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COMPETÈNCIES
Saber utilitzar els procediments motrius per a la detecció de conflictes de grup i personals, i
plantejar intervencions per a la seva resolució.
Dissenyar, utilitzar i avaluar projectes d’intervenció educativa basades en procediments
sociomotrius per a la resolució de conflictes de grup i personals.
Reconèixer els models implícits en diferents activitats d’educació de les arts visuals i
valorar-ne la pertinència.
Saber identificar, analitzar i valorar les interaccions que es produeixen en diferents
situacions d’aprenentatge de les arts i la cultura visuals.
Entendre l’activitat formativa com un àmbit propi d’experimentació i d’investigació.
Capacitat per treballar en equip, per resoldre conflictes, prendre decisions i desenvolupar
habilitats per a les relacions interpersonals.
Aprenentatge autònom, adaptació a situacions noves i obertura cap a l’aprenentatge al llarg
de tota la vida i desenvolupament de la creativitat, iniciativa i esperit emprenedor.
Compromís ètic, respectar i desenvolupar els drets humans, els principis d’igualtat entre
dones i homes, els valors propis d’una cultura de pau i altres valors democràtics
Capacitat per a la selecció, la gestió del coneixement i de la informació mitjançant la
utilització de les TIC.
OBJECTIUS
11 Conèixer els blocs de continguts d’educació física com a recursos per a la intervenció
educativa.
11 Analitzar el desenvolupament del joc i de l’activitat motriu per a detectar mancances
educatives o formatives.

11 Realitzar adaptacions en el joc motriu en funció de les característiques particulars dels
alumnes per resoldre situacions de conflicte.
11 Crear projectes d’hàbits saludables vinculats amb l’activitat física.
11 Conèixer les bases d’organització d’esdeveniments ludicoesportius per a la integració
social.
11 Portar a terme esdeveniments ludicoesportius per a la integració i resolució de conflictes
de grup i personals.

11 Explorar diferents procediments, tècniques de treball i mitjans específics de la producció
artística.
11 Realitzar produccions creatives en l'àmbit de les arts visuals.

11 Conèixer referents teòrics i recursos pràctics de la producció cultural i artística com a
recursos per a la intervenció socioeducativa.
11 Valorar les propostes d’artistes actuals en la realització de projectes artístics com a eina
d’actuació de l’educador social.
11 Dissenyar i avaluar projectes i activitats d’intervenció socioeducativa en contextos
diversos.
11 Demostrar una actitud reflexiva en les pròpies elaboracions i una resolució creativa de
problemes mitjançant la producció visual i plàstica.
11 Utilitzar les TIC en l’àmbit d’estudi de la matèria.
11 Expressar-se correctament de manera oral i escrita.
CONTINGUTS
Activitat física
Processos d’intervenció i adaptació educativa
El joc; la seva lògica interna
Expressió corporal i ritme
La dramatització com a manifestació expressiva-educativa
Hàbits saludables vinculats a l’activitat física
Organització d’esdeveniments ludicoesportius
Arts visuals
Formes, processos i tècniques de la producció plàstica i visual. Representació, expressió i
comunicació visuals. Situacions i estratègies orientades a una pràctica artística
comprensiva. Investigació artística narrativa
Cultura visual i interpretació. Imatge i construcció de la identitat. Producció visual,
interaccions amb l’entorn i compromís social
L’art contemporani com a referent. Pràctiques artístiques actuals d’intervenció i de
transformació social
Desenvolupament cultural a través de l’art. Museus i centres d’art com a contextos
socioeducatius
Introducció als projectes artístics de participació comunitària
METODOLOGIA
Sessions expositives
Anàlisi i estudi de casos
Pràctiques i treball participatiu
Treball i exposicions en equip

Lectures i estudi individual

AVALUACIÓ
Activitat Física
Projecte col·laboratiu

2,5

Dossier d’aprenentatge: elaboracions personals i seguiment reflexiu del curs

2,5

Participació i implicació personal

2,5

Prova escrita

2,5
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Arts visuals
Produccions artístiques individuals

2,5

Treballs en equip

2,0

Prova escrita (reflexió sobre els aprenentatges)

2,5

Participació i implicació personals

1,5

Seguiment de procés i controls de l’activitat

1,5
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