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•SUPÒSIT 1•
D’acord amb l’ORDRE/RESOLUCIÓ ......................................................... la qual regula el nostre sistema de
concurs-oposició a Catalunya, vaig a desenvolupar:
- la part A) de la primera prova: prova pràctica
Resol correctament les següents qüestions:
1. Desenvolupa una unitat didàctica en què integris almenys aquests continguts:
» Adquisició d’hàbits que proporcionin seguretat en la pràctica d’activitats físiques
» Adquisició d’hàbits bàsics d’higiene corporal i pràctica de tasques encaminades a la higiene postural.
2. Com avaluaries l’actitud postural dins d’aquesta unitat didàctica?
3. Un dels teus alumnes del grup-classe presenta una escoliosi.

1. JUSTIFICACIÓ
L’Educació per a la salut es converteix en un element globalitzador i interdisciplinari dins el currículum oﬁcial com a promotor de l’adquisició d’hàbits de vida activa i saludable en els primers anys d’escolarització.
En l’entorn escolar es prioritza, doncs, promoure conductes i hàbits que afavoreixin una vida saludable,
normes fonamentals de salut com són la higiene, la cura corporal, l’activitat física, la preocupació pel medi
ambient, l’alimentació...
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El Departament d’Educació posa a disposició dels centres els documents d’identiﬁcació i desenvolupament de les
competències bàsiques pròpies de cada àmbit graduades en tres nivells d’adquisició, agrupades en dimensions.
El present supòsit pràctic té una relació directa amb la Dimensió hàbits saludables, la qual explicita “Conèixer i tenir cura del cos des d’una perspectiva integral i incorporar hàbits que combinin equilibradament
l’alimentació, l’activitat física i el descans facilitarà als alumnes poder viure de forma cada vegada més
saludable. En aquest sentit, cal aconseguir que els alumnes incorporin la pràctica regular d’activitats físiques
de manera autònoma com a hàbit saludable al llarg de la vida i també que adoptin actituds crítiques davant
pràctiques i estereotips socials no saludables” (Decret 119/2015).

2. MARC TEÒRIC-CONCEPTUAL
Per poder desenvolupar el present supòsit pràctic, considerem necessari centrar-nos en els aspectes més
rellevants del mateix.
D’aquesta manera, podem deﬁnir d’una banda hàbit com un patró de conducta que ens interessa que adquireixin els nostres alumnes de forma natural per incorporar als seus esquemes de pensament; mentre que
d’altra banda l’actitud és el preàmbul d’una conducta i que quan aquesta es duu a terme amb assiduïtat al
llarg del temps constitueix un hàbit.
La proposta presenta a un grup d’alumnes, dels quals n’hi ha un d’ells que té escoliosi. Es tracta d’una de
les patologies més comunes segons Casimiro i Muyor (2010) i s’identiﬁca per una desviació lateral de la
columna vertebral, que comença a ser de certa gravetat a partir dels 30°. Aquesta alteració pot ser:
- No estructurada: corregida conscientment pel subjecte.
- Estructurada: no pot ser corregida conscientment pel subjecte.
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En el nostre cas, l’escoliosi és de tipus no estructurada.
Per al desenvolupament de la qüestió nº 1 “Desenvolupa una unitat didàctica en què integris almenys
aquests continguts: adquisició d’hàbits que proporcionin seguretat en la pràctica d’activitats físiques i adquisició d’hàbits bàsics d’higiene corporal i pràctica de tasques encaminades a la higiene postural”, comptarem amb un grup de 24 alumnes, 14 nois i 10 noies, pertanyents al primer nivell
de l’etapa d’Educació Primària, d’edats que oscil·len entre els 6 i 7 anys. Fet aquest aclariment, veurem les
característiques evolutives i d’aprenentatge d’alumnat a nivell cognitiu, socioafectiu, biològic i motriu:
- A nivell cognitiu: El pensament presenta diﬁcultats per actuar lògicament en absència dels objectes.
- A nivell socioafectiu: suporta els jocs de grup i té diﬁcultat per prendre decisions.
- A nivell motriu: posa molta atenció i repeteix diverses vegades l’exercici ﬁns dominar-lo. Controla
molt millor les mans i els ulls, i pot romandre més temps en la mateixa postura.

3. FONAMENTACIÓ NORMATIVA
El marc normatiu que tenim com a referència per abordar aquesta qüestió són la:
- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC, d’ara endavant).
- DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària a Catalunya (D.119/2015 d’ara endavant) (al qual s’al·ludirà al llarg d’aquest supòsit).
- ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i
requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.
6

- DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
El nostre treball es desenvoluparà identiﬁcant en primer lloc els elements essencials del currículum oﬁcial; tot
seguit relacionarem la proposta amb les altres àrees de coneixement (interdisciplinarietat); a continuació,
desenvoluparem les línies metodològiques a utilitzar en el supòsit, i tindrem en compte les característiques
psicoevolutives del grup. Després d’això, seqüenciarem i desenvoluparem la part pràctica que ens demana
el supòsit, atendrem a la diversitat i avaluarem el procés d’ensenyament-aprenentatge. Finalment, es desenvoluparan l’apartat de conclusió i de referències bibliogràﬁques.

4. RELACIÓ AMB ELS ELEMENTS DEL CURRÍCULUM
4.1. OBJECTIUS
En aquest sentit, els objectius prescrits pel currículum oﬁcial representen aquelles capacitats que l’etapa
d’Educació Primària contribuirà a desenvolupar en el supòsit; d’aquesta manera, cobra una importància
fonamental per ajudar els alumnes a “n) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar
el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física per a afavorir el
desenvolupament personal i social” (Decret 119/2015).
L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació primària ha de fonamentar-se
en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats, valors i competències relacionats amb el cos i la seva
activitat motriu que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de
vida. En l’àrea d’educació física, la reﬂexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats i el fet de sentir-se bé amb el propi cos constitueixen principis
valuosos de l’acció educativa i contribueixen a la millora de l’autoestima.
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4.2. DIMENSIONS, CONTINGUTS CLAU I COMPETÈNCIES ASSOCIADES
La Dimensió hàbits saludables és la que es troba relacionada més directament amb el present supòsit
pràctic.
Aquesta dimensió està integrada per dues competències:
- Competència 3. Mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la vida quotidiana.
- Competència 4. Valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneﬁciós per a la salut.
Els continguts clau associats són:
- Consciència i control del cos.
- Lateralitat.
- Equilibri.
- Orientació espai-temporal.
- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.
- Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física.
- Joc motor.
- Esforç i superació.
- Cooperació i respecte.

4.3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Les competències bàsiques que s’han d’adquirir en ﬁnalitzar l’educació obligatòria són les següents:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual (CCLA)
- Competència matemàtica (CM)

7

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (CCIMF)
- Competència artística i cultural (CAC)
- Competència digital (CD)
- Competència social i ciutadana (CSC)
- Competència d’aprendre a aprendre (CAA)
- Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria (CAIPE)
El present supòsit pràctic es relaciona de manera directa a través de la:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual (CCLA). Respecte al fet que els alumnes mitjançant
la lectura de contes farem èmfasi en aspectes relacionats amb l’actitud postural.
- Competència digital (CD). Mitjançant la visualització de diapositives sobre higiene postural mitjançant
la projecció del còmic de l’esquena que la fundació Kovacs i l’Organització Mèdica Col·legial (OMC)
posa a disposició dins de la seva campanya sobre la prevenció de dolors d’esquena en escolars espanyols durant el curs acadèmic 2018-2019.
- Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria (CAIPE). Els alumnes hauran de mostrar
imaginació, decisió... en la realització de les activitats proposades.

4.4. CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els continguts prescrits en el Decret 119/2015, corresponents al cicle inicial (1r i 2n) dins el bloc de continguts “Activitat física i salut” són:
- Acceptació de la pròpia realitat corporal i elaboració de l’autoimatge.

SP ED. FISICA PRIM_CAT.indb 7

06/02/2019 15:29:44

SUPÒSITS PRÀCTICS D’EDUCACIÓ FÍSICA PRIMÀRIA - Versió Catalunya

- Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris, relacionats amb l’activitat física.
- Relació de l’activitat física amb la salut i el benestar.
- Utilització dels materials i els espais d’acord amb unes normes.
Els Criteris d’avaluació del cicle inicial (1r i 2n) relacionats amb el supòsit són:
2. Equilibrar el cos adoptant diferents postures, amb control de la tensió, la relaxació i la respiració.
3. Desplaçar, saltar, girar, llançar, rebre i gestionar objectes de forma diversa, variant les posicions corporals.
4. Identiﬁcar com accions saludables els hàbits d’higiene personal associades a la realització d’activitats
físiques.
7. Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació, pel que fa a aspectes motrius i de relació amb
els companys.

5. RESOLUCIÓ DE LA PROPOSTA PRÀCTICA
5.1. RELACIÓ AMB ALTRES ÀREES
En el nostre cas, de manera interdisciplinària, la nostra proposta d’unitat didàctica es relaciona directament
amb les àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural, a través del
coneixement de les parts del cos humà i les seves característiques; i les normes d’higiene, neteja corporal i
hàbits de prevenció de malalties i accidents domèstics. A més es posarà èmfasi en què el nen valori la higiene postural, el descans i l’atenció al propi cos.
8

5.2. RELACIÓ AMB ELS ELEMENTS TRANSVERSALS
La inclusió dels valors en l’assignatura d’Educació Física oferirà una excel·lent oportunitat per reﬂexionar
sobre la dimensió més personal de l’educació, desenvolupant un procés que té per objecte intencional la
formació de les alumnes i dels alumnes com a ciutadans compromesos activament amb la construcció i
conﬁguració de la societat democràtica, mitjançant l’exercici de la reﬂexió crítica i autocrítica, i de la participació activa i cooperativa dels mateixos en l’escenari social de l’escola i l’aula (Velázquez, 2000).
En aquest sentit, el Decret 119/2015 estableix que “l’àmbit de l’educació física té un caràcter transversal i, per tant, es vincula amb les altres àrees per la seva potencialitat educativa”.
Al llarg de la nostra unitat didàctica desenvoluparem aquests elements a través del treball sobre postures
adoptades en la vida quotidiana, tant en les domèstiques com laborals; mitjançant activitats que representin
postures correctes del cos, tant en repòs com en moviment, en totes les activitats del dia a dia; a més del
desenvolupament d’hàbits d’higiene de les diferents parts del cos humà. Això ho posarem en pràctica amb
la utilització d’estratègies didàctiques i metodològiques basats en la realització d’assemblees, posades en
comú i dinàmiques de grup.

5.3. RECURSOS DIDÀCTICS
Actualment, el concepte de recurs didàctic segons Escamilla i Lagares (2005), s’entén com “tot mitjà que
facilita la presentació i tractament dels continguts d’E-A”. Així ens trobarem dins de la nostra proposta de
resolució amb l’existència de:
- Recursos personals: el mestre d’Educació Física, l’alumnat i professorat de les àrees de coneixement
natural, social i cultural; també involucrarem a la família, mitjançant la realització, exhibició i descripció de pòsters al gimnàs, i la lectura comprensiva d’historietes tipus còmic en què s’analitzen postures i
activitats de la vida quotidiana.
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- Recursos ambientals: entre els que emprarem el pati d’esbarjo, el gimnàs, els lavabos i serveis higienicosanitaris, així com els espais que disposin d’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació.
- Recursos materials: per a la seva selecció i utilització en tota la seva varietat s’ha fet ús, a principis de
curs, d’un inventari actualitzat del material propi de l’àrea d’EF explicitant l’estat per al seu ús i manteniment. En aquest cas, farem ús del petit material manipulable (cèrcols, cons, cordes, piques, etc.). Tot
aquest material està completament certiﬁcat i homologat pels organismes oﬁcials competents.

5.4. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES
Des d’una perspectiva democràtica i ﬂexible de l’ensenyament, com la que se’ns planteja en el currículum
oﬁcial, el referent és el Decret 119/2015 no es pot parlar d’un mètode ideal, sent aquest un continu que va
des de l’aprenentatge receptiu ﬁns al autoaprenentatge. Dins de la nostra seqüència d’actuació la metodologia serà ﬂexible, activa, participativa, integradora i basada en el procés, i mai en el producte. S’utilitzaran
estils d’ensenyament que afavoreixen la socialització de l’alumnat que com assenyalen Delgado Noguera i Sicília Camacho (2002) mitjançant la utilització de jocs interactius, cooperatius i de desinhibició.
També emprarem estils que impliquin cognoscitivament l’alumnat, plantejant situacions d’ensenyament que
ajudin a l’alumne a buscar solucions i a resoldre problemes motrius. Utilitzarem principalment el descobriment guiat deixant experimentar i assajar ﬁns arribar a la solució correcta (p.e: en un equilibri amb objectes es plantejaran qüestions com pots mantenir l’objecte? Quines parts del cos han d’anar rectes perquè
no caigui?). La resolució de problemes la farem servir en aquelles activitats on no li proporcionarem pistes i
els problemes que es plantegin seran simples i hauran de tenir com a dues o més solucions (P.e: de quantes
formes puc agafar l’objecte sense fer-me mal a l’esquena? Amb quines parts del cos puc donar-me suport?).
En aquesta línia metodològica, el mètode es farà efectiu a través de les tècniques d’ensenyament, que
passem a aprofundir a continuació. Abastarem, d’una banda, “la informació inicial” i, de l’altra, “el coneixement dels resultats”. La “Informació Inicial” és considerada com la presentació de la sessió, on la seva
eﬁcàcia incideix en tres aspectes importants en la classe d’EF: en la motivació (el plantejament clar, concret,
signiﬁcatiu,... augmentarà l’interès dels alumnes per l’activitat), en l’organització de la classe (a diferència
d’una classe a l’aula, cada vegada que presentem una nova activitat, hem de tornar a organitzar al grup),
en el temps de pràctica (en EF la informació inicial ha de ser el mínim per augmentar el temps útil de sessió).
Pel que fa al coneixement dels resultats, també anomenat “feedback” l’alumnat rep la informació sobre la
realització de la tasca; emprarem tant feedback grupal com individual. Finalment, utilitzarem estratègies
didàctiques de caràcter analític durant l’escalfament a través de la mobilitat articular, però les més representatives de la nostra proposta seran aquelles estratègies de caràcter global que permetran oferir un
ambient lúdic, plaent i motivant a través del joc com a principal recurs metodològic.

9

5.5. SEQÜENCIACIÓ I TEMPORALITZACIÓ
La nostra proposta de resolució es troba emmarcada dins de la U. nº 1 titulat “Els campions de la salut” la
data a realitzar serà durant el mes de setembre segons el calendari escolar 2018/2019, que estableix
l’Ordre ENS/60/2018, de 6 de juny.
Per donar resposta a la primera qüestió del supòsit sobre l’adquisició d’hàbits que proporcionin
seguretat en la pràctica d’activitats físiques i hàbits bàsics d’higiene corporal i pràctica de tasques
encaminades a la higiene postural desenvoluparem les següents sessions a la unitat didàctica:
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SESSIÓ

TÍTOL

1

Hola em dic...

2

El tour del cole

3

Aprenem a
cuidar-nos

4

Sóc un puzle

5

Posturetes

DESCRIPCIÓ
Utilitzarem jocs de presentació i de desinhibició, amb l’objectiu de
conèixer-nos millor. També reﬂexionarem sobre l’ús del lavabo i del
material corresponent (tovallola, sabó, etc.).
Coneixement de les normes de classe de les instal·lacions, equipaments i materials d’Educació Física.
Incidirem en l’adquisició dels hàbits bàsics d’higiene corporal, la cura
de la boca i la cura de les mans
Desenvoluparem activitats encaminades a l’educació de la higiene
postural (postures domèstiques, a l’escola, en activitats esportives,
etc.). Utilitzarem les TICs per a la visió de vídeos i activitats d’actitud
postural.
Pretenem que els nostres alumnes prenguin consciència de la importància d’una adequada actitud postural mitjançant situacions de joc.

5.6. PART PRÀCTICA
En línies generals, al MODEL DE SESSIÓ, s’ha escollit com a punt de referència a l’autor Sánchez Bañuelos i Fernández García (2003); aquest model comença amb una:
1a part: “Posada en Acció o Escalfament”: Aquesta part és beneﬁciosa per adquirir hàbits que proporcionin seguretat en la pràctica d’activitats físiques i es divideix al seu torn en 2 parts:
10

1. Plantejament teòric inicial: en aquest espai, els alumnes romandran asseguts i el mestre subministrarà
la informació.
2. Activitats pròpiament dites d’escalfament: preparació a nivell cardiovascular, augmentant les pulsacions a un ritme adequat.
Activitats relacionades amb tots els alumnes i que facin referència a la Part Principal utilitzant el joc com a
principal element metodològic; també s’utilitzaran exercicis d’estirament i mobilitat articular.
2a Part: “Part Principal”: en aquesta part, es combinaran diferents activitats en progressió de menys a més
esforç, utilitzant el Joc com a principal recurs metodològic.
3a part “Fase Final”: en aquesta part, es desenvoluparà el treball de la relaxació i tornada a la calma.
Acabarem amb un plantejament teòric ﬁnal on vam reunir i vam asseure als alumnes comentant que els ha
semblat la sessió de classe, utilitzant aquest petit espai de reﬂexió com a avaluació de la sessió de treball.
A continuació, passem a desenvolupar la sessió nº 5: “Posturetes”:
POSADA EN ACCIÓ O ESCALFAMENT
ACTIVITAT
DESCRIPCIÓ
TEMPS
Nans i
Desplaçant-se per tot el gimnàs, quan el professor digui nans,
gegants
tots han d’intentar fer-se el més petit possible i quedar-se al lloc;
si diu gegant, l’alumne ha de tractar de créixer el màxim possible
estirant cap amunt. Entre pauta i pauta el professor dirà diferents 5´
tipus de desplaçaments.
El moll
Individualment, a supina sobre un matalàs, estendre al màxim i
després ﬂexionar-los al màxim.
5´
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PART PRINCIPAL
ACTIVITAT
DESCRIPCIÓ
TEMPS
Ponts i rius
Dos grups. Els ponts estan en quadrupèdia i els rius passen per
sota dels ponts; tots ells al senyal del professor que digui “ponts”,
10´
els rius passen i després els ponts descendeixen. Canvi de rols.
Tomàquets i 2 ﬁles enfrontades. S’utilitza el mateix desplaçament que en el
cogombres
joc anterior. Si el professor diu “tomàquets” aquests persegueixen els cogombres, i viceversa. Utilitzar un altre tipus de desplaçaments com quadrupèdia, arrossegament, caminar amb 10´
l’esquena dreta,...
Camí sense
Un alumne des assegut a terra ha de perseguir als altres que
peus
estan en quadrupèdia. Els perseguidors poden protegir-se agrupant el seu cos abans de ser tocats. La postura adoptada ens
10´
obliga a portar l’esquena dreta per impulsar sobre els glutis.
FASE FINAL
ACTIVITAT
Gat bo, gat
dolent

Com estàs?

DESCRIPCIÓ
TEMPS
Per parelles, un d’ells fa de gat (en quatre grapes). Quan el company acaricia el llom del gat aquest es posa afectuós estenent
el tronc sense deixar d’estar en quadrupèdia. Quan el company
dóna copets suaus a l’esquena del gat, aquest es posa furiós i 5´
eleva el tronc sense abandonar la quadrupèdia.
El professor ensenyarà una imatge, amb diferents tasques domèstiques, i l’alumne/a haurà de reconèixer i imitar aquesta ac5´
ció. S’ha de prestar atenció a la corresponsabilitat de les tasques
domèstiques i que es mostrin tant homes com dones realitzant-les.
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5.7. AVALUACIÓ
De conformitat amb el que estableix l’ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària, l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes durant l’etapa serà contínua i global, i tindrà en compte
el seu progrés en el conjunt de les àrees del currículum.
L’avaluació serà contínua pel que fa estarà immersa en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, amb la ﬁnalitat de detectar les diﬁcultats en el moment en què es produeixen, analitzar les causes i
d’aquesta manera, adoptar les mesures necessàries que permetin a l’alumnat millorar el seu procés d’aprenentatge i garantir l’adquisició de les competències bàsiques per continuar el procés educatiu.
L’avaluació serà global quan es referirà a les competències bàsiques i als objectius de l’etapa i l’aprenentatge de l’alumnat en el conjunt de les àrees de l’etapa.
La ﬁnalitat de l’avaluació és permetre identiﬁcar els continguts i les competències assolides pels alumnes
en el marc de les seves diferències de ritmes i capacitats. L’avaluació també ha de permetre als alumnes i
als mestres la identiﬁcació de les diﬁcultats del procés d’aprenentatge, i trobar estratègies per superar-les
(ORDRE ENS/164/2016).
A continuació pas a donar resposta a la segona qüestió del supòsit sobre com avaluaries l’actitud
postural dins d’aquesta unitat didàctica:
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Pel que fa a l’avaluació de l’actitud postural dins d’aquesta unitat didàctica, destacar que l’actitud està
inﬂuenciada pel psiquisme, l’estat d’ànim o emocional, els quals exerceixen sobre el control tònic-muscular,
manifestant-cap a l’exterior a través del disseny i imatge corporal. També podem dir que l’actitud és una
postura inconscientment adoptada o la forma en què sense adonar-nos ens projectem cap a l’exterior.
Indicadors a observar i avaluar:
- Observar si l’alumne/a porta el cos inclinat cap endavant o cap enrere.
- Observar si l’alumne/a roman amb el cap inclinat.
- Observar si l’alumne posseeix zones corporals molt tenses i relaxades.
- Observar si l’alumne presenta postures obertes o tancades.
- Observar si hi ha diferència signiﬁcativa en la simetria dels segments corporals.
S’utilitzaran tècniques d’avaluació externa (pel professorat), però també les que impliquin a l’alumnat, com
l’autoavaluació i la coavaluació.

5.8. ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT
L’atenció educativa a l’alumnat comprèn el conjunt de mesures i suports destinats a tots els alumnes, per tal
d’afavorir el seu desenvolupament personal i social i per tal que avancin en l’assoliment de les competències
de cada etapa educativa i la transició a la vida adulta, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu (Decret
150/2017).
Segons el DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema
educatiu inclusiu es consideren alumnes amb necessitats especíﬁques de suport educatiu:
12

a) Els alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitats físiques, intel·lectuals o
sensorials, trastorns de l’espectre autista, trastorns greus de conducta, trastorns mentals, i malalties
degeneratives greus i minoritàries.
b) Els alumnes d’origen estranger amb necessitats educatives derivades de la incorporació tardana al
sistema educatiu, de la manca de domini de la llengua vehicular dels aprenentatges i de l’escolaritat
prèvia deﬁcitària.
c) Els alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals
especialment desfavorides.
d) Els alumnes amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació, entesos, aquests últims, com trastorns
que afecten l’adquisició i l’ús funcional del llenguatge.
e) Els alumnes amb altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, els talents simples i
complexos i la precocitat.
f) Els alumnes amb risc d’abandonament escolar prematur.
Finalment la tercera qüestió del supòsit sobre un dels teus alumnes del grup-classe presenta una
escoliosi, farem referència a:
Per detectar l’escoliosi en l’entorn escolar, hem d’observar des del pla frontal que les espatlles i les escàpules es troben al mateix nivell, i que no presenti gibositats al ﬂexionar el tronc.
En el nostre cas, l’escoliosi és de tipus no estructurada. En la majoria dels casos i en aquest en concret, l’escoliosi és prou lleu com perquè la vida d’un nen no es vegi afectada i no requereixi tractament mèdic Tot i
així, hem de tenir en compte algunes consideracions:
- Corregir durant les classes d’EF, possibles postures contraindicades.
- Fer èmfasi en una bona higiene corporal i actitud postural.
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- Practicar diferents postures per evitar futures lesions i corregir els problemes d’escoliosi del nostre alumne, juntament amb ajuda d’altres professionals com ﬁsioterapeutes...
- Fer exercici i una bona condició física.
- Prestar molta atenció als exercicis de força que, posturalment, puguin comprometre la columna vertebral (carregar altres companys/es, acrosport, etc.)
- L’objectiu és corregir tot el possible la incorrecta posició de la columna vertebral, mitjançant mesures
universals, que beneﬁciaran al conjunt de nens i nenes de la classe.
També, comentar que l’avaluació es produirà de manera contínua al llarg de tota la unitat, a través d’activitats i tasques que permetin detectar o albirar elements relacionats amb l’escoliosi; així proposarem les
següents tasques en cada sessió al llarg de la unitat didàctica:
- Qui imita millor als ﬂamencs?: equilibris sobre una cama i observar si té alterada l’estàtica.
- Jocs de desplaçament amb objectes (cèrcols, pilotes,...): observar si desvia el cap a un costat determinat.
- Jocs de desplaçament amb les mans sobre les espatlles.
- Plantejar situacions on s’adopten postures en forma d’ela “L” amb el cos.
- En relació als instruments d’avaluació, presentarem una sèrie de llistes de control per avaluar de manera global l’actitud postural (ANNEX I).

6. CONCLUSIÓ PERSONAL
Els nostres alumnes, necessiten conèixer el seu cos, els beneﬁcis que per al mateix aporten tant una bona alimentació, com la pràctica regular de l’exercici, com una bona actitud davant la higiene corporal i postural
d’un mateix. Aquests hàbits realitzats assíduament en cada sessió d’educació física i en coordinació amb els
altres professors dels alumnes, ens va a permetre la prevenció de futurs problemes en els nostres alumnes.
D’aquesta manera, dir que el crear hàbits saludables suposa un gran avanç per al correcte desenvolupament del nen.
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ANNEX I
Taula 1. Llista de control per avaluar l’actitud postural (Velázquez i Hernández, 2004, 261)
PAUTES PER A L’OBSERVACIÓ

SI ES COMPLEIX

NO ES COMPLEIX

OBSERVACIONS

Posició Bipedestació de perﬁl
Cap alçat (vista al capdavant)
Espatlla en la línia de les orelles (no avançats ni
restrasats)
14

Curvatura normal de la part superior de l’esquena (cifosi ﬁsiològica normal)
Abdomen normal (no voluminós)
Cames en extensió (els genolls no es troben ni
ﬂexionats ni en hiperextensió)
Peus que miren cap endavant, amb lleugera
obertura cap a fora respecte a l’eix del cos
Posició bipesdestació de front
Igual alçada de les espatlles
Els braços pengen a banda i banda del cos de
forma equilibrada, sense sortir de la línia imagina l’eix logitudinal
Els peus mantenen l’eix longitudinal del cos amb
lleugera obertura d’angle cap a l’exterior
Posició bipedestació d’esquena
Els omòplats es troben a la mateixa altura
A la ﬂexió de tronc cap endavant, no s’aprecia
gibositat dels dos alats de la columna
Posició assegut
Quan necessita portar la motxilla, la porta ben
col·locada sobre les espatlles.
Flexiona les cames si ha d’aixecar algun objecte
pesat del sòl
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