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Dades generals   

 Descripció: L’assignatura inclou aspectes bàsics relacionats amb el coneixement dels efectes 
fisiològics de l’exercici que resulten en una millora de l’estat de salut. Aprofundeix en les 
recomanacions generals d’exercici físic en diferents grups de població amb l’objectiu de mantenir i 
millorar l’estat de salut. 

 Crèdits ECTS: 6  
 Idioma principal de les classes: Català / Castellà 
 S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: Gens (0%) 
 S'utilitzen documents en llengua anglesa:  Parcialment  (30%) 
 Durada: Semestral (2n Semestre) 
 Curs: 3r 
 Professorat:  Dra. MARIA REYES BELTRAN VALLS 

Competències 

 
Competències bàsiques: 
CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma 
professional i posseeixin les competències que es solen demostrar mitjançant l’elaboració i defensa 
d’arguments i resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi. 
CB4- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant 
especialitzat com no especialitzat. 
CB5- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per 
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia. 
 
Competències transversals: 
B2. Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l’activitat física i l’esport. 
B4- Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 
B5- Treballar en equip de forma col·laborativa i amb responsabilitat compartida.  
 
Competències nuclears: 
C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès. 
C2- Utilitzar de forma avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.  
C3- Gestionar la informació i el coneixement. 
 
Competències específiques: 
A2. Promoure i avaluar la formació d’hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l’activitat física y de 
l’esport. 
A5. Avaluar la condició física i prescriure exercici físic orientat a la salut. 
A7. Planificar, desenvolupar i avaluar la realització de programes d’activitats físico- esportives.  
A9. Seleccionar i saber utilitzar el material i equipament esportiu, adequat per cada tipus d’activitat. 
 

Objectius d’aprenentatge 

1. Conèixer i saber articular un discurs en relació als beneficis de l’activitat física per a la salut.  
2. Conèixer les adaptacions que l’organització i execució d’exercici físic provoca en els diferents 

sistemes orgànics.  
3. Conèixer i saber aplicar les bases de la prescripció d’exercici físic per a la salut.  
4. Conèixer  i saber aplicar els principis de la planificació esportiva a situacions particulars de salut 

i/o recuperació.   

PRESCRIPCIÓ D’EXERCICI FÍSIC PER A LA SALUT 
(CODI: 37214112) 
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5. En funció de les seves atribucions professionals, contribuir al manteniment i millora de la salut, 
del benestar i de la qualitat de vida de les persones. 

Continguts 

1.-Introducció conceptual: activitat física, exercici, salut, condició física i qualitat de vida.  

2.-Fisiopatologia de les malalties cròniques i associades a l’edat. 

3.- Beneficis de l’activitat física i l’exercici físic per la salut. Efecte preventiu de l’exercici físic . 

4.-Valoració funcional i de la condició física en diferents grups de població. Valoració de l’activitat física. 

5.-Principis generals de la prescripció d’exercici físic per la salut.  

6.-Prescripció d’exercici per la salut en diferents grups de població: persones adultes sanes o amb 

malalties cròniques, nens i gent gran. Precaucions per a la pràctica d’exercici físic saludable. 

7.-Promoció i adherència a l’exercici físic. 

 

Activitats 

 

Tipus d'activitat 
Hores amb 
professor 

Hores sense 
professor 

Total 

Sessions magistrals 35 0 35 

Classes pràctiques 7 15 22 

Presentacions orals  10 20 30 

 Seminaris (resolució de problemes,  anàlisis 
d’articles...) 

5 25 30 

Prova d'avaluació (teòrica) 3 30 33 

Total 60 90 150 

 
 

Metodologies docents 

Classes magistrals 

Resolució de casos pràctics (grups reduïts) 

Treball individual 

Presentació oral de treballs 

Avaluació 

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

L’assistència a classe només és obligatòria en les sessions pràctiques. 
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Avaluació i qualificació 

Activitats d'avaluació 

Activitat 
d’avaluació 

 
Competències 

 
Descripció de l'activitat 

% 

A.1. Lectura  
d’articles i 

presentació 
oral  

 
A2 A7  
CB5 

C1 C2 
B2 B5  

 

Presentació oral que resumeixi la proposta teòric-pràctica 
realitzada al treball escrit.  

10 

A.2 
Treball 
teòric- 
pràctic 

A2 A5 A7 
CB2 CB5 

C1 C3 
B2 B4 B5 

Realització d’una programació d’exercici per a la salut 
orientat a un grup de població indicat per la professora. 
També,  caldrà  adjuntar les fitxes de les classes teòric -
pràctiques realitzades. 

30 

A.3 
Examen 

escrit 

A5 A7 A9 
CB4 CB5 

C3 
B2 B4 

Examen de 10 preguntes que avalua els continguts 
desenvolupats a les classes i el material proporcionat al 
moodle. Cada pregunta val 1 punt. 

60 

Qualificació 

AVALUACIÓ CONTINUA: Cal aprovar per separat cada apartat de l’avaluació contínua per poder fer 
mitjana (amb una nota igual o major a 5 sobre 10). Si l'alumnat suspèn alguna part de l'avaluació 
contínua es pot presentar només d'aquesta part a l'avaluació final. Si es suspèn l’apartat de presentació 
oral, l’ alumne haurà de recuperar la presentació completa de l’article i no només de la seva part 
proporcional del treball. La nota que s’obtingui del treball escrit serà igual per a tot el grup, i la nota 
obtinguda en la presentació oral serà individual. L’assignatura s’aprova amb una nota mitjana de totes 
les parts igual o superior a 5 sobre 10. 

AVALUACIÓ FINAL: L’estudiant també té la possibilitat de realitzar un únic examen final (amb les 
mateixes característiques indicades a l’examen escrit), el qual representarà el 100% de la nota. Serà 
imprescindible obtenir una qualificació final mínima de 5 sobre 10 per aprovar l'assignatura.  

 
Criteris específics de la nota No Presentat: 

Es considerarà que l’alumne no segueix avaluació continuada si no es presenta a la primera activitat 
planificada dins de l’avaluació continuada o no compleix amb les dates d’entrega de les tasques 
proposades. En tal cas, l’alumne directament haurà de fer avaluació final. 

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

 Fisiologia de l'exercici 1 i 2. 
 Mitjans i mètodes de recuperació. 
 Kinesiologia i biomecànica del moviment. 
 Teoria de l’entrenament. 
 Nutrició aplicada a l’activitat física i l’esport. 

 


