ments audiovisuals (vídeos, diapositives, pel·lícules, etc.) que seran avaluats de forma individual.Caldra
preparar i realitzar una activitat en grup sobre un apartat del programa que serà avaluada de forma gru-
pal.Tambées lliuraràunPlade treball de lesdiferents activitats que s’haurande realitzar.
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AVALUACIÓ:
L’avaluació es farà apartir dels següents aspectes:
a.Realitzaciód’activitatsde classe, de forma individual i/o engrup.
b.Treball individual: Lectura i comentari d’un llibre.
c.Proves escrites sobre els contingutsde l’assignatura.

Lanota final de l’assignatura serà laponderaciódels següents aspectes:
-Activitats de classe (individuals i engrup)........... 3
-Treball a partir de la lecturad’un llibre................. 2
-Proves escrites (finals del quadrimestre) ............ 5

Total ........................... 10

La sumanomés es farà quan els tres apartats estiguin superats satisfactòriament.En cas contrari, l’estu-
diant s’hauràdepresentar a la segonaconvocatòria.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
AlumnesdeBarbiana,Cartaaunamestra.Vic:EumoEditorial, 1998.Col.TextosPedagògics, n. 36.
Carbonell, Jaume,L’escola: entre la utopia i la realitat.EumoEditorial,, 1994.Col. Interseccions, n. 19.
Delors, J. (dir.).Educació: hi haun tresor amagat adins.Barcelona:UNESCO, 1996.
Dewey, J.,Democràcia i escola.Vic:EumoEditorial, 1985.Col.TextosPedagògics, n. 3.
Diversos autors.Pedagogías del sigloXX.Barcelona:CissPraxis /CuadernosdePedagogía, 2000.
Esteve, J.M.La tercera revolución educativa. La educación en la sociedad del conocimiento.Barcelona: Paidós,

2003.
Franch, Joaquim i altres, El grup classe: un potencial educatiu fonamental. Vic: Eumo Editorial, 1991. Col.

Interseccions, n. 13
Freire, Paulo,L’educació coma pràctica de la llibertat.Vic: EumoEditorial, 1987.Col.Textos Pedagògics, n.

13.
GimenoSacristán, J.,Elalumno como invención.Madrid:Morata, 2003.
Meirieu,Ph.Frankenstein educador. Barcelona:Laertes, 1998.
Meirieu, Ph. La escuela, modo de empleo. De los “métodos activos” a la pedagogía diferenciada. Barcelona:

Octaedro, 1997.
Morin, E. Els 7 coneixements necessaris per a l’educació del futur. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya,

2000.
Neill,A. S.,Summerhill.Vic:EumoEditorial,, 1986.Col.TextosPedagògics, n. 6.
Perrenoud, Ph.,Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona:Graó, 2004.Col. Biblioteca deAula, n.

196.
Trilla, J. (coord.)El legadopedagógico del sigloXXpara la escuela del sigloXXI.Barcelona:Graó, 2001.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
Bosch,Eulàlia,Educació i vidaquotidiana.Vic:EumoEditorial, 2003.Col. Interseccions, n. 29.
Condorcet,La instrucció pública.Vic:EumoEditorial, 1996.Col.TextosPedagògics, n. 34.
Coubertin.Pierrede,Lliçons de pedagogia esportiva.EumoEditorial, 2004.Col.TextosPedagògics, n. 43.
Diversos autors,Els grans autors i l’escola.Vic:EumoEditorial, 1987Col. Interseccions., n. 5.
Essomba, Miquel Àngel. L’atenció a la diversitat a Catalunya. Vic: Eumo Editorial, 2005. Col.

Interseccions, n. 29.
Lomas,C. (ed.)Lavida en las aulas.Barcelona:Paidós, 2002.
Morin,Edgar.Tenir el cap clar.Barcelona:LaCampana, 2001.
Negrín, O. iVergara, J.Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Editorial Centro de es-

tudiosRamonAreces, 2005 (2a ed.)
Prats, Joaquim, (ed.)La secundària a examen. Barcelona: ed.Proa, 2.002.Col.Debat, n. 11.
Postman,N.,Ladesaparició de la infantesa.Vic:EumoEditorial, 1994.Col. Interseccions, n. 12.
Postman,N.,Fide l’educació.Vic:EumoEditorial, 2000.Col. Interseccions, n. 24.
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RehabilitacióMotriu

PROFESSORAT: MartaSOLÀISERRABOU

Assignatura anual: 9 crèdits

OBJECTIUS:
- Proporcionar als alumnes els conceptes teòrics i pràctics elementals en tècniquesde rehabilitació.
-Aplicar aquests coneixements dins del camp de l’activitat física, com una eina que els proporcionarà
més independènciadins les seves tasquesprofessionals.
-Conèixer el vocabulari més utilitzat dins del camp de la rehabilitació i la medecina que estan relacio-
nats amb l’activitat física.
- Identificar els principals problemes físics que afecten lapràcticade l’exercici físic.

CONTINGUTS:
1- Introducció a la rehabilitació:
Quèés la fisioteràpia?
Quèés la rehabilitació?
EquipMultidisciplinar.Objectius.

2-Vocabularimés representatiu.
3-Principals tècniquesde rehabilitaciómotriu
A.Electroteràpia
Termoteràpia
Crioteràpia

B.Mecanoteràpia
Poleoteràpia
Suspensoteràpia

C.1.Cinesiteràpia
C.2.Teràpiamanual:
-Massoteràpia
-Mobilitzacionspassives
-Manipulacions
-Teràpiamanual específica:

P.N.F.
Bobath
R.P.G.
Cyriax
Terryer
Mayland
Kaltenborn
Maigne...

D-Tècniques específiques:
Sofrologia.Relaxació
Psicomotricitat
Schroth
Klpapp
Neederhofer
Taiping
Estiraments: analítics i globals
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Ortesis.
E-Hidroteràpia
Balneoteràpia
Kineobalneoteràpia
Helioteràpia
Hidrologiamèdica.

4-Rehabilitaciópostural:
-Observació, anàlisi i avaluacióde lapostura
-Medició i avaluaciódels escurçamentsmusculars
-Exercicis de reprogramaciópostural

5-Ergonomia:
- Introducció teòrica
-Principals posturesde la vidadiària.

TIPUSDESESSIONS:
Teòriques aproximadamentuns 2/3 i pràctiques aproximadament 1/3.

AVALUACIÓ:
Prova escritadepreguntes curteso tipus test.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Einsingbach,Thomas i altresFisioterapia y rehabilitación en el deporte. Barcelona: Scriba, 1992.
Einsengbach,ThomasLarecuperaciónmuscular.Barcelona:Paidotribo, 1994.
Esnault,M.Estiramientos analíticos en fisioteràpia activa. Barcelona:Masson, 1994.
Kapandji, I.A.Cuadernos de fisiología articular. Barcelona:Masson, 1990.
Lapierre,A.Lareeducación física III. 6a edició.Ed. Inversiones editorialesCIEDossat, 2000.
Neiger, H. Los vendajes funcionales. Aplicaciones en traumatologia del deporte y en reeducación. Barcelona:

Masson, 1990.
Neiger,Leroy,Dufour i altresKinesioterapia. Barcelona:Panamericana, 1997.
Neiger,HenriEstiramientosAnalíticosManuales.Barcelona:Panamericana, 1992.
Souchard,Ph.E.StretchingGlobalActivo. Barcelona:Paidotribo, 2000.
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ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDETERCERCURS

ActivitatFísica iSalut

Troncal: 9 crèdits

PROFESSORS:FrancescMARINSERRANO
AnnaPUIGRIBERA

L’assignatura estàdividida enduesparts:

PARTI

OBJECTIUSGENERALS
-Posardemanifest la relacióquehiha entre l’activitat físicade l’organismeenconjunt i l’estat funcional
dels diversosòrgans i sistemes.
-Fer prendre consciència de la importància de l’exercici comamitjà permantenir la salut i per prevenir
o retardar l’aparicióde lamalaltia.
- Il·lustrar el paper que els diversos tipus d’exercici poden tenir en la pràctica clínica com amitjà per a
millorar la salutde lapoblació engeneral i la condició físicadelsmalalts.

OBJECTIUSESPECÍFICS
-Conèixer lesbasesbioquímiques i fisiològiquesde l’activitatmuscular.
-Conèixer els aspectesmetabòlicsde l’activitat física.
-Conèixer els mecanismes d’adaptació dels aparells respiratori, cardiovascular, digestiu i immunitari
als diferents tipusd’activitat física.
-Conèixer les repercussionsde l’activitat física sobre els diferents sistemes.
-Conèixer els beneficis i les aplicacions terapèutiquesdel exercici físic en lesdiferentspatologies.

RECURSOSD’APRENENTATGE IMETODOLOGIADOCENT
L’assignatura combina les classes teòriques i tallers de pràctiques a través de les explicacions del profes-
sor.
També s’exposaran casos pràctics que els alumnes hauran d’analitzar i resoldre els possibles problemes
quepodenpresentar.

TEMARI
1.Aspectes generals.

-Conceptes.
-Nivell d’activitat física aCatalunya.

2. Fisiologiade l’exercici
-Bases fisiològiquesdel condicionament físicde l’organismea l’exercici físic.
-Adaptacionsdel sistemacardiovascular en resposta a l’exercici.
-Beneficis de l’exercici sobre la salut.

3.Rics i precaucionsdurant lapràctica esportiva.
-Valoració funcional i cardiològicaprèvia a l’activitat física.
-Normesgenerals en laprevencióde lesions esportives.
-Contraindicacióper fer exercici.
-Activitat física imort sobtada.
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4.Exercici imalaltia.
-Malalties cardiovasculars.
-Malalties respiratòries.
-Malaltiesmetabòliques: obesitat, diabetis, dislipèmies.
-Malalties osteoarticulars i degeneratives.
-Malalties gastrointestinals.
-Malalties renals.
-Activitat física i salutmental.
-Trasplantamentd’òrgans.
-Càncer.
- Sida.

5.Tallerspràctics.

AVALUACIÓ
L’avaluacióde l’assignatura comportarà haver dedemostrar els coneixements adquirits tant a les classes
teòriques comals tallers depràctiques.
L’avaluació es faràmitjançantunexamenquecombinapreguntesobertes i casos clínics.
Améses tindrà encompte laparticipació a les classes i tallers depràctiques.

BIBLIOGRAFIABÀSICA.PARTI
Barbany, J.R.Fisiologia del ejercicio físico y del entrenamiento.Barcelona:Paidotribo, 2002.
Barbany, JR.Alimentaciónpara el deporte y la salud. Barcelona:MartínezRoca, 2002.
FarrerasRozman.Medicina Interna.Madrid:Harcourt, 2000.
Guia per a la promoció de la Salut per mitjà de l’activitat física. Quaderns de Salut Pública n 8. 14.

Generalitat deCatalunya,DepartamentdeSanitat i Seguretat Social.
Guidelines for exercise testing and prescription. American College of Sports Medicine. 5a ed. Editorial

WilliamsWilkins 1995
Manual de consulta para el control y la prescripción de ejercicio. American College of Sports Medicine.

Barcelona:Paidotribo..
SerraGrima, JR.Prescripciónde ejercicio físico para la salud. Barcelona:Paidotribo, 1996.
TortoraGrabowski,T.Principios de anatomia y fisiologia, 9a ed.OxfordUniversityPress, 2002.
Wilmore, J.H.;Costill,D.L.Fisiologia del esfuerzo ydel deporte. 5a ed.BarcelonaPaidotribo, 2004.

PARTII

PROFESSORA:AnnaPUIGRIBERA

Troncal: 9 crèdits

OBJECTIUSGENERALS
1.Posardemanifest el valorpreventiu i terapèuticde lapràctica regulard´activitat física.
2.Reflexionar sobre els beneficis depromoure activitat física anivell de salutpública.
3.Adquirir conceptes i coneixements que reforcin el paper del llicenciat enCAFE en la prescripció in-
dividualitzada d´activitat física a població sana i no sana amb l´objectiu de facilitar la integració pro-
fessional dins l´àmbit sanitari.

OBJECTIUSESPECÍFICS
4.Conèixer la relacióquehihaentre l´activitat física i la salut.
5.Conèixer els rols dels llicenciats enCAFÉdins l´àreade la salut enbase a experiències internacionals.
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6.Conèixer lesdiferències entreprogramesd´exercici físicper salut i per rendiment.
7.Conèixer les recomanacions actuals d´activitat física i exercici físic en gent sana i algunes poblacions
especials.

8.Aprendre a confeccionarprogramesd´activitat física i exercici físicper salut.

CONTINGUTS
1.Definiciódeconceptesbàsics:

- Salut
-Activitat física
-Exercici físic
-Fitness - condició física
-Componentsdel fitness
-Determinantsde la salut

2.Relació entre activitat física i salut:
-El sedentarismeen lanostra societat
-Activitat física i índexsdemortalitat
-Efectesde l´activitat física sobrediversesmalalties:

.Malalties cardiovasculars

.Malaltiesmetabòliques

.Malaltites osteoarticulars i degeneratives

.Malalties respiratòries

. Salutmental i qualitat de vida

.Càncer

.Beneficis de l´activitat física sobre la salut
3.Nivells de salut aCatalunya
4.Nivells d´activitat física aCatalunya
5.Funciódels llicenciats enCAFEdins l´àreade la salut
6.Dosi recomanadad´activitat físicaperobtenir els beneficis saludables.
7.Diferència entre laprescripciód´exercici físicper rendiment i la prescripciód´exercici físicper salut
8.Prescripciód´exercici físic enpersones sanes:Recomanacions actuals

-Models deprescripciód´exercici físicper salut:
.Estil de vida actiu
.Programaestructuratd´exercici

-Estil de vida actiu.
-Programaestructuratd´exercici:

.Resistència cardiovascular

. Força i resistènciamuscular

. Flexibilitat
-Testsde fitness,mesuradels nivells d´activitat física i paràmetresde salut

9.Prescripciód´exercici físic enpoblacions especials:Recomanacions actuals
-Gent gran
-Dones embarassades
- Sobrepès i obesitat: aspectes generals
-Nens i adolescents

10.Dissenydeprogramesd´activitat física i exercici físic:Metodologia i consells pràctics

METODOLOGIA
L´assignatura combina les classes teòriques i activitats pràctiques per tal d´assimilar, relacionar i trans-
ferir els coneixements teòrics a situacions reals.Algunes de les activitats pràctiques són: discussions de
grupenbase a articles publicats a la premsa, exposicióde casospràctics, confecciód´unprogramad´ac-
tivitat física apartir de casos reals, veure videosdeprogramesd´exercici físic.
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SISTEMAD’AVALUACIÓ
L’avaluació es faràmitjançant exàmens tipus test 70%de la nota final, un primer examen eliminatori al
gener i el segon al juny. La resta de la nota serà la presentació d´un treball escrit a final de curs (25%de la
nota final) el qual hauràd´exposar-se a classe (5%).

BIBLIOGRAFIABÀSICA

Revistes
AmericanCollege of SportsMedicine.ACSM´sHealth andFitness Journal. Bringing the gap between science
andpractice.www.acsm-healthfitness.org

Llibres
American College of SportsMedicine (1998).ManualACSMpara la valoración y prescripción del ejercicio.

Barcelona:Paidotribo.
American College of Sports Medicine (2000). Manual de consulta para el control y la prescripción de

ejercicio. Barcelona:Paidotribo.
Oja P., Tuxworth B., (1995). Eurofit para adultos: evaluación de la aptitud física en relación con la salud.

Madrid:ConsejoSuperiordeDeportes.
LópezMiñarroP.A., (2000).Ejercicios desaconsejados en la actividad física: detección y alternativas.Madrid:

Inde.
GuilléndelCastilloM. (2005).El ejercicio físico comoalternativa terapéutica para la salud.Madrid: Inde.
RikliR.E., JonesC.J. (2002).SeniorFitnessTestManual.Champaign:HumanKinetics
NorrisC. (2002).Back stability book, video andCD-Rom. Leeds:HumanKinetics.
Page P.; Ellenbecker TS. (2003). The scientific and clinical application of elastic bands. Leeds: Human

Kinetics
Goldenberg,L.;Twist,P. (2003).StrengthBallTraining. Leeds:HumanKinetics.
Blahnik, J. (2003).Full-body flexibility. Leeds:HumanKinetics

CDs
BrownL.E.;Comeau,M.J. (2003).FunctionalResistanceTrainingTechniques. Leeds:HumanKinetics
Norris,C. (2002).Back stability book, video andCD-Rom. Leeds:HumanKinetics.
Stretching andFlexibility.An interactive encyclopaedia. (2003).Leeds:HumanKinetics.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
Heyward VH. (2002). Advanced fitness assessment and exercise prescription. Champaing (IL):

HumanKinetics.
ACSM (2000). ACSM´s guidelines for exercise testing and prescription. Baltimore: LippincottWilliam &

Wilkins.
ACSM (1998). ACSM´s resource manual for guidelines for exercise testing and prescription. Baltimore:

William&Wilkins.
US.Department ofHealth andHuman Services (1996).Physical activity and health: a report of the surgeon

general. Atlanta, (GA): US. Department of Health and Human Services, Centers for Disease
Control andPrevention,NationalCenter forChronicDiseasePreventionandHealthPromotion.

McKenna J.;RiddochC. (2003).Perspectives onhealth and exercise.Hampshire:PalgraveMacnillan.
Marcus B.H.; Forsyth L.H. (2003). Motivating people to be physically active. Champaing (IL): Human

Kinetics.
Pollock, M.L.; Gaesser, G.A.; Butcher, J.D. (1998) The recommended quantity and quality of exercise

for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy
adults.Medicine andScience inSportsMedicine; 30: 975-991

ACSM (2002). Position stand: progression models in resistance training for healthy adults. Medicine
andScience inSportsMedicine; 34 (2): 364-380.
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ACSM (2001). Dose-response issues concerning physical activity and health: an evidence-based
symposium.Medicine andScience inSportsMedicine; 33 (6 suppl.): S345-S641

ACSM (2000). International life sciences institute measurement of physical activity: advances in as-
sessment techniques; 32 (9 suppl.): S439-S516

Riddoch C., Puig-RiberaA., CooperA., (1998). Effectiveness of physical activity promotion schemes in pri-
mary care: a review. London:HealthEducationAuthority.

Departament de Sanitat i Seguretat Social (1994).Guia per a la promoció de la salut per mitjà de l´activitat
física. Barcelona:Generalitat deCatalunya.

Departament de Sanitat i Seguretat Social (2003). Plà de Salut de Catalunya: 2002-2005. Barcelona:
Generalitat deCatalunya.

Buckley, J., Holmes, J.,Mapp,G. (1999).Exercise on prescription: cardiovascular activity for health.Oxford:
ButterworthHeineman.

Brooks D., (2001). Effective strength training: Analysis and techniques for upper-body, lower-body, and trunk
exercises.Champaign (IL):HumanKinetics.

Griffin, J.C. (1998).Client-centered exercise prescription.Champaign (IL):HumanKinetics.
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Ensenyamentde l’ActivitatFísica i l’Esport

PROFESSORS: MontserratMARTINiHORCAJO
JoanARUMÍ iPRAT

Troncal.Anual. 12 crèdits.

OBJECTIUS:
- Familiaritzar-se ambel conceptededidàcticade l’EducacióFísica
-Conèixer el dissenycurricular enEducacióFísica a l’ESOi abatxillerat.
-Comprendre el significat i la importànciade l’EducacióFísica.
-Adquirir elsmitjansperplanificar l’àreade l’EducacióFísica enuncentre educatiu.
-Reflexionar sobre elsmètodes existentsd’avaluació enEducacióFísica.
-Comprendre la necessitat d’explorar i buscar noves maneres d’avaluar l’Educació Física a secundària
d’acordamb la llei vigentd’educació.
-Analitzar tècniquesd’avaluació relacionadesmés ambelprocésqueambel resultatde l’aprenentatge.
-Aplicar els aspectesbàsicsper ensenyar l’EducacióFísicade formaeficaç.
-Definir estils d’ensenyaments ajustats a l’educació secundària.
-Elaborarunaunitatdidàctica i programaruna sessiód’EducacióFísica.
-Prendre decisions didàctiques de formadinàmica, tot interpretant les característiques dels destinata-
ris.
-Conduir correctamentuna sessiód’EducacióFísicade formapràctica.
-Gaudir amb la realitzacióde les sessionsd’EducacióFísica.

METODOLOGIA:
El contingut de les sessionsde caràcter teoricopràctic es desenvoluparà apartir de grupsde treball on la
cohesió i la cooperació entre els membres serà fonamental per assolir els diferents objectius de l’assig-
natura. Les classes afavoriran en tot moment el procés de reflexió individual i col·lectiu a partir de la
preparació d’activitats per part de l’alumnat, com per exemple: exposicions de temes relacionats amb
l’ensenyamentde l’AF i l’esport, debats, pel·lícules, documentals, sessionsd’activitat física...

CONTINGUTS:
Lapropostade temes a treballar esdistribueix en4gran temes:
Tema1:Coneixementdelmarc legislatiu enquè s’inclou l’àread’EFa la secundària. Interpretacióde les
limitacions i la flexibilitat que laLleiEducativa té vers lapràcticadocentde l’EF

1.1.Elements curriculars que laLlei prescriu:
1.1.1. Objectius
1.1.2. Continguts
1.1.3. Metodologies
1.1.4. Temporalització i seqüenciació
1.1.5. Avaluació

Tema2:Tradicionsde formaciódel professorat

Tema3:Coneixementde l’alumnatquees troba a l’etapade l’EducacióSecundàriaObligatòria
3.1.Els canvis a l’adolescència: físics, psíquics i socials.
3.2. Ladiferència sexual a l’aula (noies i nois)
3.3. Lesdiferències culturals
3.4.LesNecessitatsEducativesEspecials
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Tema4:Laprogramació a l’aula:LaUnitatdeProgramació
4.1.Els objectiusdidàctics
4.2.Els continguts
4.3.Lesmetodologies
4.4.La temporalització
4.5.L’avaluació

AVALUACIÓ:

Avaluació formativa:
En l’avaluació formativa la presència i participació a les classes no és avaluable: és un requisit indis-
pensable, perquè lametodologia l’hemfonamentada enel treball en grup. Si nohi haprocésd’aprenen-
tatge en grup aquesta avaluació no es pot portar a terme. L’avaluació consistirà a confeccionar diferents
treballs, proves, exercicis i exposicions a la resta de la classe. L’alumnat els anirà desenvolupant, presen-
tant i millorant a partir de les classes, tutories i reunions amb el seu grup de treball al llarg del curs.
Aquest treball divers i col·lectiu s’anirà recollint en un portafoli que es presentarà a final del semestre i
que avaluaremconjuntament l’alumnat i el professorat.

Avaluació alternativa:
Per aquella part de l’alumnat queno segueixi el procés de l’avaluació formativa hi haurà una prova escri-
ta al final de curs (juny) en les dates assignades per la Facultat d’Educació sobre els continguts de l’assig-
natura.

OBSERVACIONS:
Per a les classespràctiques ésobligatori portar xandall i calçat esportiu.

BIBLIOGRAFIABÀSICA
Arumí, J.L’esport formatiu.Generalitat deCatalunya, 2007.
Blázquez,D.LaEducaciónFísica.Barcelona: Inde, 2002.
Blázquez,D.Evaluar enEducaciónFísica. Barcelona: Inde, 1990.
DelgadoNoguera,M.A.Los estilos de enseñanza en laEducaciónFísica. I.C.E.,Granada, 1991.
Fraile,A. (Coord.)Didáctica de la Educación Física.Una perspectiva crítica y transversal.Madrid: Biblioteca
Nueva, 2004.
Galera,A.Manual de didáctica de la educación física I i II. Barcelona:Paidós. 2001.
López Pastor, V. Evaluación compartida. Descripción y análisis de experiencias en Educación Física. Sevilla:

PublicacionesM.C.E.P., 2000.
LópezPastor,V. (Coord.).EducaciónFísica,Evaluación yReforma. Segovia:LibreríaDiagonal, 1999.
Mosston, M.; Ashworth, S. La enseñanza de la educación física (la reforma de los estilos de enseñanza).

Barcelona:HispanoEuropea, 1993.
Rico,L;Madrid,D.Fundamentos didácticos de la áreas curriculares.Madrid: Síntesis, 2000.
SánchezBañuelos,F.Bases paraunadidáctica de la educación física y el deporte.Madrid:Gymnos, 1992.
Sicilia,A;Delgado,M.EducaciónFísica yEstilos deEnseñanza. Barcelona: Inde, 2002.
Siedentop,D.Aprender a enseñar laEducaciónFísica. Barcelona: Inde, 1998.
Soler, S; Prat, M; Juncà, A; Tirado, M.A. Esport i societat: una mirada crítica. Vic: Eumo Editorial,

2007.
Ureña, F. (coord.)La educación física en secundaria. Elaboración demateriales curriculares. Fundamentación te-

órica.Barcelona: Inde, 1997.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
Blández, J.Lautilizacióndelmaterial y del espacio enEducaciónFísica.Barcelona: Inde, 1995.
Blázquez, D. «Elección de un método en educación física: Las situaciones-problema». RevistaApunts:
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VolXIX,n. 74.Barcelona, junyde 1982.
Blázquez,D. Iniciacióna los deportes de equipo. Barcelona:MartínezRoca, 1986.
Blázquez,D.La iniciacióndeportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde, 1995.
Contreras Jordán,O.Didáctica de laEducaciónFísica.Barcelona: Inde, 1998.
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Currículum. Educació Primària.

Barcelona, 1994.
Florence, J.Tareas significativas enEducación escolar.Barcelona: Inde, 1991.
Fraile,A.Elmaestro de educación física y su cambio profesional. Salamanca:Amarúediciones, 1995.
GonzálezHerrero,M.E.EducaciónFísica enPrimaria (Vol.I-V).Barcelona:Paidotribo. 1996.
Pieron,M.Didáctica de las actividades físicas y deportivas.Madrid:Gymnos, 1988.
Prat,M. «Elperfil professional delmestre especialistad’EducacióFísica».RevistaApunts, n. 61. 2000.
Pujolàs,P.Atencióna ladiversidadyaprendizaje cooperativo en la educación obligatoria.Málaga:Aljibe, 2001.
Pujolàs,P.Aprendre junts alumnes diferents.Vic:EumoEditorial, 2003.
Ríos, M; Blanco, A; Bonany, T; Carol, N. El juego y los alumnos con discapacidad. Barcelona: Paidotribo.

1998.
RuizOmeñaca, J.V.Pedagogíade los valores en laEF.Madrid:CCScop. 2004.
Vázquez,B.Laeducación física en la educación básica.Madrid:Gymnos, 1989.

Websrecomanades:
PerEducacióFísica: http://www.efdeportes.com

Revistes:
-Apunts d ’EducacióFísica.
-Tàndem.EducacióFísica.
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EspecialitzacióEsportiva I-II

Bàsquet

PROFESSOR: JoanARUMÍPRAT

Troncal: 9 crèdits

OBJECTIUS:
- Perfeccionar el coneixement tècnic i tàcticdel bàsquet
-Conèixer la tècnicade l’entrenament i la direcciód’equip.
- Iniciar-se en la lecturadel bàsquet (tècnicadeScouting imuntatgede sistemes)
-Dissenyar entrenaments adients als objectius a assolir.
-Conèixer lesbasesprincipals de lapreparació física enel bàsquet.

METODOLOGIA:
L’assignatura combinarà classes teòriques i classespràctiques.En les classes teòriques espresentaran
sistemesofensius i defensiusqueespracticarana travésd’exercicis analítics, joc reduït, jocdirigit i joc
real. Les classes s’organitzaranengrupsheterogenis i les activitats serancooperatives, procuranqueels
i les alumnes s’ajudin.

CONTINGUTS:
1.Estructurade l’entrenament enel bàsquet.Tipusde tasques
2.L’atacper conceptes:
2.1. Posicionsdels jugadors: 5 oberts

Passar – tallar,marxar i reemplaçar
2.2.El bloc indirecte

Conceptedepassar i anar ablocar
2.3.Posicions: 4oberts i un jugador interior
2.4.Atacuniversal: 3 jugadors exteriors i dos interiors
2.5.ConceptedeFlex.
2.6. Schaffels
2.7.L’entrenamentdels bloqueigs(defensa i atac).
2.8. Situacions específiques (inicis ambcaixa, el bloqueigdirecta, finals depossessió i finals departit,
sacadesdebanda i de fons)

3.El contraatac:
3.1.Anàlisi dels jugadors
3.2. Sortida i finalitzaciódel contraatac.
3.3.Transicions

4.Ladefensa:
4.1. Filosofia i generalitats.
4.2.Defensa individual.
4.3.Defenses zonals:

4.3.1.Zonesparells
4.3.2.Zones imparells

4.4.Zonesd’ajustament
4.5.Defenses alternatives
4.6.Defenses combinades
4.7.Defenses agressivesdemigcamp ide tot el camp.

5.Atac contra ladefensa enzona.
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5.1.Conceptes.
5.2.Posicions i bloqueigs.

6.Lapreparació física enel bàsquet.
6.1.Capacitats físiques.
6.2.Exercicis específics, dirigits i generals.
6.3. Sistemad’entrenament

7. Scouting.Observaciódepartits.

AVALUACIÓ:
-Es faràuna avaluació inicial teòrica i pràctica.

1.-Avaluació formativa (80%).Cal aprovar independentment lesduesparts següents:
-Realitzaciód’un treball deplanificaciód’una temporada (40%)
-Assistència, preparació i execucióde formapràcticad’activitats.El llargdel curs es realitzenentre45
i 50 activitats (contant les classes pràctiques). L’estudiant ha d’assistir o realitzar com a mínim 35
(70%)d’aquestes activitatsper aprovar l’avaluació formativa.

2.-Avaluació final, examen teòric (20%)

*Per aprovar l’assignatura és necessari aprovar l’avaluació formativa i l’avaluació final independent-
ment. En cas de suspendre l’avaluació formativa l’estudiant haurà de realitzar un treball d’aprofundi-
ment.

OBSERVACIONS:
Per a les classespràctiques s’hadeportar xandall i calçat esportiu.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
CallejaGonzález, J. ICurso de preparación física en baloncesto de formación yalto nivelMadridGymnos.

2001
Comas,M.Baloncesto,más queun juego (col·lecció).MadridGymnos, 1991.
Cometti,G.LaPreparación física en el baloncesto. Barcelona:Paidotribo, 2002.
Costoya,R.Baloncesto.Metodologia del rendimiento.Barcelona: Inde, 2002.
Jordane,F.Baloncesto.Bases para el alto rendimiento deportivo. Barcelona:HispanoEuropea, 1999.
Karl,G. 101 jugadas para sacar de fondo ybanda enbaloncesto. Barcelona:Paidotribo, 2001.
Méndez,A.Técnicas de enseñanza en la iniciaciónal baloncesto. Barcelona: Inde, 2005.
Niedlich,D.Baloncesto:Esquemas i ejercicios tácticos. Barcelona:HispanoEuropea, 1996.
Olivera, J. 1250Ejercicios y juegos deBaloncesto (3Vol).Barcelona:Paidotribo, 1996.
Reglas oficiales de baloncesto.Federación internacional deBaloncesto.
Vary,P. 1000 ejercicios y juegos de baloncesto. Barcelona:HispanoEuropea, 1995.
Wissel,H.Baloncesto.Aprender y progresar. Barcelona:Paidotribo, 1998.

Revista
Clínic. FederacióCatalanade bàsquet

PàginesWeb:
http://zonabasket.metropoliglobal.com/verRef.php
http://www.jes-soft.com/playbook/
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EspecialitzacióEsportiva I-II

Atletisme

PROFESSOR: JoséLuisLÓPEZDELAMO

Assignatura anual: 9 crèdits

Després de conèixer a primer curs els fonaments generals de l’atletisme, en què consisteix aquest es-
port de forma teòrica i pràctica, l’estudiant s’endinsa aquest curs al món de l’entrenament d’alt nivell.
És adir, ja nopensa tant comunmonitorounprofessord’educació físicaqueutilitza l’atletismea la seva
assignaturao comaactivitat extraescolar, desd’unpuntde vista fonamentalment educatiu, sinóque ara
japensa i actua comunentrenadorquebusca el rendimentdels seus atletes.

OBJECTIUSDIDÀCTICS:
-Adquirir coneixements tècnics de nivell superior a les principals proves de l’atletisme (curses, salts i
llançaments).
-Aprendre a planificar i desenvolupar entrenaments per a les diferents especialitats atlètiques que s’es-
tudiaranaquest curs.
-Conèixer l’entrenamentd’algunsdelsmillors atletes internacionals i nacionals dediversesproves.
-Aplicarmètodes i sistemesdecontrol i valoracióde l’entrenamentde l’atleta.
- Introduir-se de forma real i pràctica al món de l’atletisme (actualitat, entrenaments, competicions i
organització).

CONTINGUTS:
1. Situació actual de l’atletisme.
2.De la seleccióde talents a l’atletismed’alt nivell.
3.Curses.
3.1.Breu recordatori dels fonaments tècnics explicats aprimer curs.
3.2.Característiques tècniquesde les curses.
3.3.Continguts i planificacióde l’entrenamentdels atletesdecursesd’alt nivell.
3.4.Control i valoraciódel rendimentdels atletesdecurses.
3.5.Aprendre aobservar a les curses.
3.6.Així entrena...

4. Salts.
4.1.Breu recordatori dels fonaments tècnics explicats aprimer curs.
4.2.Característiques tècniquesdels salts.
4.3.Continguts i planificacióde l’entrenamentdels atletesde salts d’alt nivell.
4.4.Control i valoraciódel rendimentdels atletesde salts.
4.5.Aprendre aobservar als salts.
4.6.Així entrena...

5. Llançaments.
5.1.Breu recordatori dels fonaments tècnics explicats aprimer curs.
5.2.Característiques tècniquesdels llançaments.
5.3.Continguts i planificacióde l’entrenamentdels atletesde llançamentsd’alt nivell.
5.4.Control i valoraciódels rendimentdels atletesde llançaments.
5.5.Aprendre aobservar als llançaments.
5.6.Així entrena...
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METODOLOGIA:
Les sessions constaran d’explicacions teòriques per part del professor, comentaris de vídeos, realitza-
ció de tests i proves de campo laboratori, alguna classe pràctica a la pista d’atletisme (enmenornombre
que les teòriques) més el complement d’alguna conferència a càrrec d’entrenadors d’atletisme de reco-
negut prestigi. Però a més, volem que un/a alumne/a veritablement especialista en atletisme s’endinsi
en aquestmón, que aprengui a estimar-lo, estigui en una pista, visqui el dia a dia d’atletes i entrenadors,
vagi a competicions, etc.

AVALUACIÓ:
L’avaluació d’aquesta assignatura es farà a partir de l’assistència i participació a l’activitat d’aula i de pis-
ta, examen teòric i realitzaciód’un treball de fi de curs (memòriad’entrenamentd’unatleta).
Per aprovar l’assignatura, hand’estar aprovats els tres componentsde l’avaluació esmentats.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Cometti,G.El entrenamiento de lavelocidad. Barcelona:Paidotribo, 2002.
DiversosAutorsAtletismoIISaltos.Madrid:ComitéOlímpicoEspañol, 1992.
DiversosAutorsAtletismo 1.Carreras ymarcha.Madrid:RFEA, 1998.
DiversosAutorsLanzamientos.Madrid:RFEA, 2002.
DuránPiqueras, J.P.Manual básico de atletismo (II lanzamientos).Madrid:RFEA, 2002.
GarcíaManso, J.M. i altres.Bases teóricas del entrenamiento deportivo.Madrid:Gymnos, 1996.
GarcíaManso, J.M. i altres.Lavelocidad.Madrid:Gymnos, 1998.
García-Verdugo,M.Principios del autoentrenamiento.Manual del corredor.Madrid:Gymnos, 2000.
Gil, F. i altres.Manual básico de atletismo (I.Carreras ymarcha).Madrid:RFEA, 2000.
Hubiche, J.L.; Pradet,M.Comprender el atletismo. Barcelona: Inde, 1999.
López, J.L. La tecnologia MuscleLab: de l’Agència Nord-americana de l’Espai (NASA) a l’esport. Barcelona:

FundacióBarcelonaOlímpica, 2000.
Piasenta, J.Aprender a observar. Barcelona: INDE, 2000.
Quercetani,R.L.Historia del atletismomundial.Madrid:Debate, 1992.
Rius, J.Metodología y técnicas de atletismo. Barcelona:Paidotribo, 2005.
Ruf,A.,Vélez,M.Saltos verticales.Madrid:RFEA, 2003.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA:
Alonso, D.; Hernández, J.L. (coords.) Grandes momentos del maratón español. Madrid: Alianza Editorial,

2002.
Bowerman, W.; Freeman, W. High-perfomance trining for track&field. Champaign: Human Kinetics,

1991.
DiversosAutorsLanzamientos.Madrid:RFEA, 2002.
DiversosAutors IAAF90years (1912-2002).Cuneo: IAAF, 2002.
Ferro,A.Lacarreradevelocidad.Metodología de análisis biomecánico.Madrid:EstebanSanz, 2001.
Fortunyo, J.A.; Sabaté,R.Córrer.Dels 100metres llisos a lamarató.Lleida:Dilagro, 1992.
Fortunyo, J.A.; Sabaté,R. Saltar i llançar: l’atletismede concursos. Lleida:Dilagro, 1995.
García-Verdugo, M.; Leibar, X. Entrenamiento de la resistencia de los corredores de mediofondo y fondo.

Madrid:Gymnos, 1997.
Gil,C.Velocidady relevos.Madrid:RFEA, 1977.
Hegedus, J.Técnicas atléticas.BuenosAires: Stadium, 1988.
López, J.L.Guía escolarVox.EducaciónFísica ydeportes. Barcelona:Credsa, 2001.
López, J.L.Manual deEducaciónFísica. Barcelona:Océano, 2002.
Martin,D;Coe,P.Entrenamiento para corredores de fondo ymediofondo. Barcelona:Paidotribo, 1997.
MartínAcero,R.Velocidade. Santiago:Lea, 1995.
Olivera, J. 1169 ejercicios y juegos de atletismo (2 vol.)Barcelona:Paidotribo, 1999.
Payne,H. i altres.Athletes in action. London:PelhamBooksLtd, 1985.

72 GUIADEL’ESTUDIANT 2007-2008 CAFE



Polischuk,V.Atletismo. Iniciación yperfeccionamiento. Barcelona:Paidotribo, 1996.
Schmolinski.Atletismo.Madrid:PilaTeleña, 1981.
Tous, J.Nuevas tendencias en fuerza ymusculación. Barcelona:Ergo, 1999.
Zaporozhanov,V.A. i altres.Lacarreraatlética. Barcelona:Paidotribo, 1992.

Revistes:
AEFA.AssociationdesEntraineursFrançais d ’Athletisme (París)
Apunts:Educació física i esports. INEFC(Barcelona)
Atleticastudi (Roma)
Atletismo español (Madrid)
Cuadernos de atletismo (Madrid)
ICD. Investigación enCiencias delDeporte (Madrid)
NewStudies inAthletics (Montecarlo)
RED:Revista deEntrenamientoDeportivo (LaCorunya)

Suport informàtic:
El rincóndel entrenador. (CD).RFEA.Madrid.
www.lecturasef.com
www.rfea.es
www.rendimientodeportivo.com
www.fcatletisme.cat
www.iaaf.org
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EspecialitzacióEsportiva I-II

Natació

PROFESSOR:EduardRAMÍREZiBANZO

Anual. 9 crèdits

OBJECTIUS:
L’objectiu principal de l’assignatura és que els alumnes siguin capaços d’identificar i planificar diferents
formesde treballar perdiferents zonesd’entrenament segons l’individu i laprova.

L’assignatura esdivideix en tresblocsd’objectius:

Primer bloc:
- Identificar i analitzar els diversosparàmetresde la tècnica i l’entrenamentde lanatació.
SegonBloc:
-Conèixer els diferentsparàmetres fisiològics imètodesd’entrenament a l’aigua i en sec.
Tercer bloc:
-Planificar uncicle anual dins lanatació competitiva.

METODOLOGIA:
Els objectius de l’assignatura s’assoliran mitjançant l’aplicació teòrica i pràctica dels continguts en un
50% en cada cas.Tant en les sessions teòriques com en les pràctiques serà important la participació ac-
tivadels alumnesperunamillor reflexió i assimilaciódels continguts.
Assistènciaobligatòria a les sessionspràctiques (80%).

CONTINGUTS:

Primerbloc:
Anàlisi i entrenamentde la tècnica
1.1.El rol de les capacitats coordinatives en lanatació
1.2.Anàlisi tècnicde sortides i viratgesdels estils denatació

1.2-1.Estudibiomecànicde la sortida enels diferents estils
1.2-2.Estudibiomecànicdels viratges enels diferents estils

1.3.Mètodesper a l'aprenentatge tècnic
1.4.Mètodesper a l'entrenamentde la tècnica
1.5. L'errada tècnica
1.6.Planificació l'entrenament tècnicd'unnedador
1.7.Determinació i avaluaciódels paràmetresquantitatiusde la tècnica

1.7-1. Freqüènciadebraçada
1.7-2.Longituddebraçada
1.7-3.Tempsde sortida, viratge i arribada
1.7-4. Índexdenatació
1.7-5.Mètodesd'organització i avaluació

1.8.Cineantropometriade lanatació
1.8-1.Característiques cineantropomètriquesdels estils denatació
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Segonbloc:
Entrenament a l'aigua
1.Filosofiade l'entrenament
1.1 -Control de la càrrega en lanatació competitiva
1.2 -Conceptes específicsbàsicsde l'organitzaciód'unentrenamentdenatació

2.Entrenamentde la resistència aeròbica
2.1. Importànciade la resistència aeròbicadins el contextde lanatació competitiva
2.2.Mètodesd'entrenament
2.3.Control de la resistència aeròbica

3.La resistènciamixta
3.1. ImportànciadelVo2max. dins el contextde lanatació competitiva
3.2. Situació i característiquesde l'esforç
3.3.Mètodesd'entrenament
3.4.Control de lapotència aeròbica

4.La resistència anaeròbica alàctica
4.1. Importànciade la capacitat i potència anaeròbica enel contextde lanatació competitiva
4.2. Situació i característiquesde l'esforç
4.3.Mètodesd'entrenament
4.4.Control de la capacitat i potència anaeròbica làctica

5.La resistència anaeròbica alàctica
5.1. Importància de la capacitat i potència anaeròbica alàctica dins el context de la natació competiti-

va
5.2. Situació i característiquesde l'esforç
5.3.Mètodesd'entrenament
5.4.Control de la capacitat i potència anaeròbica alàctica

6.Entrenamentdel ritme
6.1. Importànciadel ritmeenel contextde lanatació competitiva
6.2.Plantejamentuniforme
6.3.Plantejamentnegatiu
6.4.Mètodesd'entrenament

7.Entrenament en sec
7.1. Importància de les diferentsmanifestacions de la força i la flexibilitat en el rendiment de la nata-

ció
7.1.2. Forçamàxima
7.1.3. Força resistència
7.1.4.Força ràpida
7.1.5. La flexibilitat en lanatació

Tercer bloc:
Planificació
1Laplanificació
1.1.Evoluciódelsmodelsdeplanificaciódins lanatació competitiva
1.2.Planificaciódel cicle anual d'entrenament
1.3.Macrocicles
1.4.Microcicles
1.5. La sessió
1.6.Planificació a llarg termini
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AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura constarà de dues parts; La primera un examen escrit en relació als contin-
guts de l’assignatura al finalitzar el curs. La segona, seguiment d’un nedador durant tot el curs i la realit-
zació, per part seva, d’una planificació d’una temporada d’entrenament. Serà obligatòria l’assistència a
les classespràctiques a lapiscina.

BIBLIOGRAFIABÀSICA
Camarero, S;Tella,V.Natación.Aplicaciones teóricas y prácticas.Valencia:Promolibro, 1977.
Counsilman, J.E.Lanatación. Barcelona:HispanoEuropea, 1978.
Counsilman, J.E.Natación competitiva. Barcelona:HispanoEuropea, 1980.
Costill,D.L;Maglisho,E.W;Richardson,A.B.Natación.Barcelona:HispanoEuropea,1998.
Wilke-Madsen.El entrenamiento del nadador juvenil. BuenosAires: Stadium, 1990.
Maglisho,E.W.Nadarmás rápido. Barcelona:HispanoEuropea, 1985.
Navarro,F.Planificación y control del entrenamiento de natación.Madrid:Gymnos, 2001.
Navarro,F.Natación II.Lanatación y su entrenamiento.Madrid:Gymnos, 2001.
Platonov,V.N&Fessenko,S.L.Los sistemas de entrenamiento de los mejores nadadores del mundo. Barcelona:

Paidotribo,1994

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
Bompa,T.O.Periodizacióndel entrenamiento deportivo. Barcelona:Paidotribo, 2000.
Maglisho,E.W.Swimming even faster. London:HumanKynetics, 1993.
Verjoshansky, I.V. Entrenamiento deportivo. Planificación y programación. Barcelona: Martínez Roca,

1990.
Navarro,F.Pedagogíade la natación. Ed.Miñón, colecc.Kiné, 1978.
Vivensang, J. Pedagogiamoderne de la natation. París:ChironSports, 1981.
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EspecialitzacióEsportiva I-II

Futbol

PROFESSOR:CarlesROMAGOSAiVIDAL

Anual. 9 crèdits

INTRODUCCIÓ
En el temari de fonaments dels esports vam veure les bases de les propostes educatives i l’aplicació al
procés d’ensenyament-aprenentatge en la iniciació al futbol. Per continuar aprofundint en l’esport i en
el procés de formació, cal fer un pas endavant i estudiar les actuals propostes de l’entrenament per a la
etapade tecnificació.
En aquesta assignatura presentarem les possibilitats de l’entrenament estructurat i com s’estimulen de
forma preferent cadascuna de les estructures (coordinatives, condicionals i cognitives), donarem eines
i criteris per la planificació i programació per la etapa de tecnificació i farem un estudi en profunditat
de l’anàlisi del joc.

OBJECTIUS
-Desenvolupar lesbases conceptuals de l’entrenamentestructurat.
-Desenvolupar i aplicar unapropostametodològicaper a l’etapade tecnificació.
-Desenvolupar els fonamentsde laplanificació i programaciópel futbol en l’etapade tecnificació.
-Desenvolupar les diferents àrees d’entrenament de les capacitats en el futbol (coordinatives, condi-
cionals, cognitives) i aprendre adissenyarpropostespràctiques.
-Realitzar una anàlisi de l’organitzaciódel jocde futbol

CONTINGUTS
Tema1.Bases teòriquesde l’entrenament estructurat enel futbol desde laperspectivadel jugador.
Tema2.Lametodologiade l’entrenament a l’etapade tecnificació enel futbol.
Tema3.Criteris generals per laplanificació i programacióenel futbol
Tema4.Estudide l’organitzaciódel jocde futbol.
Tema5.Contingutsde l’etapade tecnificació

5.1L’àrea cognitiva enel futbol
5.2L’àrea coordinativa enel futbol
5.3. L’àrea condicional enel futbol

METODOLOGIA
L’assignatura es desenvoluparà en sessions teoricopràctiques en què la participació de l’estudiant en el
procés d’ensenyament-aprenentatge augmentarà progressivament. Es potenciarà el treball dirigit, el
treball continu i de consultabibliográfica.
Els estudinats hauran demostrar el seu coneixement del continguts a través dels treballs i exposicions
en l’assignatura.
Les sessionspràctiques ajudaranaconsolidar els contingutsdesenvolupats apart teòrica.

Estructura teoricopràctica
-Desenvolupament teòricdels continguts (60%de les sessions)
-Propostespràctiques (40%de les sessions)
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AVALUACIÓ
L’assignatura se superarà si en quedem assolits satisfactòriament els objectius. Les següents activitats
formaranpartdel procésd’avaluació contínua i final.

Els alumnes que realitzin l’especialitat en futbol haurand’entrenar o col·laborar ambunequipde futbol
durant la temporada.

-Elaboració i exposicióde treballs teoricopràctics sobre futbol (40%)*
-Realitzaciód’unexamen teoricopràctic final (60%)*

L’estudiant haurà d’aprovar de forma independent el primer parcial, el segon i el treball que es determi-
ni comamés importantper superar l’assignatura.

La formació de l’estudiant es complementarà amb activitats pràctiques, d’anàlisi videogràfic i docu-
mental.

L’assistència i participació a les classes teoricopràctiques és indispensable per al correcte seguiment del
curs (75%), i la superaciód’aquests continguts.

BIBLIOGRAFIABÀSICA
Ardá,A.Metodologia de la enseñanza en el futbol. Barcelona:Paidotribo, 2003.
Bayer,C.Técnicadel balonmano. Barcelona:HispanoEuropea, 1987.
Castelo, J.Futbol: estructura ydinámicadel juego. Barcelona: Inde, 1999.
Conde,M.Ponencias I y II.Vigo:MCSports, 2004.
Gréhaigne, J.Laorganizacióndel juego en el fútbol. Barcelona: Inde, 2001.
Hernández, J.La iniciacióna los deportes desde su estructura ydinámica.Barcelona: Inde, 2000.
Lago,C.Lapreparación física en el futbol.Madrid:BibliotecaNueva, 2002.
Sans, A.; Frattarola, C. Fútbol base: Programa de entrenamiento para la etapa de tecnificación (AT-2).

Barcelona:Paidotribo, 1994.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
Accame,F.Fútbol en zona.Madrid:Gymnos, 1994.
Bangsboo, J.; Peitersen,B.Futbol: Jugar enataque. Barcelona:Paidotribo, 2000.
Bangsboo, J.; Peitersen,B.Futbol: Jugar endefensa. Barcelona:Paidotribo, 2000.
Bayer,C.LaEnseñanzade los juegos deportivos colectivos. Barcelona:HispanoEuropea, 1986.
Caneda,R.Lazona en el futbol. Sevilla:Wanceulen, 1999.
Cometti,G.Futbol ymusculación. Barcelona:Paidotribo, 2003.
Conde,M.;Alonso,A.Entrenamiento táctico defensivo zonal (+Video).Vigo:MCSports, 2004.
Drobnic, F.; González de Suso, J.M.;Martínez, J.L. Fútbol. Bases científicas pa ra un óptimo rendimiento en

fútbol.Madrid:Ergon, 2004.
Pino-Ortega, J.;Cimarro, J.Análisis táctico del fuerade juego en fútbol. Sevilla:Wanceulen, 1997.
Weineck, J.El entrenamiento del futbolista. Barcelona:Paidotribo, 1999.
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EspecialitzacióEsportiva I-II

Voleibol

PROFESSOR: JavierPEÑAiLÓPEZ

Assignatura anual: 9 crèdits

L’assignatura aprofundirà enels coneixementsde la tècnica, la tàctica individual, la tàctica col·lectiva, la
preparació física específicadel voleibol, la observacióde rivals i la direcciód’equipdel nostre esport.
L’estudiantobtindrà recursosper endinsar-se en l’entrenamentdel voleibol a les etapesde
Perfeccionament iTecnificació.
Els alumnes també s’iniciaranenel coneixementdelVolei-platja, unamodalitat queenaquestsmo-
ments gaudeixdemoltpredicament enel context esportiu internacional.

OBJECTIUS:
1.Perfeccionar el coneixement teòric i pràctic de la tècnica bàsica i avançadadel voleibolmitjançant un
estudi sistematitzat

2.Conèixer i dominar les estructures bàsiques del joc 6x6 (Sistema de Joc, Sistema d’atac, Sistema de
Recepció, SistemadeDefensa i SistemadeRecolzament)

3.Dominar els Sistemesde Jocméselementals per al 6x6
4.Entendre els paràmetres deTàctica Individual a cada acció de joc i saber integrar-los al context d’en-
trenament

5.Dominar aspectes fonamentals de lapreparació física específicadel voleibol
6.Aprofundir en laobservacióde rivals al voleibol i l’ús demitjans estadístics i audiovisuals
7.Conèixer les característiques i aspectesmés importantsde ladirecciód’equips al voleibol
8. Iniciar-se enel coneixementdelVolei-platja

CONTINGUTS:
1.Les etapesdeperfeccionament i tecnificació al voleibol

1.1Característiques generals
1.2Elperfeccionament
1.3La tecnificació

2.Tècnicabàsica i avançada al voleibol
2.1El tocdedits i els seusdesenvolupaments específics
2.2El tocd’avantbraços i els seusdesenvolupaments específics
2.2El servei de tennis i les seves variants
2.3El remat i les seves variants
2.4Elbloqueig i les sevesdiferents formesd’aplicació
2.5Ladefensa acrobàtica
2.6Lesdefensesdecompromís

3.Estructuradel joc
3.1Dinàmica i fluxde joc
3.2Els sistemesde joc6x6

- Els sistemesd’atac
- Els sistemesde recepció
- Els sistemesdedefensa
- Els sistemesde recolzament
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4.La tàctica individual al voleibol
4.1Conceptede tàctica individual al voleibol
4.2Tàctica individual dels diferents gests tècnicsdel voleibol
4.3Creacióde tasquesde tàctica individual per l’entrenament
4.4 Integraciódels aspectesde tàctica individual enel contextde joc

5.Lapreparació física específicadel voleibol
5.1Quèentenemperpreparació física?
5.2Objectiusde lapreparació física al voleibol
5.3Estudide laprestació físicadels jugadorsde voleibol
5.4Mètodesde treball de lapreparació física al voleibol
5.5Mitjans i activitatsper treballar lapreparació física al voleibol
5.6LaPreparacióFísica a lesdiferents etapesd’entrenamentdel voleibol

6.L’observacióde rivals al voleibol
6.1 Scoutingoobservacióde rivals al voleibol
6.2 Instrumentsd’anàlisi departits al voleibol

-Mitjans audiovisuals
-Mitjans estadístics

7.Ladirecciód’equip al voleibol
7.1Dissenyd’una filosofiad’entrenament
7.2Definiciódels objectiusdel equip
7.3Actuaciódel entrenador abans, durant i desprésde la competició
7.4Lapresadedecisionsd’unentrenador
7.5Dinàmicadegrups aplicada al voleibol

8.El volei-platja
8. 1ElReglamentdel volei-platja
8.2LaTècnicadel volei-platja
8.3LaTàcticadel volei-platja

METODOLOGIA:
Lametodologiade treball serà variada, alternant sessions teoricopràctiques al pavellód’esports amb
sessionsdecaràcter estrictament teòricqueesdedicarana aprofundir enels aspectes conceptuals de
l’assignatura, a veure vídeos i a la realitzaciód’exercicis pràctics.És recomanableque l’estudiantdisposi
de recursos audiovisuals propis (càmeradevídeo, ordinador ambtarjaFirewire i entradaUSB).

AVALUACIÓ:
L’Avaluacióde l’assignatura s’obtindràdels següents criteris:
Treballs finals dels eixos conceptuals de l’assignatura, l’estudiant triarà4eixos temàticsde6possibles
(la tècnica, la tàctica individual, la tàctica col·lectiva, la preparació física específicadel voleibol, l’obser-
vacióde rivals i la direcciód’equip) onobligatòriament estarancontemplats 2dels 3 temesbàsics (tècni-
ca, tàctica individual i tàctica col·lectiva) i desenvoluparàun treball final de cadascund’ells que acorda-
rà ambelprofessorde l’assignatura (60%).El lliuramentdels treballs és imprescindibleper aprovar
l’assignatura, i amés s’hand’aprovarper separat.
Examen final teòricon s’avaluaranels coneixementsdels eixos temàticsnodesenvolupats enels tre-
balls i a on s’avaluarà tambéel contingutdel tema8:Volei-platja (40%).Lanota final d’aquest examen
nopot ser inferior a 5.
Els estudiantsquenocompleixinunmínimd’un70%d’assistència a les sessionspràctiqueshaurande
realitzar unexamenaddicional de contingutspràctics en les convocatòriesde juny i setembre.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
BarrosdeAraujo, J. Il sistemadifensivonella pallavolomoderna.Perugia:CalzettiMariucci, 1996.
De laEncarnación,G.Mata,D.Rodríguez,F.VoleyPlaya, aprendizaje, entrenamiento y planificación.
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Madrid:AlianzaDeporte, 1994.
Díaz, J.Voleibol:Ladirecciónde equipo.Sevilla:Wanceulen, 1997(3).
Moras,G.LaPreparación Integral en elVoleibol.Barcelona:Paidotribo, 2000(2).
Paolini,M. Il nuovo sistemaPallavolo.Perugia:CalzettiMariucci, 2001.
Selinger,A.Ackerman-Blount, J.Arie’s SelingerPowerVolleyball.NewYork: St.MartinPress, 1986.
Vargas,R.LaPreparaciónFísica en elVoleibol.Madrid:AugustoPilaTeleña, 1982.
VargasR.LaTáctica en elVoleibol deCompetición.Madrid: INEF, 1976.
Volpicella,G.Curso deVoleibol.Barcelona:DeVecchi, 1992.
VVAA.GuíadeVoleibol de laAEAV.Barcelona:Paidotribo, 1993.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA:
Blume,G.Voleibol.Barcelona:MartínezRoca, 1989.
Lucas, J.Recepción, colocación yataque enVoleibol.Barcelona:Paidotribo, 2000 (9).
Martin,E. 1000 ejercicios y juegos deVoleibol yMinivolei.Barcelona:HispanoEuropeaSA, 1995.
McGown,C.Fronske,H.Moser,L.CoachingVolleyball,Building awinning team.NeedhamHeights,MA:
Allyn andBacon, 2001.
Pimenov,M.Voleibol:Aprender y progresar.Barcelona:Paidotribo, 2001(2).
Vargas,R. 1001 Ejercicios y juegos deVoleibol.Madrid:PilaTeleña, 1991.
Diversos autors.Best of coachingVolleyballBook I. Indianapolis:MasterPress, 1995.
Diversos autors.Best of coachingVolleyballBook II. Indianapolis:MasterPress, 1996.
Diversos autors.Best of coachingVolleyballBook III. Indianapolis:MasterPress, 1996.
Diversos autors.CoachingVolleyball. Indianapolis:MasterPress, 1998.
Diversos autors.TheVolleyballCoachingBible.Champaign, IL:HumanKinetics, 2002.

VÍDEOS:
OlimpicMasters ofVolleyball:FIVB, 1993
TopVolley:FIVB, 2001

PÀGINESWEB:
Byomedic:www.byomedic.es
ConfederacióEuropeadeVoleibol:www.cev.lu
Federació Internacional deVoleibol:www.fivb.com
FederaciónItalianadeVoleibol:www.federvolley.it
LecturasdeEducación física ydeportes:www.efdeportes.com
Mundoentrenador:www.mundoentrenador.com
RealFederaciónespañoladeVoleibol:www.rfevb.com
Sitiooficial de laLiga italianadevoleibol:wwwllegavolley.it
Volleyball.it:www.volleyball.it
Volleyballmagazine:www.volleymag.com
Volleyball.org:www.volleyball.org
Volleyballseek:www.volleyballseek.com
Volleyball training:www.volleyball-training.com
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EspecialitzacióEsportiva I-II

GimnàsticaArtística

PROFESSORA:MireiaPONTiSEGURA

Anual. 9 crèdits.

OBJECTIUS:
1.Consolidar els coneixements de l’alumnat per impartir una gimnàstica artística de base, iniciació i es-
pecialització.

2.Dominar lametodologiad’aprenentatge i les ajudesdels elementspropisd’unnivell de club.
3.Conèixer els conceptes teòrics i pràctics fonamentals de la gimnàstica artística encaminada a l’alt
rendiment.

4.Dominar l’observació de la tècnica d’execució, detectar els errors tècnics i adquirir els elements i co-
neixementsper corregir-los.

5.Aplicar els contingutsd’altres àreesdeconeixement a la gimnàstica artística femenina.
6.Facilitar els mètodes científics adequats i aplicables a aquesta modalitat esportiva amb l’objectiu
d’assolir unautoaprenentatgeperpartde l’alumnat.

CONTINGUTS:
Tema1:Programació i planificaciód’una temporadaengimnàstica artística femenina.

1.1. Lesdiferents etapesde formacióde les gimnastes.
1.2.Programacióde lapreparació físicadurant la temporadaesportiva.
1.3. Programacióde lapreparació tècnicadurant la temporadaesportiva.
1.4.Programacióde lapreparació tàcticadurant la temporadaesportiva.
1.5. Programacióde lapreparaciópsicològicadurant la temporadaesportiva.
1.6.Programacióde lapreparació teòricadurant la temporadaesportiva.

Tema2:Bases generals per a l’avaluació funcional de la tècnica engimnàstica artística
2.1.Descripciódemodels tècnics engimnàstica artística femenina.
2.2.Lamesuraquantitativa i qualitativadels elements tècnics engimnàstica artística femenina.
2.3.Anàlisi de les accions tècniques engimnàstica i detecciód’errors tècnics.
2.4.Propostad’exercicis i progressions tècniquesper a la correcciód’errors tècnics.

Tema3:Llit elàstic.
3.1.Consideracionsprèvies.
3.2.Estudi i anàlisi dels principals salts i les sevesprogressions.

Tema4: estudi i anàlisi dels principals elements en salt.
4.1.Consideracionsprèvies.
4.2.Reglament (generalitats)
4.3.Estudi i anàlisi dels principals salts i les seves variants

Tema5: estudi i anàlisi dels principals elements aparal·leles asimètriques.
5.1.Consideracionsprèvies.
5.2.Reglament (generalitats)
5.3.Estudi i anàlisi de les entrades a l’aparell:
5.4.Estudi i anàlisi de les grans volltes endavant i enderrera:
5.5.Estudi i anàlisi de les sueltes:
5.6.Estudi i anàlisi dels contramoviments:
5.7.Estudi i anàlisi dels canvis deBSaBI:
5.8.Estudi i anàlisi dels canvisBI aBS:
5.9.Estudi i anàlisi de les sortidesde l’aparell:
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Tema6: estudi i anàlisi dels principals elements abarrad’equilibris.
6.1.Consideracionsprèvies.
6.2.Reglament (generalitats)
6.3.Estudi i anàlisi dels girs.
6.4.Estudi i anàlisi dels principals salts:
6.5.Estudi i anàlisi d’elementsd’entrada a l’aparell:
6.6.Estudi i anàlisi d’elements acrobàtics sense fasedevol:
6.7.Estudi i anàlisi d’elements acrobàtics amb fasedevol:
6.8.Estudi i anàlisi demortals:
6.9.Estudi i anàlisi d’elementsde sortidade l’aparell

Tema7: estudi i anàlisi dels principals elements a terra.
7.1.Consideracionsprèvies.
7.2.Reglament (generalitats)
7.3.Estudi i anàlisi dels principals salts i girs.
7.4.Estudi i anàlisi d’elements acrobàtics endavant amb fasedevol.
7.5.Estudi i anàlisi d’elements acrobàtics endarrera amb fasedevol.
7.6.Estudi i anàlisi dels diferentsmortals endavant (eix transversal)
7.7.Estudi i anàlisi dels diferentsmortals endarrera (eix transversal)
7.8.Estudi i anàlisi dels diferentsmortals endavant (eix longitudinal)
7.9.Estudi i anàlisi dels diferentsmortals endarrera (eix longitudinal)

Tema8:Codidepuntuació.
Tema9:Coreografia.

9.1.Consideracionsprèvies.
9.2. Salts i girs gimnàstics
9.3.Composició

AVALUACIÓ:
. Examen final referit a tot el programade l’assignatura. 50%
.Examen final pràctic. 20%
.Treball deprogramació i planificació enGAF. 15%
.Organitzaciódel IIIMemorialMireiaTapiador. 15%

ACTIVITATSCOMPLEMENTÀRIESRECOMANADES:
.Assistència a competicions
.Assitència a entrenamentsde tecnificació i /o rendiment.

BIBLIOGRAFIA:
Araújo,C.Manual de ayudas en gimnasia. Barcelona:Paidotribo, 2003.
Carrasco,R.Gymnastique pédagogie des agrès. París:Vigot, 1977.
Carrasco,R.Gymnastique auxagrès. Préparationphysyque. París:Vigot, 1980.
Carrasco,R.Gymnastique pédagogie des agrès.París:Vigot, 1984.
Carrasco,R.Gymnastique auxagrès.L’activité dudébutant.Programmes pédagogiques,París:Vigot, 1984.
Estapé,E.Laacrobacia en gimnasia artística. Su técnica y sudidáctica. Saragossa: Inde2002.
Smoleusky,ViGaverdouskiy, I.Tratado general de gimnasia artística deportiva. Barcelona:Paidotribo,

1996.

LaGimnàsticaArtísticaaInternet:
FederacióCatalanadeGimnàstica:www.gimcat.com
RealFederaciónEspañoladeGimnasia:www.migimnasia.com
UnióEuropeadeGimnàstica:www.gymnastics-ueg.org
Federació Internacional deGimnàstica:www.fig-gymnastics.com
FédèrationFrançaisedeGymnastique:www.ffrgym.org
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EntrenamentEsportiu

PROFESSORS: JoséLuisLÓPEZdelAmo
CarlesROMAGOSAiCIRERA
JulioFIGUEROA

Annual.12 crèdits

OBJECTIUS:
L’assignatura esdivideix en tresblocs:
Un primer bloc en què l’estudiant haurà de conèixer els fonaments de l’entrenament esportiu, identifi-
car les qualitats físiques bàsiques i complementàries, diferenciar els mètodes d’entrenaments per a ca-
da una d’elles i saber com realitzar una planificació de l’entrenament. En el segonbloc l’estudiant haurà
de conèixer la metodologia específica de la teoria de l’entrenament en els esports col·lectius. I final-
ment, a l’últim bloc, conèixer i comprendre els factors psicològics que influeixen en l’entrenament i en
el rendiment esportiu i saber desenvolupar i perfeccionar habilitats psicològiques destinades amillorar
el rendiment.

AVALUACIÓGLOBALDEL’ASSIGNATURA:
Per tal d’aprovar l’assignatura s’han d’aprovar els tres blocs de forma independent. La nota final sortirà
de la següent valoració:BlocaA(50%), blocB (25%) i blocC (25%).

BLOCA:FONAMENTSDEL’ENTRENAMENTESPORTIU

PROFESSOR: JOSÉLUISLÓPEZDELAMO

6crèdits

1. Introducció a l’entrenament esportiu
-La teoriade l’entrenamentesportiu
-Concepted’entrenament
-Objectiusde l’entrenamentesportiu
-Tendències ideològiquesde l’entrenamentesportiu
-Aproximacióhistòrica a la teoriade l’entrenament
-Metodologiade l’entrenamentesportiu
- Introducció al procésde l’entrenamentesportiu

2.L’adaptació a l’entrenamentesportiu
-Conceptualitzaciód’adaptació
-Conceptesquees relacionenamb l’adaptació
-Tipusd’adaptacions
-Teories sobre l’adaptació
-Factorsque afecten l’adaptació
-La fatiga.Tipus i detecció.La recuperació.
-El sobreentrenament.Causes.

3. La càrregad’entrenament
-Conceptualitzaciódecàrrega
-Contingutsde la càrrega (Nivell d’especifitatdels exercicis, potencial d’entrenament)
Naturalesade la càrrega (duracióde l’estímul, volum, freqüència, intensitat, descans, densitat)
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-Organitzacióde la càrrega (interconnexió i distribucióenel temps)
-Càlcul de la càrregad’entrenament

4.Principis de l’entrenament esportiu
-Principis que inicienels processosd’adaptació
-Principis quegaranteixenoasseguren l’adaptació
-Principis que exerceixen un control específic de l’adaptació, i permeten l’especialització de l’espor-
tista
-Altresprincipis

5.Entrenamentde la resistència
-Concepte imanifestacionsde la resistència
-Evolucióde la resistència
- Importànciade la resistència en l’activitat esportiva
-Objectiusde l’entrenamentde la resistència
-Factorsquedeterminen la resistència
- Sistemad’aportament energètic a l’organisme
-Classificacionsde la resistència
-Fonamentsde l’entrenamentde la resistència
- Indicadorsde la càrrega a l’entrenamentde la resistència
-Estructurade la resistènciadebase, específica i dirigida
-Mètodesper l’entrenamentde la resistència
-Entrenamentde la capacitat aeròbica
-Entrenamentde lapotència aeròbica
-Entrenamentde la capacitat anaeròbica làctica
-Entrenamentde lapotència anaeròbica làctica
-Planificacióde l’entrenamentde la resistència

6.Entrenamentde la força
-Conceptede força
-Evolucióde la força
-L’accióoactivaciómuscular
-Tipusde tensiómuscular
-Manifestacionsde la força
- Indicadorsde la càrrega a l’entrenamentde la força
-Entrenamentde la tècnica
-Entrenament estructural de la força (hipertròfiamuscular i hiperplàsia)
-Entrenament funcional de la força (coordinació inter i intramuscular, processos reflexos)
-Entrenament cognitiude la força
-Mètodes i sistemes a l’entrenamentde lesdistintesmanifestacionsde la força
-Planificacióde l’entrenamentde la força
-Equipamentper a l’entrenamentde la força

7.Entrenamentde la velocitat
-Concepte imanifestacionsde la velocitat
-Evolucióde la velocitat
-Fonamentsde l’entrenamentde la velocitat
-Entrenamentde lapotència anaeròbica alàctica
-Entrenamentde la capacitat anaeròbica alàctica
-Velocitat i tempsde reacció: concepte i entrenament
-Entrenamentde la velocitat gestual
-Entrenamentde la velocitat dedesplaçament
-Anàlisi de la cursade 100mllisos enatletisme
-Planificacióde l’entrenamentde la velocitat

8.Lesqualitats complementàries: amplituddemoviment (ADM), equilibri i coordinació.
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-Definició i conceptes relacionats amb l’ADM (flexibilitat, elasticitat, mobilitat articular, estira-
ment)
-Evolucióde l’ADM
-Objectiusde l’entrenamentde l’ADM
-Fonamentsde l’ADM(aspectes fisiològics i anatòmics i factors condicionanats)
-Tipus i varietatsd’estiraments
-Mètodes i sistemes d’entrenament de l’ADM (estàtics, dinàmics, mixtos i manifestacions comple-
xes)
-Principismetodològicsde l’entrenamentde l’ADM
-Planificacióde l’entrenamentde l’ADM
-Conceptualitzaciód’equilibri
-Classificacióde l’equilibri
-Factorsque intervenena l’equilibri
-Principismetodològics
-Evolucióde l’equilibri
-Conceptualitzaciódecoordinació
-Manifestacionsde la coordinació
-Factorsdels quedepèn la coordinació
-Àreesdecapacitats coordinatives
-Criteris per la construccióde tasques
-Estructurcióde l’entrenamentde la coordinació
-Evolucióde la coordinació

9.Laplanificacióde l’entrenamentesportiu
Concepte
-Fonamentsde laplanificacióde l’entrenamentesportiu
-Antecedenthistòric
-Models de planificació (periodització simple, doble i triple), blocs concentrats, estructura indivi-
dualitzada,microestructuraper a esportsd’equip
-Aspectesmetodològicsde laplanificacióde l’entrenamentesportiu
-Estructures bàsiques de planificació (sessió, microcicle, mesocicle, macrocicle, estructura pluria-
nual)

METODOLOGIA:
Consistirà en treballar el programa a partir de les explicacions del professor, la participació dels estu-
diantsmitjançant lecturesobligatòries i la aplicaciódels coneixements adquirits a exercicis pràctics.

AVALUACIÓ:
Per tal d’aprovar l’assignatura s’han d’aprovar els tres blocs de forma independent. La nota final sortirà
de la següent valoració:BlocaA(50%), blocB (25%) i blocC (25%).

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Bompa,T.O.Perodización.Teoría ymetodología del entrenamiento. Barcelona:HispanoEuropea, 2003.
Bosco,C.La fuerzamuscular.Aspectosmetodológicos. Barcelona: Inde, 2000.
GarcíaManso, J.M., Navarro, M., Ruiz, J.A. Bases teóricas del entrenamiento deportivo.Madrid: Gymnos,

1996.
García Manso, J.M., Navarro, F., Ruiz, J.A. Planificación del entrenamiento deportivo.Madrid: Gymnos,

1996.
GarcíaManso, J.M.,Navarro,F.,Ruiz, J,A.MartínAcero,R.Lavelocidad.Madrid:Gymnos, 1998.
GarcíaVerdugo,M.Principiosdel autoentrenamiento.Madrid:Gymnos, 2000.
GonzálezBadillo, J.J.;Gorostiaga,E.Fundamentos del entrenamiento de la fuerza. Barcelona: Inde, 1995.
Navarro,F.Laresistencia.Entrenamiento y planificación.Madrid:Gymnos, 1998.
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Tous, J.Nuevas tendencias en fuerza ymusculación. Barcelona:Ergo, 1999.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA:
Campos, J.,Ramón,V.Teoría y planificacióndel entrenamiento deportivo. Barcelona:Paidotribo, 2001.
Cometti,G.Losmétodosmodernos demusculación. Barcelona:Paidotribo, 1998.
Delavier, F.Guíademovimientos demusculación. Barcelona:Paidotribo, 1999.
GonzálezBadillo, J.J.;Ribas, J.Bases de la programacióndel entrenamiento de fuerza. Barcelona: Inde, 2002.
Llucià, J.Musculación. Barcelona:MartínezRoca, 2001.
Siff,M.;Verkhoshansky,Y.V.Super entrenamiento. Barcelona:Paidotribo, 2000.
Solé, J.Teoría y práctica del entrenamiento deportivo.Librode ejercicios. Barcelona:Ergo, 2002.
Tous, J. (coord.)Manual de educación física ydeportes. Barcelona:Océano, 2002.
Verkhoshansky, Y.V. Entrenamiento deportivo, planificación y programación. Barcelona: Martínez Roca,

1990.
Willmore, J.H.;Costill,D.L.Fisiología del esfuerzo ydel deporte. Barcelona:Paidotribo, 2001.

Revistes
ActaPhysiologicaScandinava (Estocolm,Suècia)www.blackwell-science.com/aps
AEFA (París, França)
AmericanJournal of SportsMedicine (EEUU)www.ajsm.com
Apunts:EducacióFísica i esports (Barcelona)www.inefc.es
Apunts:Medicinade l’Esport (Barcelona)
Archivos deMedicinadelDeporte (Pamplona)www.femede.org
Atleticastudi (Roma, Itàlia)www.fidal.it
Atletismo español (Madrid)www.rfea.es
CanadianJournal ofAppliedPhysiology (Ontario,Canadà)www.humankinetics.com
Coaching andSportScience Journal (Roma, Itàlia) http://members.xoom.it/sism/sism.htm
Cuadernos de atletismo (Madrid)www.rfea.es
European Journal ofApplied Physiology (Heidelberg, Berlín,Alemanya) http://link.springer.de/link/servi-

ce/journals/00421/
EuropeanJournal of Sports Sciences (Colònia,Alemanya)
Exercise andSports ScienceReviews (EEUU)www.acsm-essr.org
International Journal of SportsMedicine (Colònia,Alemanya)www.thieme.com
ICD. Investigación enCiencias delDeporte. (Madrid)
Journal ofAppliedBiomechanics (Cleveland,EEUU)www.humankinetics.com
Journal ofAppliedPhysiology (Maryland,EEUU)www.jap.org
Journal of Science andMedicine inSport (Austràlia)
Journal of SportsMedicine andPhysicalFitness (Torí, Itàlia)
Journal of Sports Sciences (Austràlia)
Journal of StrengthandConditioningResearch (Indiana,EEUU)www.nsca-lift-org
Kinesiology. International Journal ofFundamental andAppliedKinesiology (Zagreb,Croàcia)
Leistungsport (Frankfurt,Alemanya)
Medicine andScience inSports andExercise (EEUU)www.msse.org
NewStudies inAthletics (Aachen,Alemanya)www.iaaf.org
RED.Revista de entrenamiento deportivo (ACoruña)
Rivista diCulturaSportiva. Scuola dello Sport (Roma, Itàlia)
Selección (Madrid)
SportsMedicine (Auckland,NovaZelanda)
Stadium (BuenosAires,Argentina)
TreinoDesportivo (Portugal)

Altresadrecesd’Internet:
www.efdeportes.com
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BLOCB:L’ENTRENAMENTDELSESPORTSCOL·LECTIUS

PROFESSOR:CarlesROMAGOSAiVIDAL

3crèdits dins l’assignatuade 12

INTRODUCCIÓ
L’entrenament esportiu ha estat considerat tradicionalment una de les assignatures bàsiques per als lli-
cenciats enCiències de l’Activitat Física i l’Esport. Els fonaments de la teoria de l’entrenament han es-
tat desenvolupats al voltant dels esports amb entorn estable i de preferència en una qualitat: la força en
l’halterofília, la resistència en lanatació, la velocitat en l’atletisme, entre altres.
En aquesta assignatura presentaremuna de lesmés actuals propostes per a l’entrenament de les capaci-
tats condicionals en els esports d’equip, que integra la totalitat d’estructures del jugador. Tot i que la
perspectiva serà bàsicament de preferència condicional, es veurà comes possible desenvolupar contin-
guts en totes les estructures (condicionals, coordinatives i cognitives).
L’objectiu és començar adesenvoluparunametodologiad’entrenamentespecíficadels esportsd’equip.

OBJECTIUS
-Mostar lesbases conceptuals de l’entrenamentestructurat.
-Desenvolupar ambprofunditat unaproposta condicional enesportsd’equip
-Mostrar lesprincipals propostesd’entrenamentde l’estructura cognitiva i coordinativa
-Proporcionar einesper construir tasquesd’entrenament (SSP)
-Oferir criteris per desenvolupar la planificació i la programació de continguts d’entrenament d’una
temporada, desd’unaperspectiva condicional.

CONTINGUTS
Tema1.Basesde l’entrenamentestructurat
Tema2.Estructura condicional

2.1Organitzacióde l’estructura condicional
2.2.Entrenamentde la força enels esportsd’equip
2.3.Entrenamentde la resistència enels esportsd’equip

Tema3.Estructura cognitiva
Tema4.Estructura coordinativa
Tema5.Principis bàsicsde laplanificació enels esportsd’equip

METODOLOGIA
L’assignatura consistirà en classes teòriques i pràctiques on es desenvoluparan les bases de l’entrena-
mentdels esportsd’equip.
La formació en aquests continguts no quedarà restringida a les sessions presencials i l’estudiant haurà
departicipar activament la recercadocumental i la revisióbibliogràfica.
Les classes es complementaranambconferènciesdeprofessors especialistes

Estructura teoricopràctica
-Desenvolupament teòricdels continguts (80%de les sessions)
-Propostespràctiques (20%de les sessions)

AVALUACIÓ
Prova final: Preguntes tipus test i/odesenvolupamentdepreguntes-problema. (10punts)
L’assistència i participació a les classes teoricopràctiques és indispensable per al correcte seguiment del
curs (75%) i la superaciód’aquests continguts.
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BIBLIOGRAFIABÀSICA
Bosco,C.Aspectos fiológicos de la preparación física del futbolista. Barcelona:Paidotribo, 1991.
Cometti,G.El entrenamiento de lavelocidad. Barcelona:Paidotribo, 2002.
Cometti,G.Lapreparación física en el baloncesto. Barcelona:Paidotribo, 2002.
Conde,M.Ponencias I y II.Vigo:MCSports, 2004.
García-Eiroà, J.Deportes de equipo.Barcelona: Inde, 2000.
Konzag, I;Döbler,H.;Herzog,H.D.Futbol: Entrenarse jugando. Barcelona:Paidotribo, 1995.
Lago,C.Lapreparación física en el futbol.Madrid:BibliotecaNueva, 2002.
Mahlo,F.La acción táctica enel juego.LaHabana:Pueblo y educación, 1981.
Manno,R.Fundamentos del entrenamiento deportivo. Barcelona:Paidotribo, 1991.
Moras,G.Lapreparación integral en el voleibol.Barcelona:Paidotribo, 2000.
Ruiz-Pérez,L.M.Elproceso de tomadedecisiones en el deporte. Barcelona:Paidós, 2005.
Schnabel,G. iMeinel,K.Teoriadelmovimiento. BuenosAires: Stadium, 1988.
Tamorri, S.Neurociencias y deporte. Barcelona:Paidotribo, 2004.
Vatta, S.La tecnicadel calcio e le capacità coordinative (+Video).Perugia:CalzettiMariucci. 2001.

BLOCC:PSICOLOGIADEL’ENTRENAMENTIELRENDIMENT

PROFESSOR: JulioC.FIGUEROA

3crèdits dins l’assignaturade 12 crèdits.

OBJECTIUS:
-Conèixer i comprendre els factors psicològics que influeixen en l’entrenament i en el rendiment es-
portiu.
-Proporcionar recursos per desenvolupar i perfeccionar habilitats psicològiques destinades a millorar
el rendiment en l’entrenament i en la competició.
-Aprendre autilitzar aquests recursos en laplanificació i avaluacióde l’entrenament i la competició.

CONTINGUTS:
1. Introducció:Aspectesdiferencials de l’entrenament i el rendimentesportiu
2.Necessitatspsicològiquesde l’entrenament esportiu.
3.Aspectespsicològicsque influeixenenel rendimentesportiu.
4.Adherència al entrenament esportiu
5.Procésd’ensenyament-aprenentatged’habilitatspsicològiques en l’esport.
6.Aspectespsicològicspresents en laplanificacióde l’entrenament.
7.Aspectespsicològicspresents en laplanificacióde la competició.

METODOLOGIA:
Consistirà en treballar el programa a partir de les explicacions del professor, la participació dels estu-
diantsmitjançant lecturesobligatòries i la aplicaciódels coneixements adquirits a exercicis pràctics.

AVALUACIÓDEPSICOLOGIADEL’ENTRENAMENTIELRENDIMENT:
Avaluació contínuamitjançant:
-Unaprova escrita
- Es realitzarà un treball de grup que consistirà en l’aplicació dels conceptes teòrics a un cas pràctic.
Aquestanota faràmitjana amb l’obtingudademanera individual en laprova escrita.

BIBLIOGRAFIABÀSICADEPSICOLOGIA:
Balaguer, I.Entrenamiento psicológico en el deporte.Valencia:AlbatrosEducación, 1994.
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Buceta, J.M.Psicología del entrenamiento deportivo.Madrid:Dykinson, 1998.
Crespo, M. i Balaguer, I. Las relaciones entre el deportista y el entrenador. Dins: Isabel Balaguer.

Entrenamiento psicológico en el deporte.Valencia:AlbatrosEducación, 1994.
Cruz, J. iRiera, J. (Eds.).Psicología del deporte.Aplicaciones y perspectivas.Barcelona:MartínezRoca, 1991.
Csikszentmihalyi,M. i Jackson, S.Fluír en el deporte. Barcelona:Paidotribo, 2002.
Figueroa, J. Aspectos psicológicos implicados en el aprendizaje de la técnica y la táctica del fútbol. A:

JulioFigueroa i J.Colomer.Vídeos,Secretos del fútbol I y II. Barcelona:PRVídeo, 1999.
Garfield,Ch.A.Rendimientomáximo. Barcelona:MartínezRoca, 1987.
Gordillo,A. Orientaciones psicológicas en la iniciación deportiva.Revista de psicología del deporte, 1, 27-

36, 1992.
Martens,R.El entrenadorde éxito. Barcelona:Paidotribo, 2002.
MeinelK. i SchnabelG.Teoríadelmovimiento. BuenosAires: Stadium, 1988.
Oxendine, J. Aprendizaje de la destreza motriz para una ejecución deportiva eficaz. Dins:

J.M.Williams.Psicologia aplicadaal deporte, pp. 49-72.Madrid:BibliotecaNueva, 1991.
Perez,G.;Cruz, J. iRoca, J.Psicología ydeporte.Madrid:AlianzaEditorial, 1995.
Smith,R.; Smoll, F.Wayto go, coach. PortolaVallei,California:WardePublishers, Inc., 1996.
Smith, R. Principios de reforzamiento positivo y feedback de la ejecución. Dins: J.M.Williams.

Psicologia aplicadaal deporte, pp. 75-90.Madrid:BibliotecaNueva, 1991.
Weinberg, R.S.; Gould, D. Foundations of sport and exercise psychology. Champaing, ILL: Human

Kinetics, 1995.Traducció castellana:Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico. Barcelona:
ArielPsicología, 1996.

Williams, J.M.Applied sport psychology. Palo Alto, CA: Mayfield, 1986. Traducció castellana: Psicologia
aplicadaal deporte,Madrid:BibliotecaNueva, 1991.
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ActivitatsenelMediNatural

PROFESSORS:EduardCOMERMAiTORRAS

Quadrimestral. 6 crèdits

OBJECTIUS:
-Conèixer la importància de les activitats fisicoesportives en elmedi natural, tant en el context educa-
tiu, comenel del lleure, comen l’esportiu.
-Adquirir els coneixements bàsics, que capacitin el futur llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport, perorganitzar, coordinar i responsabilitzar-sed’aquestes activitats.
-Practicar les activitatsmésbàsiques i proporcionaropcionsperpracticar activitatsmés específiques.
-Proporcionarunes experiènciesdepràcticapersonal i de vivènciadegrupper afavorir la cohesió, la co-
operació i la interrelació entre els seus components.

CONTINGUTS:
1.Elmedinatural.
1.1.Característiques generals.
1.2.Ecosistemes.
1.3.Tipusdepaisatge i la sevaprotecció.

2.Meteorologia.
2.1.Atmosfera, radiacions, temperatura, vent, pressió, humitat i núvols.
2.2.Circulació atmosfèrica,massesd’aire, anticiclons, depressions i precipitacions.
2.3.Prediccions i situacions típiques.

3.Orientació i cartografia.
3.1.Concepte.
3.2.Elmapa, la brúixola, el gps i la sevautilització.
3.3. L’orientacióbàsica i la competició.

4.Activitats fisicoesportives enelmedinatural.
4.1.Classificació i competències.
4.2.Pràcticadediferents activitats fisicoesportives enaquestmedi.
4.3.Estudi i pràcticade les tècniquesbàsiquesdediferents activitats.
4.4.Metodologiesper l’ensenyamentd’aquestes activitats.

5.Risc i seguretat.
5.1.Conceptesbàsics.
5.2.Anàlisi de riscos i la sevaprevenció.

6.El desenvolupamentprofessional.
6.1. La legislació vigent.
6.2.Les titulacions actuals.
6.3. La gestió.

7.LesActivitats enelmedinatural i el lleure.
7.1.Del turismedemasses al turismeactiu.
7.2. Infrastructures i recursosde turismeactiu.
7.3.Activitats dirigides alsmenorsd’edat.

8.LesActivitats enelmedinatural en l’àmbit educatiu.
7.1. Possibilitats d’actuaciódel professor/ad’EducacióFísica.
7.2.Comtreballar a l’aula.
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METODOLOGIA:
Les sessions es desenvoluparan combinant una part teòrica de conceptes bàsics de l’assignatura, amb
una part pràctica on es treballaran algunes d’aquestes activitats.Amés hi haurà l’opció de participar en
alguna activitat forad’horari lectiuper vivenciarmés aquestes activitats enel seuentornnatural.

AVALUACIÓ:
Assistènciaobligatòria al 70%de les sessionspràctiques.
Participar enalguna activitat fisicoesportiva enelmedinatural forade laUniversitat.
AvaluacióFormativa:
-Treball específicd’una activitat enelmedinatural. 25%
-Assistència, participació i treballs dirigits durant el curs. 20%
AvaluacióFinal:
-Examenpràctic. 15%
-Examenescrit a final de curs. 40%

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Catalunya.Llei 56/2003, de4de febrer, pel qual es regules les activitats fisicoesportives enelmedinatu-

ral.DOGCnúm. 3838
Diversos autorsCertificadode IniciaciónalMontañismo.Huesca:Barrabes, 2001.
DiputaciódeBarcelona.Estudi sobre la pràctica sostenible de l’esport en elmedi natural. Barcelona:

DiputaciódeBarcelona, 1998.
EscuelaEspañoladeTécnicosdeOrientación.Manual de iniciaciónal deporte de orientacioón.

Madrid:AgrupaciónEspañoladeclubesdeOrientación.
Fleming , J.Todo sobre elmapay la brújula.Madrid:Desnivel.
López,Rafael.Senderisme.Tarragona:ArolaEditors. 1999.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
Diversos autorsJuegos de escalada. Barcelona: Inde.
ÉcoleFraçaisedeDescentedeCanyon iFédérationFrançaisedeSpeleologie.Manual técnico de descenso

de cañones.Madrid:Desnivel, 2001.
Elzière,C.Caminarpor lamontaña.Madrid:Desnivel.
Guillén,R.;Lapetra, S.;Casterad, J.Actividades en laNaturaleza. Barcelona: Inde.
Martínez, J.Manual de espeleología.Madrid:Desnivel.
Nuñez,T.Cuerdas ynudos de alta resistencia.Madrid:Desnivel.
Rander, J.Unaescalada segura en roca. Barcelona:Paidotribo.
SiciliaCamacho,A.;RivadeneyraSicilia,M.Unidades didàcticas para secundariaVIII:Orientación.

Barcelona: Inde.
Canals, J.;Hernández,M.; Soulié, J.Entrenamiento paradeportes deMontaña.Madrid:Desnivel, 2004.
Puch,C.Introducciónal sistemaglobal de posición.Madrid:Desnivel, 2003.
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Pràctiques I

PROFESSORSTUTORS:Tots els professors i professoresde laFacultatd’Educació.

COORDINACIÓ:JoanARUMÍPRAT

Anual. 9 crèdits

OBJECTIUS:
Les pràctiques a tercer curs de la Llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport estan conce-
budesper aproximar l’estudiant a la realitat delmón laboral.Aquestaprimera experiència l’had’ajudar a
adquirir noves competències i donar-li una visió crítica sobre l’àmbit en què ha escollit fer-les.
L’estudiant haurà de conèixer el funcionament de la institució on es troba, analitzar la dinàmica del
grupambqui treballa i exercitar-se en la confecciódepropostesde treball pel grup.

Temporalització: Els estudiants en funció de cada centre de pràctiques establiran un pla de treball con-
juntament ambelprofessor tutor i el responsable tutordel centre.

ACTIVITATS:
Durant les pràctiques l’estudiant ha d’actuar com a ajudant o col·laborador del professional en la con-
ducció d’un grup, i s’encarregarà de totes aquelles activitats que, d’acord amb el professional, pugui dur
a terme. És important que l’estudiant es responsabilitzi d’alguns aspectes del treball de la institució per
tal d’introduir-se de manera activa en tot el que suposa fer de professional en algun dels àmbits de
l’Activitat Física i l’Esport. És imprescindible, per tant, que l’estudiant tingui una activitat participati-
va i receptiva als suggeriments dels professionals de cara a l’aprofitament màxim de les pràctiques. És
imprescindible per aprovar l’assignatura que assisteixi a les activitats que realitza la institució; des de
reunions per al funcionament i organització, fins a sortides o festes, sempre que la institució hi estigui
d’acord.És indispensable complir amb lesnormesde la institució així com, respectar i ser puntual enels
horaris que s’hauranestablert enel plade treball.
Amés de l’actuació com a practicant, una altra part fonamental de l’activitat és la memòria de pràcti-
ques que l’estudiant haurà de redactar. És la reflexió escrita, l’aprofundiment formalitzat en un treball
del que ha estat la pràctica en un àmbit de l’Activitat Física i l’Esport. Lamemòria ha d’incloure els se-
güents apartats:
-Valoracióde lespràctiques.
-Anàlisi institucional
-Estudidel grup i valoració global dels alumnesousuaris ambquiha treballat.
-Descripció i valoraciód’unaunitatde treball o activitat conduïdapel practicant.

Aquests apartats es concretaranen funciódecada àmbit escollit per l’estudiant.
La confeccióde lamemòriahade seguir els criteris i normeshabituals en la redaccióde treballs.

INSTITUCIONSONDURATERMELESPRÀCTIQUES:
La Facultat d’Educació disposa d’una xarxa de centres i institucions col·laboradores. Des de la
Coordinaciódepràctiques es distribueixen els centres seguint el criteri de residènciahabitual de l’estu-
diant –sempre que sigui possible– i en relació a l’àmbit (Educació, Lleure, Rendiment, Salut i Gestió)
que hagi escollit. L’estudiant que el dia 31 d’octubre no hagi presentat la sol·licitud del centre de pràcti-
ques a la secretaria de pràctiques de la Facultat d’Educació només se li assignarà centre si quedenplaces
vacants.
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AVALUACIÓ:
- L’assignaturadePràctiques I és anual i téunaúnica convocatòria (juny).
-L’avaluació de l’assignatura dePràctiques I és responsabilitat del tutor/a de la Facultat i es fa a partir de
tres elementsquecal aprovardemanera independentperpoder fermitjana:
a.L’estada al centredepràctiques avaluadapel tutor/a de laUniversitat apartir de l’informe i les entre-
vistes ambel tutor/adel centredepràctiques. (40%)

b.El seguimentde lespràctiques (tutories, lliuramentdedocuments, etc...) (20%)
c.LaMemòriadePràctiques. (40%)

-Les i els estudiants matriculats a l’assignatura de Pràctiques I han de presentar la Memòria de
Pràctiquesdins el termini fixat. Si el tutoro tutorade laUniversitat consideraque laMemòria està sus-
pesa ambuna nota igual o superior a 4, l’estudiant la podrà refer atenent les indicacions del seu tutor o
la seva tutora abansdel tancamentde les actesde la convocatòriade juny.
- Si es suspèn la convocatòria única (corresponent al juny) s’haurà de tornar a matricular l’assignatura i
això suposarà repetir l’estada al centre i laMemòria corresponent.
-D’acord amb lanormativadel règimdepermanènciade laUVic, si un estudiantno supera l’assignatura
de Pràctiques I després de dues convocatòries, el degà/degana del centre podrà fer la proposta al rec-
tor/ade laUniversitat dedesvincular l’estudiantdels estudis corresponents.

Per als estudiants lespràctiquesde tercer curs comporten:
-Assistència al centred’acord al plade treball establert.
-Assistència a reunions sempre i quanel centrehovulgui.
-Entrevistes i intercanvi d’informació ambelprofessor tutorde laUniversitat.
-Assistència a les sessionsde formaciódepràctiques.
-Presentacióde lamemòriadepràctiquesdinsdel termini acordat.
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ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDEQUARTCURS

EspecialitzacioEsportiva II

Elsprogramesde l’EspecialitzacioEsportivaII sónelsmateixosque l’especialització esportiva I.
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Esport iRecreació

PROFESSORS:Oriol SALLENT

Quadrimestral. 6 crèdits

OBJECTIUS
L’assignatura se situa en l’itinerari de lleurede lesCiències de l’ActivitatFísica i l’Esport i, coma tal, cer-
ca guiar l’estudiant interessat en aquest campper donar-li lamàxima potencialitat en elmón professio-
nal.
L’objectiu general de l’assignatura és que els estudiants estiguin capacitats per reflexionar, planificar,
crear, gestionar i realitzar iniciativesd’activitat física i esport en l’àmbitdel lleure i la recreació.
Comaobjectiusmésespecífics entenemqueenacabar l’assignatura,
1.Els estudiants tenen una visió general i un posicionament crític envers l’oci, les seves dimensions, els
conceptesque s’hi involucren, els actorsque s’hi impliquen i les tendències actuals, etc.

2.Coneixenproubéels àmbitsd’aplicació i tenenels recursosper involucrar-s’hi
3.Han tingut la possibilitat de fer activitats pràctiques relacionades amb els diferents àmbits d’aplica-
ció

4.Tenen les einesnecessàriesper continuar la recerca i l’aprofundimentdecontinguts.
5.Tenenels recursosperpoder fer el primerpas enels diferentsprojectes escollits

MÈTODESDOCENTS
Els objectius docents s’aconseguiran mitjançant la transmissió de continguts a partir de les explica-
cions del professor i de conferenciants convidats, la participació en experiències pràctiques i la realit-
zació de treballs. Per al desenvolupament de continguts pràctics s’utilitzarà el debat i la dinàmica de
grups i en el cas de realitzar treballs, la tasca tutorial.Al’aula es discutiran articles, es compartiran expe-
riències i exercicis de resoluciódecasos.
Els estudiants hauran de completar els continguts amb la bibliografia donada així comaltrematerial de
consulta (pàginesweb, entrevistes, etc.)

TRANSMISSIÓDECONTINGUTS
Elprogramael conformen7 temesdividits en 3blocs temàtics:

Programa sintètic
BlocI:Bases teòriquesde l’Oci
Tema1.ConceptedeLleure iOci
Tema2. Importància i actualitat de l’Oci.Percepció i funcions.L’experiència recreativa.

BlocII:L’ActivitatFísicaRecreativa,particularitats, execució i àmbitsd’actuació
Tema3.Aspectesquecaracteritzen lesActivitatsFísiquesRecreatives
Tema4.Execuciód’ActivitatsFísiquesRecreatives: tècniques i recursos.
Tema5.Àmbitsd’intervencióde les activitats físiques recreatives:

Poblacions específiques
TurismeActiu imediurbà

BlocIII:Lagestiód’iniciatives iprojectesd’esport i recreació
Tema6.Lagestió empresarial deprogramesd’esport recreatiu
Tema7.Laplanificacióde l’esport recreatiu anivell institucional
Tema8.Gestió sosteniblede l’esport recreatiu.
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Realitzacióde treballs

Caldrà escollir entre tres tipus de treballs diferents (“Objectius concrets”, “Esdeveniments reals” i
“Àmbits concrets”) segons el document corresponent que es lliurarà el primer dia de classe i que estarà
penjat a l’aula virtual.Els treballs es concediran segons ordre de sol·licitud al professor en horari de tu-
toria, es valorarà l’interèspersonal i la implicació enunàmbit específic.
Enaquests treballs serà imprescindible la reunió tutorial

Experiènciespràctiques
Laparticipació en experiències pràctiques com les citades a continuació, tindrà el valor demigpunt a la
fi de l’avaluació i seranestrictament individuals (màximunpunt imigper curs i estudiant):
–Participació activa en l’organització d’una activitat recreativa popular. Caldrà informar imperativa-
ment de la participació abans de la seva realització explicant el rol que s’hi farà, en acabar caldrà fer un
resumdecoms’hadesenvolupat l’acte amb fotografies, fulletons, etc. (màximdos fulls)

–Compilaciódels apuntsdeclasse .Només s’admetran lesduesmillors compilacions
–Compilació dels vídeos de les classes (prèviament resumits) en un DVD. S’admeten dos alumnes per
realitzar aquesta tasca

–Altrespropostesque faci el professoroelsmateixos estudiantsdurant el curs.

AVALUACIÓ
Convocatòriade juny:
-Examen teòric: Compta pel 40%de la nota. El fet d’aprovar l’examen teòric allibera d’aquesta part (la
teòrica) per setembre.
-Treball:Comptapel 30%de lanota.
-Assistència i participació: Compta pel 25% de la nota i valora l’assistència a les classes obligatòries,
exercicis lliurats a classe, reunió tutorial, etc. Caldrà justificar les absències i se’n permetran unmà-
ximdedues.

Noméses faràmitjana si s’ha tret unmínimde4 i cadaunade lesparts

Convocatòriadesetembre:
Examen teòric:Recuperació ambexamen
Assistència i participació:Recuperació ambun treball.

Esquemàticament, i sobreun total de 10punts1

1.Enel casde les experiènciespràctiques voluntàries, caldria afegir els puntsquees vagin sumant.

L’assistència a classe és lliure,menys en les classes pràctiques que realitzin els companys i en aquells ca-
sos enquè s’indiqui el contrari amb anterioritat. En cas d’absència injustificada es pot suspendre la part
pràcticade l’assignatura, queespot recuperar a la convocatòriade setembre ambun treball pràctic.

BIBLIOGRAFIABÀSICA
GarciaFerrando,M.Aspectos sociales del deporte.Una reflexión sociológica.Madrid:AlianzaDeporte, 1990
Miranda, J iCamerino,O.LaRecreación y laAnimaciónDeportiva.Salamanca:AmarúEdiciones, 1996.
Monteagudo,M. J. i Puig,N.Ocio y deporte. Un análisis multidisciplinar.Deusto: Instituto de Estudios de

Ocio, 2004
Valls, J.F. 1999Lagestió d ’empreses de turisme i lleure.Barcelona:Proa,.
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Zaragoza,A;Puig,N.Oci, esport i societat.Barcelona:PPU, 1990.
Puig,N iZaragoza,A.Lectures en sociologia de l’oci i de l’esport.Barcelona:UniversitatdeBarcelona, 1994.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
Dumazedier, J.Haciauna civilizacióndel ocio.Barcelona:Estela, 1964.
Dumazedier, J.Ocio y sociedadde clases. Barcelona:Fontanella, 1971.
Inglehart,R.Modernización yposmodernización. Madrid:CIS / SigloXXI, 1998.
LlullPeñalba, JosuéTeoría yPráctica de laEducación en elTiempoLibre.Madrid:CCS, 1999.
Racionero,L.Del paro al ocio.Barcelona:Anagrama, 1983.
Standeven, J.DeKnop,P.SportTourism.HumanKinetics:Champaign, IL. 1999.
Diversos autors.LosdesafíosdelOcio. InstitutodeEstudiosdeOcio.Deusto, 1996
VentosaManual delmonitor de tiempo libre.Madrid:CCS, 2006.
WTOBCChanges inLeisureTime:The impact onTourism.WTO.Madrid, 1999.
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Planificació igestióde l’activitat física ide l’esport

Anual (12Crèdits: 9T+ 3P)

PROFESSORA:AgnèsRIERAiFERRAN

OBJECTIUS
-Conèixer, reflexionar i aplicar els conceptes i fonaments bàsics sobre la planificació i gestió de l’activi-
tat física i de l’esport, des de l’administració pública i l’empresa privada, en els diferents àmbits espor-
tius (educatiu, competitiu, recreatiu, salut i terapèutic).
-Estudiar, analitzar i crearmodels deplanificacióde l’esport.
-Conèixer i aplicar les funcions,models i tècniquesdedirecció, gestió i organitzacióde l’esport.
- Saber gestionarunequipament esportiu.
-Adquirir la pràctica necessària per ser capaç d’elaborar plans, programes i projectes per promoure ac-
tivitats, esdeveniments i equipaments esportius.
-Planificar la comunicació integral d’unaentitat esportiva.
-Fomentar el interès per les diferents sortides professionals en gestió esportiva, així com els diferents
àmbitsd’investigació.
-Conèixer diferents entitats i personalitats delmónde la gestió esportiva anivell nacional e internacio-
nal.

CONTINGUTS
Tema1: planificacióde l’esport

1.1.Conceptualització
1.2.Els recursosnecessaris per a laplanificació
1.3. Laplanificació comasistema
1.4.Models deplanificació
1.5.Procésdeplanificació
1.6.Execució, avaluació imemòriade laplanificació

Tema2: direcció, gestió i organitzacióde l’esport
2.1.Direccióde l’esport
2.2.Gestióde l’esport
2.3.Organitzacióde l’esport

Tema3: instal·lacions i equipaments esportius
3.1. Fonamentsbàsics sobre les instal·lacions i equipaments esportius
3.2. Fasesdeconstrucciód’una instal·lació esportiva
3.3.Delplanejament a la gestiód’instal·lacions
3.4.Gestiód’equipaments esportius
3.5. Legislació específica sobre instal·lacions i equipaments esportius

Tema4:promociód’activitats, esdeveniments i equipaments esportius
4.1.Màrquetingesportiu
4.2.Tècniquesdecomunicació esportiva

Tema5: novesperspectives engestió esportiva
5.1. Sortidesprofessionals engestió esportiva
5.2.Estudis deTercerCicle
5.3. Investigació engestió esportiva
5.4.Contactesd’entitats i professionals engestió esportiva
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AVALUACIÓ
Instrumentsd’avaluacióutilitzats en lesdiferents experiències
-Proves parcials (20 %): Realització de dos proves parcials tipus test, en paper, de 20 preguntes, d’una
sola resposta vàlida i cada tres preguntesmalament resta una de bé. La primera inclou tots els contin-
guts impartits dels temes 1 i 2, i la segonaes farà enbase als temes 3 i 4.
-Examen final (20%): consisteix a desenvolupar un cas pràctic, a escollir entre dos possibles, relacionat
ambels contingutsde l’assignatura.
-Treballs individuals (20%): son els exercicis relacionats amb el temari, les pràctiques tutelades i sense
tutelar, la recercaobligatòria i voluntària, i altres treballs d’interèsde l’alumnat.
-Treball en equip (20 %): planificació i execució d’una activitat, esdeveniment o gestió d’equipament
esportiu real; pràctiques tutelades i sense tutelar.
-Exposiciómultimèdia del treball en equip (20%): exposició a classe, per part de tots els membres del
grup, d’unesdeveniment esportiu coincident ambels seu treball enequip.

BIBLIOGRAFIA IALTRESFONTS

Bibliografiabàsica
Acosta,R. (1999):Dirección, gestión yadministraciónde las organizaciones deportivas.Barcelona:Paidotribo
Alberto,C.,Hernando,V. i Fernández, J.A. (1996):Gestión y dirección de empresas deportivas.Teoría y prác-

tica.Madrid:Gymnos.
Blanco, E., Burriel, J.C., Camps,A., Carretero, J.L. i Landaberea, (1999):Manual de la organización insti-

tucional del deporte. Barcelona:Paidotribo.
Gallardo,L. i Jiménez,A. (2004): Lagestiónde los servicios deportivosmunicipales. Zaragoza: INDE.
Martín,O. (1996):Manual práctico de organizacióndeportiva.Madrid:Gymnos.
Mestre, J.A. (1995):Planificacióndeportiva.Teoría y práctica.Barcelona: INDE.
Mestre, J.A. iGarcía Sánchez,E. (1997):Lagestióndel deportemunicipal. Barcelona: INDE.
Mullin,B.J.,Hardy, S. i Sutton,W.A. (1995).Marketingdeportivo. Barcelona:Paidotribo.
Paris, F. (1996):Laplanificación estratégica en las organizaciones deportivas. Barcelona:Paidotribo.
Rossi,B. (1981):Unprograma local para el desarrollo del deporte.HospitaletdelLlobregat:CEUMT.

Bibliografia complementària
Alberto,R. (2001):Estrategias de comunicación. Barcelona:Ariel
Campos,C. (1997).Marketing y patrocinio deportivo. Barcelona:Gestió iPromoció.
Gallardo, L. (2002): La administración y gestión deportiva en las corporaciones locales de Castilla-LaMancha.

Albacete: JuntadeComunidadesdeCastilla-LaMancha.
GarcíaDorado,R. (1993):Guíapara la gestiónde las piscinas.Madrid:Campomanes.
Gil,Giner,Monzón (1993):Cómo crear yhacer funcionaruna empresa.Casos prácticos.Madrid:ESIC.
Quesada, S. iDíez,M.D. (2002):Direcciónde centros deportivos. Barcelona:Paidotribo.
Santesmases,M. (1991).Marketing, conceptos y estrategias.Madrid:Pirámide.
Viñeta, J. i Rebolleda, A. (Coord.) (1996): El manteniment de les instal·lacions esportives. Barcelona:

DiputaciódeBarcelona
Diversos autors. (2000): Guía del concejal de deportes. Madrid: Federación Española de Municipios y

Provincias.
Diversos autors. (2000): 1er.Congreso deGestióndeportivadeCataluña. Zaragoza:ACGEP, INDE.

Revistas:
Aguay gestión.
Apunts d ’EducacióFísica
InstalacionesDeportivasXXI
PiscinasXXI
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Estructura iOrganitzacióde lesEntitatsEsportives

PROFESSOR:Albert JUNCÀiPUJOL

Quadrimestral: 6 crèdits

OBJECTIUS:
-Conèixer el conjuntdedenominacionspròpiesde la legislació esportiva.
-Conèixer l’estructura i el funcionamentde l’administració catalana i espanyola.
-Analitzar els organismesde l’administració local, nacional, estatal i internacional relacionats amb l’ac-
tivitat física i l’esport.
-Conèixer i reconèixer la tipologia i l’estructuraorganitzativade les entitats esportives.
-Obtenir einesper a l’actuaciódinsun sistemaesportiumunicipal.

CONTINGUTS:
-Les administracionspúbliques aCatalunya i a l’Estat espanyol.

Introducció al conceptede “política”.
Evolucióhistòricade les institucionspolítiques aCatalunya.
Administració catalana
Administració estatal espanyola.
Administració local.
Procés legislatiu.
Sistemaelectoral i representació.

-Elmarc jurídicde l’esport
El sistemaesportiu.
Procésdeconstitucionalitzacióde l’esport.
Organització i ordenament jurídic estatal de l’esport.
Organització i ordenament jurídicnacional de l’esport.
Organització i ordenament jurídic local de l’esport

-Lesorganitzacions esportives
Desenvolupamenthistòricde lesorganitzacions esportives aCatalunya.
Tipologiesorganitzativesde l’esport: organitzacionspúbliques, privades i voluntàries.
Organitzacions esportives internacionals.
El conceptedecultura aplicat a lesorganitzacions esportives
Processosdecanvi a lesorganitzacions esportives.
Lapresadedecisions en lesorganitzacions esportives.
Les emocions en lesorganitzacions esportives

-Política esportivamunicipal.
Competències enmatèria esportivade les entitats locals.
Formesdegestiódels serveis esportiusmunicipals
Programad’esportsmunicipal.
Sistemaesportiumunicipal.

AVALUACIÓ:
Examen final (60%de lanotade l’assignatura).
I duesopcionsper aconseguir el 40%restant:

a) desenvoluparun treball teòricopràctic relacionat ambun puntdel programa.
b) realitzacióde lesdiferents activitats addicionals de classe.
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BIBLIOGRAFIA:
Blanco, E.; Burriel, J.C.; Camps,A. et al. Manual de la organización Institucional del Deporte. Barcelona:
Paidotribo, 1999.

Burriel, J.C.Polítiques esportivesmunicipals a la província deBarcelona.Barcelona:DiputaciódeBarcelona,
1990.

Camps,A.Las federaciones deportivas.Régimen jurídico.Madrid:Civitas, 1996.
Carretero, J.L. et al.DerechodelDeporte.El nuevomarco legal.Málaga:Unisport, 1992.
Cazorla,L.M. et al.Derechodel deporte.Madrid:Tecnos, 1992.
Cazorla,L.M.Deporte yEstado.Barcelona:Labor, 1979.
Garcís Ferrando, M. Aspectos sociales del deporte. Una reflexión sociológica.Madrid: Alianza Deporte;

AlianzaEditorial, 1990.
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Tècniquesd’Expressió IComunicació

PROFESSORES: MarionaCASAS iDESEURES

OBJECTIU:
L’assignatura pretén consolidar els coneixements lingüístics pel que fa a aspectes de comunicació i mi-
llorar la capacitat d’expressió oral i escrita, tenint en compte les aplicacions pràctiques actuals i futures
de l’alumnat.

CONTINGUT:
1.Anàlisi de la comunicacióoral i escrita:
- Situacions comunicatives.
-Procésd’elaboraciódel text escrit.
-Estratègiesde l'expressióoral.
-Coherència, cohesió i adequació.
-Correcció lingüística, entonativa i tipogràfica.
-Empatia en la comunicació.

2.Pràctiquesd’expressióoral i escrita:
-Textdescriptiu (descripciódepersonatges, llocs, objectes, situacions...)
-Textnarratiu (notícia, conte, novel·la...)
-Text expositiu (exposició acadèmica, científica, literària...).
-Text argumentatiu (articlesd'opinió, debats...).
-Text instructiu (instruccionsd'ús, de jocs, d'entrenaments...).

METODOLOGIA IAVALUACIÓ:
L’assignatura està plantejada comun taller pràctic d’escriptura i d’expressió oral. S’observaran i s’analit-
zaran diferents tipus de text, i es realitzaran exercicis i pràctiques tant d’expressió oral (exposicions,
lectures, debats) com escrita (redacció de textos breus). L’observació i l’anàlisi es faran a l’aula, mitjan-
çant recursos audiovisuals i escrits.Es valorarà laparticipacióde l’alumnat.
S’avaluarà l’assignatura de manera continuada a partir de les activitats (exercicis i pràctiques) fetes al
llargdel semestre, juntament ambun treball de curs (documentescrit i posterior exposicióoral).
La nota final sortirà de lamitjana entre les pràctiques (60%) i el treball de curs (40%).Cadapart s’haurà
d’aprovarper separat i serà indispensablehaver realitzat el 80%dels exercicis de classe.
Només s’hauran de presentar a l’examen final els alumnes que no superin una de les dues parts (o amb-
duesparts) del contingutde l’assignatura.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Badia ,D. iVila,M.Jocs d ’expressió oral i escrita.Vic:EumoEditorial, 1984.
Camps,Anna, et al..Text i ensenyament. Barcelona:Barcanova, 1990.
Cassany,D.Lacuinade l’escriptura.Barcelona:Empúries, 1993.
Codina,F. et al. Llengua i comunicació4.Vic:EumoEditorial, 1997.
Coromina,E.Pràctiques d ’expressió i comunicació.Vic:EumoEditorial, 1987.
UniversitatObertadeCatalunya.Composició 1: fonaments de l’expressió oral i escrita.Barcelona:Universitat
ObertadeCatalunya, 1997.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA:
Abril, J.Diccionari pràctic de qüestions gramaticals.Barcelona:Edicions62, 1997.
Castellanos iVila, J.A.Quadern: normativa bàsica de la llengua catalana. Barcelona: Institut deCiències de
l’Educacióde laUniversitatAutònomadeBarcelona, 1998.

Diccionari castellà-català. Barcelona:EnciclopèdiaCatalana, 1999.
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Paloma,D. iRico,A.Diccionari de dubtes del català. Barcelona:Edicions62, 1998.
Ruaix iVinyet, J.Català progressiu 1.Morfologia i sintaxi.Moià: JosepRuaix, 1997.
Ruaix iVinyet, J.Català complet 2.Morfologia i sintaxi.Moià: JosepRuaix, 1998.
Xuriguera, J.B.Elsverbs catalans conjugats. Barcelona:EditorialClaret, últimaedició.
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Pràctiques II

PROFESSORSTUTORS:Tots els professors i professoresde laFacultatd’Educació.

COORDINACIÓ:JoanARUMÍPRAT

Anual. 12 crèdits

OBJECTIUS:
Les pràctiques a quart curs de laLlicenciatura deCiències de l’ActivitatFísica i l’Esport estan concebu-
des fonamentalmentper què l’estudiant aprofundeixi en l’àmbit de l’ActivitatFísica i de l’esport queha
escollit.Aquestes segones pràctiques de la carrera l’ha d’ajudar a analitzarmés detalladament i donar-li
una visiómés crítica sobre el seu futurmón laboral. L’estudiant haurà de conèixer el funcionament de la
institució on es troba, analitzar la dinàmica del grup amb qui treballa i exercitar-se en la confecció de
propostesde treball pel grup.

Temporalització: Els estudiants en funció de cada centre de pràctiques establiran un pla de treball con-
juntament ambelprofessor tutor i el responsable tutordel centre.

ACTIVITATS:
La dinàmica de les pràctiques II és semblant al de les pràctiques I. En aquestes pràctiques es demanarà
més aprofundiment en el treball portat per l’alumne. Durant les pràctiques l’estudiant ha d’actuar com
aajudant o col·laborador del professional en la conducciód’un grup, i s’encarregarà de totes aquelles ac-
tivitats que, d’acord ambel professional, pugui dur a terme.És important que l’estudiant es responsabi-
litzi d’alguns aspectes del treball de la institució per tal d’introduir-se demanera activa en tot el que su-
posa fer de professional en algundels àmbits de l’Activitat Física i l’Esport. És imprescindible, per tant,
que l’estudiant tingui una activitat participativa i receptiva als suggeriments dels professionals de cara a
l’aprofitament màxim de les pràctiques. És indispensable complir amb les normes de la institució així
com, respectar i serpuntual enels horaris que s’hauranestablert enel plade treball.
Una de les parts fonamentals de l’activitat, a part de l’actuació com a practicant, és lamemòria de pràc-
tiques que l’estudiant haurà de redactar. És la reflexió escrita, l’aprofundiment formalitzat enun treball
del quehaestat lapràctica enunàmbitde l’ActivitatFísica i l’Esport.

INSTITUCIONSONDURATERMELESPRÀCTIQUES:
La Facultat d’Educació disposa d’una xarxa de centres i institucions col·laboradores. Des de la
Coordinaciódepràctiques es distribueixen els centres seguint el criteri de residència habitual de l’estu-
diant –sempre que sigui possible– i en relació a l’àmbit (Educació, Lleure, Rendiment, Salut i Gestió)
que hagi escollit. L’estudiant que el dia 31 d’octubre no hagi presentat la sol·licitud del centre de pràcti-
ques a la secretaria de pràctiques de la Facultat d’Educació només se li assignarà centre si quedenplaces
vacants.

AVALUACIÓ:
–L’assignaturadePràctiques II és anual i téunaúnica convocatòria (juny).
–L’avaluació de l’assignatura de Pràctiques II és responsabilitat del tutor/a de la Facultat i es fa a partir
de tres elementsquecal aprovardemanera independentperpoder fermitjana:

a.L’estada al centredepràctiques avaluadapel tutor/a de laUniversitat apartir de l’informe i les entre-
vistes ambel tutor/adel centredepràctiques. (40%)

b.El seguimentde lespràctiques (tutories, lliuramentdedocuments, etc...) (20%)
c.LaMemòriadePràctiques. (40%)
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–Les i els estudiants matriculats a l’assignatura de Pràctiques II han de presentar la Memòria de
Pràctiques dins el termini fixat. Si el tutor o tutora de la Universitat considera que la Memòria està
suspesa amb una nota igual o superior a 4, l’estudiant la podrà refer atenent les indicacions del seu tu-
toro la seva tutora abansdel tancamentde les actesde la convocatòriade juny.

–Si es suspèn la convocatòria única (corresponent al juny) s’haurà de tornar a matricular l’assignatura i
això suposarà repetir l’estada al centre i laMemòria corresponent.

–D’acord amb la normativa del règimde permanència de laUVic, si un estudiant no supera l’assignatu-
ra de Pràctiques II després de dues convocatòries, el degà/degana del centre podrà fer la proposta al
rector/ade laUniversitat dedesvincular l’estudiantdels estudis corresponents.

Per als estudiants lespràctiquesdequart curs comporten:

-Assistència al centred’acordal plade treball establert.
-Assistència a reunions sempre i quanel centrehovulgui.
-Entrevistes i intercanvi d’informació ambelprofessor tutorde laUniversitat.
-Assistència a les sessionsde formaciódepràctiques.
-Presentacióde lamemòriadepràctiquesdinsdel termini acordat.
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