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Dades generals   

 Assignatura: Tecnologies aplicades a l’educació física, a l’activitat física i a l’esport 
 Descripció: L’evolució de les tecnologies ha revolucionat la societat actual i la seva forma de 

percebre i entendre les coses. Aquesta assignatura pretén apropar les tecnologies mostrant les 
seves possibles aplicacions dins el món de l’activitat física i l’esport, en diferents vessants: 
l’educativa, la de l’activitat física i la de l’esport. Es pretén que l’alumnat les conegui i es 
familiaritzi amb el seu ús, potenciant també la creativitat i el descobriment de noves 
utilitzacions. Es farà un anàlisi de les tecnologies actuals i es buscarà que l’alumnat reflexioni 
sobre els seus usos i aplicacions. Així com sigui capaç de fer un disseny, implementació i 
avaluació d’un recurs tecnològic.  

 Crèdits ECTS : 6 Bàsics 
 Curs: 4t 
 Durada: Semestral (1r semestre) 
 Idioma principal de les classes : Català / Castellà 
 S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%) 
 S'utilitzen documents en llengua anglesa : Algun cop 20% 

Professorat: Dra. CINTA ESPUNY VIDAL / Sr. JESÚS MARTÍ ESTELLER 

Competències 

 
Competències bàsiques 
 
CB1-Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que 
parteix de la base de la educació secundaria genera, i es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en 
llibres de text avançats, inclou alguns aspectes que impliquen coneixements provinents de la Vanguardia 
del seu camp d’estudi. 
CB2-Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una manera 
professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa 
d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.  
 
 
Competències transversals 
 
B3. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, demostrant dots d’innovació. 
B4. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 
B5. Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida. 
B6. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit 
tècnic concrets. 
 
 
Competències nuclears 
 
C2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. 
C3. Gestionar la informació i el coneixement.  
C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dos llengües oficials de la URV   
 
Competències específiques 
 
A3. Planificar, desenvolupar i controlar el procés d’entrenament en els seus diferents nivells. 
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A7. Planificar, desenvolupar i avaluar la realització de programes d’activitats físic - esportives. 
A9. Seleccionar i saber utilitzar el material i l’equipament esportiu, adequat per a cada tipus d’activitat. 
 

Resultats d’aprenentatge 

1- Identificar noves àrees socialment sensibles a l’hora de dissenyar i desenvolupar pràctiques 
educatives d’educació física. 

2- Aprofundir en la metodologia d’investigació – acció per afavorir la millora de la pràctica 
professional. 

3- Analitzar críticament les noves aportacions d’articles de temàtica psicopedagògica relacionats 
amb la programació i la intervenció docent. 

 

Objectius de l’assignatura 

 
1. Conèixer la terminologia i els conceptes sobre la tecnologia 
2. Reflexionar de forma crítica sobre l’impacte de les TIC en la societat  actual i futura, i de manera 

especial en l’àmbit de l’ensenyament, activitat física i l’esport.  
3. Conèixer i usar eficaçment  diferents aplicacions i recursos electrònics 
4. Analitzar els recursos tecnològics als diferents àmbits 
5. Conèixer bones pràctiques d’aplicació de la tecnologia 
6. Dissenyar implementar, avaluar, exposar i defensar un projecte d’implementació d’un recurs 

tecnològic  
7. Mostrar interès per la innovació i la millora acadèmica, personal i professional 

 

Continguts 

 

1.- Introducció. La tecnologia.  
 
2- Les tecnologies en l’àmbit educatiu 

2.1- Aclariment conceptual 
  2.1.1- Competència digital 
  2.1.2- TIC i TAC 
  2.1.3- PLE’s 
  2.1.4- MOOC’s 
  2.1.5- WEB 1.0/2.0/3.0 
2.2- TIC i TAC en l’àmbit educatiu  
2.3- Estratègies i recursos digitals 
  2.3.1- Estratègies per a l’adquisició de la competència digital 
  2.3.2- Recursos digitals 
2.4- Bones pràctiques educatives 

 
3- Les  tecnologies en l’àmbit d’activitat física i esport 

3.1- Àmbit d’activitat física i oci 
   
3.2- Àmbit d’esport  
  3.2.1- Introducció 
  3.2.2- Tecnologies en l’anàlisi de l’esport  
  3.2.3- Tecnologies en l’augment del rendiment 
 3.3- Bones pràctiques 
 

4- Disseny, implementació, avaluació, exposició i defensa d’un recurs tecnològic 
 
 

Activitats 
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Tipus d'activitat 
Hores amb 
professor 

Hores sense 
professor 

Total 

Activitats de recerca 2 4 6 

Classes magistrals 25 30 55 

Disseny, implementació i avaluació recurs 
tecnològic 

31 36 67 

Prova d'avaluació  2 20 22 

Total 60 90 150 

Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant 
l’heterogeneïtat de l’alumnat. 

 
 

Avaluació i qualificació 

Activitats d'avaluació 

Activitat 
d’avaluació 

Competències 
Descripció de l'activitat  

Bones 
pràctiques 

CB1, CB2 
B3 i B6 
C3 i C4 

Cerca d’experiències relacionades amb l’educació i el 
rendiment (10%) 

Disseny, 
implementació 

i avaluació 

CB1, CB2 
B3, B4, B5, B6 

C2, C3, C4 
A3, A7, A9 

Treball de presentació escrita seguint les pautes establertes 
del disseny de la investigació (30%) 

Exposició i 
defensa del 

recurs 
dissenyat 

CB1, CB2 
B3, B4, B5, B6 

C2, C3, C4 

Presentació oral de la investigació realitzada, especialment 
de les conclusions usant suport tecnològic  (60%) 

 

 

 Per fer la mitjana de cada bloc és necessari superar totes les parts. 

 Ortografia. No es permetran errades ortogràfiques  

 

Qualificació 

 

AVALUACIÓ CONTÍNUA 

 És imprescindible haver assistit al 80% de les sessions. Cal justificar les absències degudament. 

 Cal aprovar cada una de les tres parts amb mínim d’un cinc per poder fer mitjana. 

- Bones pràctiques (10%)  
- Disseny, implementació i avaluació d’un recurs tecnològic (30%)  
- Exposició i defensa del recurs dissenyat (60%) 
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AVALUACIÓ FINAL 
 

 L'alumnat que no ha assistit al 80% de les sessions ha de fer l'examen final en el que s'avalua el 
contingut teòric i pràctic. La nota final no superarà el 7 

 L'alumnat que ha assistit al 80% de les sessions, només s'haurà de presentar a les parts 
suspeses. La nota final no superarà el 7 
 
 

Criteris específics de la nota No Presentat : 

Es considerarà un/a alumne/a no presentat aquell/a que no es presenti a l'avaluació final no havent 
superat l'avaluació contínua. 
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Assignatures recomanades 

1. Principis didàctics de l'activitat física i l'esport 
2. Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu 
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