
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les activitats físiques estan basades principalment en el moviment del cos i del 
domini que podem tenir d’aquest però al mateix temps es converteix en una formació
integral com a persona ja sigui física, cognitiva i socioafectiva. I és en aquest camí 
que anem tot el professorat d’educació física.

L’àrea d’educació física es basa no solament en les habilitats i els conceptes sinó 
que hi té un paper molt important les actituds, valors i normes on el nostre alumnat 
aprèn a ser responsable tan amb els que l’envolten com amb el que l’envolta.

El treball necessàriament ha de ser interdisciplinari, donat que eduquem els adults 
del futur d’una manera global. És dins aquesta interdisciplinarietat on hi trobem l’àrea
de coneixement del medi natural, social i cultural, la qual fa èmfasi el treball de 
reciclatge: la reducció, la reutilització i el reciclatge.

El llibre que us presentem té un valor implícit en el nostre alumnat perquè aquest no 
l’empra com a un fet curiós i puntual, podent donar vida a altres materials, fomentant 
d’aquesta manera les 3Rs. 

Les competències bàsiques treballades:

 Competència artística i cultural. Se’ns presenta en el fet artístic a l’hora de 
realitzar qualsevol material per a la pràctica esportiva a través de la 
imaginació, la creativitat i la iniciativa, així com en la vessant cultural, ja que 
aquesta competència suposa, conèixer, comprendre, apreciar i valorar 
críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, 
que porten implícits els diferents jocs a treballar.

 Competència d’autonomia i iniciativa personal. Es pretén responsabilitzar-lo 
en les seves accions tenint un sentit crític. Involucra l’alumnat, l’obliga a 
relacionar-se, cooperar i treballar en equip: posant-se al lloc de l’altre, valorar 
les seves idees al mateix temps que fa saber als altres les pròpies, treballant 
de forma cooperativa i flexible.  

 Competència  en el coneixement i la interacció en el món físic. L’objectiu és 
millorar el propi entorn a través de l’ús sostenible dels recursos naturals, tenint
cura del medi ambient i realitzant un consum racional i responsable.


