
CONTINGUTS BATXILERAT (PRIMER i SEGON)

. U.D. JOCS ESPORTIUS MODIFICATS
Aquesta unitat, àmpliament treballada a l’etapa anterior ha de culminar-se al batxillerat amb un reforçament
de la significativitat de la modificació del jocs esportius per a la comprensió estratègica, la participació i la
no discriminació. El recurs principal serà el tractament exemplificador de les fitxes del treball del seminari
permanent ‘Carambola’ amb l’objectiu de que siguen els propis alumnes qui confeccionen fitxes a partir de
jocs esportius  elaborats en grup.
Relació amb OGA:
2. Relacionar significativament activitat física i esport
3. Reconèixer el valor sociocultural de les pràctiques motrius
6. Incrementar el potencial motriu i els nivells d’autoexigència
7. Participar independentment del nivell d’habilitat.
8. Organitzar i participar en diferents activitats.

Esquema global de temporalització de la unitat:
Recordem que durant l’etapa anterior l’esquema simulaba un doble embut conformat pels esports reglats
d’una banda i del jocs modificats per l’altra, de tal forma que la distribució temporal dels primers anava
cresquent en detriment dels segons.
Al batxillerat eixa progressió es suavitza i tornem a dedicar el 50% de les sessions de jocs esportius als jocs
modificats. Aquesta orientació es deu a dos factors: d’una banda, molts dels alumnes del batxillerat no han
fet l’ESO al centre, i d’altra, la major capacitat reflexiva i les possibilitats d’aplicació d’aquest tipus de jocs
en edats més menudes fan interessant aquesta proposta des del punt de vista de la creativitat,  el  treball
grupal, la crítica sociológica de l’esport i de possibles eixides laborals.
Sobre la distribució temporal del curs, les 18 sessions es distribuiexen per trimestres i per tipologies de joc –
canxa dividida, invasió i bateig-. El fet de no fer-les totes seguides té varies raons: evita la monotonía i deixa
temps entre altres unitats per a la preparació dels jocs i fitxes pròpies.
Objetius específics:
1. Millorar els aspectes qualitatius del moviment –factors de percepció,  decissió i execució- a través de
formes jugades contextualitzades.
2. Comprendre lels aspectes táctics més rellevants i definitoris dels jocs de canxa dividida, bateig i invasió.
4. Plantejar la reglamentació esportiva de forma lògica per a un funcionament adequat del joc (factibilitat,
continuitat, equilibració, participació)
5. Adquirir un coneixement pràctic polivalent (amb preeminència táctica)
6.  Rebaixar  el  carácter  competitiu  dels jocs esportius a  través de l’  ampliació  d’ oportunitats  de reforç
positiu.
7.  Comparar críticament  els  nivells  d’integració grupal i  personal jocs dissenyats educativament  front a
determinats aspectes dels esports reglamentats.
8. Dissenyar els propis jocs i els materials complementaris des d’un punt de vista educatiu.
9. Aplicar eixos dissenys amb alumnat d’etapes inferiors –preferentment de primària-

. UD. ORIENTACIÓ  i ACTIVITATS A LA NATURA (senderisme)

RELACIÓ AMB OGA
2. Relacionar significativament activitat física i esport.
3. Reconèixer el valor sociocultural deles pràctiques i l’oferta esportiva pròxima.
5. Planificar un programa propi d’activitat i condició física.
6. Incrementar el potencial motriu i els nivells d’autoexigència.
7. Participar activament independentment del nivell d’habilitat o condició.
8. Organitzar i participar en diferents activitats.
9. Practicar activitats al medi natural.



OBJETIUS ESPECÍFICS
1. Conèixer i apreciar les possiblitats per a l’activitat física, la salut, la recreació i l’oci de les activitats
d’orientació. 
2. Conèixer aspectes bàsics de l’esport de l’orientació (origen, recorreguts, balisses, nivells, clubs propers,
modalitats...) i de l’orientació geogràfica (magnetisme terrestre, ciència i tecnologia aplicades, utilitats...).
 3. Reconèixer les parts i la utilitat de la bruíxola. 
4. Talonar distàncies mitjanes – 50/100 m -.
5. Realitzar recorreguts d’orientació amb mapa , bruíxola i talonament amb dosificació adient del ritme de
desplaçament a la pròpia condició, a la durada de la prova i les característiques del terreny. 
6. Habituar-se a reflexionar abans de mamprendre la cursa. 
7. Valorar i respetar el medi escolar, urbà i natural on es practique.
8. Col.laborar, saber escoltar i respectar.
9. Participar en proves organitzades pels clubs d’orientació de les rodalies al nivell ‘familiar’.
10. Organitzar recorreguts senzills per a l’alumnat de les escoles de primària adscrites.
11. Reconèixer la simbologia més habitual del plànols d’orientació esportius.
12. Realitzar rutes senderistes de dificultat baixa i mitjana per paratges d’interés ecològic, històric i cultural
de la Comunitat Valenciana i explotar el potencial multidisciplinar de les mateixes.

SECUENCIALITZACIÓ UD
1. Repàs de l’etapa anterior – aprofitant l’activitat dins la unitat de Condició Física-)
2. Repàs de l’etapa anterior – bruíxola, talonament, aspectes interdisciplinars...-, amb recorreguts en

estrella al pati.
3. Participació als jocs d’orientació al Plà del Retor de Paterna
4. Participació als jocs d’orientació al Parc de Sant Vicent de Llíria
5. Col.laboració en el control dels jocs d’orientació per a l’alumnat de primària i del primer cicle del

nostre centre.
6. Participació als  jocs d’orientació  urbana al  centre  històric  de València  (com a proposta disn del

programa del “PORTFOLI EUROPEU DE LES LLENGÜES”)
7. Ascensió GR als pic del Penyagolosa i senderisme per la ‘Penya Tallada’ de Xelva’(col.laboració

departaments de Geografia i Història, de Biologia i de Valencià i del arqueòleg municipal de Xelva). 

U.D. EXPRESSIÓ

RELACIÓ AMB OGA
1. Conéixer els elements expressius del moviment
3. Reconèixer el valor sociocultural de les pràctiques.
6. Incrementar el potencial motriu i els nivells d’autoexigència.
7. Participar activament independentment del nivell d’habilitat o condició.
8. Integrar activitats rítmiques a les sessions de condició física, en concret de resistència aeròbica.
9. Organitzar i participar en diferents activitats.
10. Dissenyar compossicions expressives grupals.

OBJETIUS ESPECÍFICS
1. Practicar dances d’arreu el món, tot reconeguent el seu valor cultural, lúdic i relacional. 
2. Adequar de complexitat i coordinació creixents als ritmes musicals – salts amb corda, step i aeròbic-.
 3. Composar grupalment exhibicions rítmiques amb cordes. 
4. Utilitzar els diferents jocs malabars – carioques, diàbolos, boles i pals xinesos – per a configurar exercicis
rítmics grupals sincronitzats.



5. Conèixer les possibilitat  de la gimnàstica acrobàtica a través de formacions gupals d’acroescalada en
espatllera,  les seues virtuts  respecte a la càrrega de cossos tradicional,  els seus perills  i  les mesures de
seguretat adients.
6. Valorar el sentit estètic de les pràctiques a través de l’autoavaluació  i de l’avaluació recíproca.

SECUENCIALITZACIÓ UD

- Acrogym  vertical  (acroescalada):  tres  sessions  durant  el  primer  trimestre  (amb  l’objectiu  de
cohesionar  el  grup  a  través  de  la  col.laboració  grupal  i  el  contacte  físic,  sobretot  en  grups  on
l’alumnat té diverses procedències). Les propostes, activitats i avaluació són ràpides: cada grup ha de
fer totes les  estructures que puga per sessió . El professor fa una avaluació inmediata, la qual cosa
provoca un intens ambient de participació i producció de figures.

- Cordes individuals:  quatre sessions seguides al segon o tercer trimestre  (la primera de pràctica i
recordatori  individual,  tot  seguint  el  quadernet  d’educació  física d’ESO; les  següents  preparació
rítmica grupal i avaluació inmediata)

- Malabars  (carioques,  boles,  diàbolo  i  pals  xinesos):  quatre  sessions  seguides  (la  primera
experimentació de materials i revisió d’habilitats del quadernet d’ESO; les següents composicions
grupal i avaluació recíproca).

- Sessions d’aeròbic, step i ‘zumba’ a les sessions de condició física.
 

. U.D. CONDICIÓ FÍSICA
Relación amb Objetius Generals d’ àrea

1. Conèixer els elements funcionals i adaptatius del moviment i l’organisme.
2. Relacionar significativament activitat física i esport
3. Reconèixer el valor sociocultural de les pràctiques i conèixer l’oferta pròxima.
4. Avaluar les pròpies condicions i necessitats.
5. Planificar un programa propi d’activitat física.
6. Incrementar el potencial motriu i els nivells d’autoexigència.
7. Participar activament, independentment del nivell de condició física.
8. Organitzar i participar en diferents activitats.
12. Conèixer tècniques de relaxació.

Objectius específics
1.Aplicar calfaments senzills en relació a l’activitat principal.
2. Reconèixer les mesures de seguretat, els riscos i les alternatives segures del exercicis de calfament,
flexibilitat i força.
3. Recopilar bateries d’exercicis de calfament i de les qualitats físiques treballades.
4.  Conèixer  els  processos  d’adaptació  orgànica  i  funcional  seguint  un  treball  de  flexibilitat,  força
resistència i resistència aeròbica i relacionar-los amb la salut.
5. Estudiar críticament la dieta pròpia i composar senzilles i pràctiques taules nutricionals.
6. Millorar la propia concepció corporal i de condició física i criticar els estereotips més extesos.
7.  Assolir  mecanismes  de  control  de  la  intensitat  de  l’exercici  mitjançant  fòrmules  estadístiques
modernes (Tanaka...).
8.  Aplicar  proves  contrastades  per  a  la  configuració  de  la  Freqüència  Cardíaca  Màxima individual
(‘course-navette’).
9. Conèixer diferent recursos per a practicar activitat aeròbica per a afavorir la motivació i l’aplicació
dels gustos personals.
10.  Confeccionar  un  programa  de  quatre  sessions   (grupalment)  amb  el  procediment  (calfament,
tractament de diverses qualitats,...) i l’aplicació de paràmetres (durada, intensitat, volum...) correctes.

Secuencialització:
1. .Avaluació inicial : explicació objectius de la unitat, repàs de les qualitats implicades en la salut,

metodologia i avaluació , repàs dels mètodes de determinació de la FCM , explicació i crítica de les
diverses formulacions existents, explicació de la course-navette. 



2. Course-navette : determinació FCM individualment
3. Cursa piramidal (estiraments, control fc relax i explicació de la següent sessió)
4. Circuit extern (10 estacions amb activitats diverses amb alternancies d’intensitat) – 2.5’ per estació-.

Rutines de calfament, relaxació i control FC.
5. Ídem 3’ per estació. Rutines de calfament, relaxació i control FC.
6. Circuit indoor. Rutines.
7. Aeròbic/step/zumba: passos senzills amb la col.laboració i modelatge de l’alumnat. Rutines
8. Cursa orientació pati sense bruíxola. Rutines.

Activitats complementàries
- Comentari text a través plataforma moodle (notícia, foto, estadística... referida a la condició física, la

salut i la joventut)
- Recerca alternatives segures dels exercicis de flexibilitat i força més comuns.

U.D. esports reglats

Mantindrem la  continuitat  amb les  modalitats  treballades  a  l’etapa  anterior  (Pilota  valenciana  –
esport tradicional-, bàdminton – esport individual- i bàsket – esport d’equip-)1. 

Aquesta elecció es basa en:
- Són modalitats que s’han tractat anterioment però que precissen una continuitat.
- Al temps d’oci del centre tenen gran aceptació (comptem amb el Club de Bàdminton de l’IES Ausiàs

March i també organitzem tornejos de bàsket 3x3 al pati).
- Existeixen clubs al municipi.
- Tenen relació estructural amb la UD de jocs modificats

Relació amb OGA:
1. Conèixer els elements funcionals i adaptatius del moviment i l’organisme.
2. Relacionar significativaent activitat física i esport
3. Reconèixer el valor sociocultural de les pràctiques i conèixer l’oferta pròxima.
8. Incrementar el potencial motriu i els nivells d’autoexigència.
9. Participar activament independent ment del nivell d’habilitat o condició
10. Organitzar i participar en diferents activitats.

Objectius específics
- Conéixer i aplicar les regles fonamentals del bàsket.
- Conèixer les modalitats de raspall, raspall de carrer, escala i corda, galotxa i a paret.
- Conèixer les regles bàsiques del bàdminton: dimensions , joc de dobles, traures,...
- Experimentar en situacions reals de joc les estrategies táctiques elementals (posicions bàsiques, defensa-
atac, transicions, ajudes, espais buits,...)
- Practicar esports amb menor difusió mediática però amb possibilitats de continuitat al  centre i la localidat
(al centre tenim escola i club de bàdminton, un complexe de pilota )
-Millorar la condició física
-  Aumentar  l’autoestima  a  través  de  propostes  adaptades,  més  centrades  en  les  estratègies  que  en  les
tècniques per afovorir l’èxit generalitzat.
- Combatre les propostes esportives sexistes (a través de la pràctica exemplificadora, de l’organització de les
nostres  escoles  esportives  extraescolars  i  del  comentari  quinzenal  de  textos,  notícies,  estadístiques,
publicitat,...).

Continguts:
- Bàsket: reglamentació bàsica, posicions bàsiques, tipus de passe, diferents tipus de llançament, tècnica de
control, fintes,  estratègies bàsiques d’atac i defensa.
- Bádminton: reglamentació bàsica, pressa, pressa de revés, lob, mat, revés, deixades, posicions i moviments
bàsics, estratègies diferenciades del joc individual i dobles.
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- Pilota valenciana: modalitats esmentades, adaptacions, aspecte cultural –modalitats extintes, colps bàsics,
estratègies, tipus de materiales facilitadors.
 .Material adicional: ‘baralla de pilota valenciana’ per a l’aprenentatge motivador d’aspectes rellevants del
món del joc de pilota (colps, geografía, modalitats, sociología, espais, materials…)

Metodología:
A diferència de la unitat didàctica de jocs modificats, el modelatge té més pes. No obstant, la línia

directriu continua estant la modificació raonada de determinats aspectes per a la facilitació, la participació i
l’extensió de l’èxit (p.e. pilotes de vent per a galotxa, minicamps en bàdminton, volants més lents, bàsket
3x3,...).

Seguint  l’estratègia  educativa  dels jocs  modificats,  no obstant,  incidirem majorment  als  aspectes
tàctics i optarem per la pràctica de situacions de joc ‘micro’ on l’alumnat haja de resoldre problemes reals de
joc  (són  les  activitats  que  denominem  ‘exercicis  de  tàctica  analítica’ –superioritats,  canvis  de  tipus
defensius...-)


