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Una cursa de ciclisme. 
Guia didàctica 

 
Es tracta d’una activitat inicial que permet a l’alumnat  un context a partir 
del qual poden sorgir preguntes a les que es donaran resposta a través dels 
coneixements que es van adquirint al llarg del tema. 
 
Es tracta d’anar llegint i responent a les preguntes, però desprès de 
cadascuna d’elles es convenient fer una pluja d’idees, recollir  totes les seves 
respostes a la pissarra, agrupar-les per tal de facilitar al final del tema un 
mapa dels temes que es treballaran   
 
La intencionalitat de cadascuna de les preguntes és la següent 
 

 Penses igual que ell? Justifica la teva resposta. 
 

És una pregunta oberta que l’alumnat respondrà individualment al seu full i la 
seva intenció és detectar la importància que donen a la nutrició, a 
l’entrenament i posseir una bona maquina ( tant la bicicleta, com el cos 
humà) per fer un bon exercici físic   
 
Per detectar aquestes idees i anar centrant el tema es recomana fer al cap de 
cinc minuts una pluja d’idees i  agrupar les seves respostes en dos grups un 
amb idees relacionades amb els nutrients energètics i un segon tema amb 
capacitats del cos humà per dur a terme l’obtenció d’energia per fer 
l’exercici   
 
Continuaran llegint individualment i respondran a la pregunta següent 

 
 Creus que és un esmorzar idoni per fer una cursa?  

 
Se suposa que diran que sí, perquè té molts carbohidrats i són energètics , pot 
sortir també que és necessari oli per fer les creps , per tant també té greixos 
que són energètics i vitamines, que son reguladores, poden dir que no hi ha 
proteïnes.. La majoria només pensaran amb els nutrients i les seves funcions, 
no amb el recorregut, el lloc, les transformacions… que han de succeir per 
obtenir l’energia. És a dir , que tan sols pensaran amb “la màquina”, però no 
com funciona, tal com diu l’autor de l’article perquè ho han sentit, no perquè 
han llegit detingudament I, per tant, aquí és el moment que el professorat 
hem de suggerir  la necessitat de comprendre com funciona  
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Continuaran llegint individualment i respondran a la pregunta següent 
 

 Anem a llegir detingudament, anem a destriar tot el que li va 
passar i a plantejar les preguntes per conèixer les causes de 
l’episodi , el per què? 

 
Les respostes que han de donar els alumnes són: 

1. Musculatura dolorida, per  què? 
2. Respirava com una locomotora,  per què? 
3. Suava,  per què? 
4. Pell de color  verda,  per què? 

 
 
L’esquema del tema  previst podria ser : 
 

 

Què creus necessari  
per fer una bonas cursa de 
ciclisme?

Nutrients energètics  
Com és una dieta energètica? 

Què és el dopping? 

Com obtenen els 
músculs energia? 

Com responen l’organisme a 
l’exercici intens? 

Per què suem quan 
fem exercici? 

Representa un problema  
el sobreentrenament 

Un treball muscular: 
Com ens movem? 
Com treballen els 
músculs? 
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