
Sessions Tasques Materials Avaluació 

SESSIÓ 0 
EF 

Proposta projecte 
 
Elaboració de grups heterogenis 
 
Tria de dos tipus d’activitat a realitzar el DEFC 
Mestre EF en selecciona una 
 

  

SESSIÓ 1 
EF 

Presentació del projecte DEFC: objectius, 
tasques, criteris i instruments d’avaluació 
 
Assignació de rols durant el projecte: 
coordinador/a, secretari/a, animador/a i 
encarregat/da de material 
 
Assignació de tasques per al DEFC: transportar, 
presentar-se i explicar, informar, convidar i fer, 
entregar, demanar 
 
Planificació de les activitats físiques a realitzar el 
DEFC segons uns criteris acordats amb alumnat 
 
Pràctica de les activitats físiques planificades 
 

Dossier 
d’aprenentatge 
DEFC 
 
Material d’EF en 
funció de l’activitat 
a realitzar 

 

SESSIÓ 2 
EF 

Preparació d’arguments a favor de la pràctica 
d’activitat física i dels beneficis per a la salut de 
seguir un estil de vida actiu i saludable i de llista 
de trucs per ser actiu durant la vida diària 
 
Pràctica de les activitats físiques planificades  

Dossier 
d’aprenentatge 
DEFC 
 
Documents de 
suport 
 
Material d’EF en 
funció de l’activitat 
a realitzar 
 

Autoavaluació (alumnat) i 
coavaluació (grup) compliment 
rols durant el projecte 
 

SESSIÓ 3 
EF 

Pràctica de les activitats físiques planificades 
 
Simulació DEFC 

Dossier 
d’aprenentatge 
DEFC 
 
Material d’EF en 
funció de l’activitat 
a realitzar 
 

Autoavaluació (alumnat) i 
coavaluació (grup) compliment 
rols durant el projecte 
 
Avaluació simulació mestre i 
estudiant en pràctiques UAB 
 

DEFC 
25 abril 

Celebració DEFC al parc de Vallparadís: ciclisme 
(circuit d’habilitat), cordes, bitlles catalanes, 
malabars (plat xinès, diàbolo i xanques), 
shootball-balontir, beisbol adaptat, pal del 
diable, xanques 

Dossier 
d’aprenentatge 
DEFC 
 
Material d’EF en 
funció de l’activitat 
a realitzar 
 

Anotació nombre persones 
participants 
 
Valoració (grup) funcionament i 
aprenentatges realitzats DEFC 

SESSIÓ 
AULA 1 
 

Elaboració de fulletons amb els beneficis de la 
pràctica d’activitat física per a la salut i trucs per 
ser actiu fent servir la tècnica del visual thinking 
 

Documents de 
suport 
 

 

SESSIÓ 
AULA 2 
 

Elaboració del fotoreclam per tal que 
participants en el DEFC es facin una fotografia 
amb alumnat 
 

  

 


