
Sessió 0 
 

Es proposa a l’alumnat la possibilitat de participar en el DEFC. L’alumnat accepta. 
 
S’elaboren grups heterogenis. En el nostre cas aprofitem els 4 grups base que ja tenim fets 
per a altres tasques de les classes d’EF. 
 
Es demana a cada grup que triï dues activitats de les que han après i treballat durant aquest 
curs. El mestre EF en seleccionarà una procurant que hi hagi diversitat de propostes i en 
funció del material disponible i les possibilitats de transportar-lo. 
 

 

Sessió 1 
 

Es presenta el projecte DEFC a l’alumnat: quins són els objectius a assolir, quines tasques han 
de dur a terme i quins seran els criteris i els instruments d’avaluació que es faran servir i en 
quin moment. 
 
Es reparteix el dossier d’aprenentatge DEFC a cada grup. 
 
Els membres dels grups es reparteixen els diferents rols de treball que seran els mateixos per 
a tot el projecte: coordinador/a, secretari/a, animador/a, encarregat/da de material. 
 
Aquests rols i les seves responsabilitats associades són els que han de complir durant la 
preparació del dia DEFC i són diferents dels que han de desenvolupar durant el dia DEFC (25 
d’abril). 
 
Els membres dels grups es reparteixen les diferents tasques a desenvolupar el dia DEFC. 

 Transportar, preparar i recollir el material necessari per fer l’activitat. 
 Presentar-se i explicar a les persones que passegin pel parc en què consisteix 

l’activitat DEFC (Dia de l’educació física al carrer). 
 Informar a les persones que passegin pel parc de la importància de la pràctica 

d’activitat física així com dels beneficis per a la salut de seguir un estil de vida actiu 
i saludable. 

 Convidar a les persones que passegin pel parc a participar en les activitats que han 
preparat, explicar-les i fer-les amb elles. 

 Entregar a les persones que passegen pel parc un fulletó informatiu amb consells 
per ser actiu (elaborat per alumnat abans a classe). 

 Demanar a les persones que passegen pel parc si es volen fer una foto amb 
alumnat en el fotoreclam del DEFC (elaborat per alumnat abans a classe). 

 
Cada grup comença a planificar les activitats físiques que farà i proposarà fer a les persones 
que passegin pel parc segons uns criteris acordats amb l’alumnat: 

 Activitats variades 

 Activitats amb diferent nivell de dificultat 

 Activitats que es puguin fer en poc temps 
 
Cada grup comença a practicar les activitats físiques que ha planificat. 
 

 

 

 



Sessió 2 
 

Cada grup prepara un seguit d’arguments que farà servir per convèncer a les persones que 
passegin pel parc de la importància de la pràctica d’activitat física així com dels beneficis per a 
la salut que comporta seguir un estil de vida actiu i saludable. També prepara un llistat de 
trucs per ser actiu durant la vida diària. 
 
Per fer aquesta activitat el mestre proporciona a cada grup diferents documents i infografies 
de consulta i suport. 
 
L’altra part de la sessió cada grup segueix practicant les activitats físiques que ha planificat. 
 

 

Sessió 3 
 

Cada grup segueix practicant les activitats físiques que ha planificat. 
 
Paral·lelament cada grup fa una simulació de quina serà la seva actuació el dia DEFC, amb el 
mestre representant el paper de persona que passeja pel parc. Acabada la simulació el mestre 
avalua si cada membre del grup ha complert amb la seva responsabilitat i el funcionament del 
grup en general i fa propostes de millora. 
 

 

Sessió 4 (25 d’abril) 
 

Participem en el DEFC al carrer o millor en un parc i posem en pràctica tot el que hem 
preparat prèviament a l’escola. 
 

 

Sessió aula 1 
 

Cada grup elabora un mínim de tres fulletons que descriguin beneficis de la pràctica 
d’activitat física per a la salut  i trucs per ser actiu durant la vida diària fent servir la tècnica del 
visual thinking que barreja dibuixos, símbols i text organitzats d’una forma determinada. 
 
Aquesta activitat es duu a terme a l’aula i amb la col·laboració dels tutors del grup, 
prèviament a la celebració del DEFC. 
 
Es proporciona a cada grup diferents documents i infografies de suport. 
 

 

Sessió aula 2 
 

Cada classe construeix un fotoreclam per tal que les persones que han participat en el DEFC 
es facin una fotografia amb l’alumnat participant. 
 
Aquesta activitat es duu a terme a l’aula i amb la col·laboració dels tutors del grup, 
prèviament a la celebració del DEFC. 
 
 

 


