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Objectius 
• Conèixer i saber explicar què és i en què consisteix el DEFC. 
• Argumentar per què és important la pràctica d’activitat física i els beneficis que comporta 

per a la salut seguir un estil de vida actiu i saludable. 
• Planificar, organitzar i practicar diferents activitats físiques de manera autònoma. 
• Mostrar respecte i educació en el tracte amb les persones. 

 
Descripció de la proposta 
 
En aquest projecte, l’alumnat organitza un seguit d’activitats en un parc proper a l’escola per 
informar a les persones que hi passegen de la importància de la pràctica habitual d’activitat física 
i dels seus beneficis per a la salut. 
També convida a la gent que ho vulgui a practicar amb ells algunes de les activitats que han 
après, han practicat i han preparat durant les classes d’educació física. En acabar els fan 
entrega d'un fulletó informatiu que han elaborat ells mateixos utilitzant la tècnica del visual 
thinking i els conviden a fer-se una fotografia junts amb el fotoreclam que també ha construït ells 
mateixos. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
En aquest projecte, l’alumnat ha treballat per grups cooperatius heterogenis en el que cada 
membre ha assumit una responsabilitat: 

• Coordinador/a. Encarregat/da d’assegurar-se del bon funcionament del grup d’acord amb 
les normes establertes i que el grup assoleixi les tasques encomanades. 

• Secretari/a. Encarregat/da de llegir les tasques que cal fer i d’anotar en el dossier 
d’aprenentatge DEFC els acords del grup. 

• Animador/a. Encarregats/des de procurar que tots els membres del grup participin en el 
projecte. 

• Material. Encarregats/des de preparar el material del seu grup a l’inici de la sessió, de 
recollir-lo en acabar i de vigilar que s’utilitzi de forma adequada. 

El dia de la celebració del DEFC a més ha cada membre del grup ha assumit altres 
responsabilitats. 
 
Recursos emprats 
 
En aquest projecte s’ha utilitzat material de suport per a la preparació de les activitats 
(documents de consulta, dossier d’aprenentatge) i material divers d’educació física per dur a 

DEFC. Dia de l’educació física al carrer 



Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

2 de 2 

          

 

terme les activitats. Les activitats s’han d’adaptar a les possibilitats materials de cada centre. 
 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada 
 
La participació en el DEFC està contemplada en les orientacions metodològiques del document 
d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física a 
l’educació primària que aconsella visibilitzar més enllà de l’àmbit escolar la relació entre la 
pràctica d’activitat física i la salut (pàgina 37). 
 
Aquest projecte contribueix sobretot a assolir les competències bàsiques de la dimensió hàbits 
saludables de l’àmbit de l’educació física a l’educació primària: 

• Competència 3. Mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la vida 
quotidiana. 

• Competència 4. Valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a 
la salut. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Aquest projecte ha estat realitzat amb l’alumnat de 5è d’educació primària de l’escola Agustí 
Bartra de Terrassa, però es pot adaptar, amb modificacions, per dur-lo a terme per l’alumnat de 
cursos d’educació secundària. 
 
Documents adjunts 
 
Documents per al professorat: 

• Planificació del projecte DEFC. 
• Explicació de les sessions del projecte DEFC. 
• Exemple de fulletons informatius elaborats per l’alumnat. 

 
Documents per a l’alumnat: 

• Dossier d’aprenentatge que inclou: objectius del projecte, aspectes organitzatius, activitats 
a dur a terme i criteris i instruments d’avaluació. 

• Documents de suport per preparar l’argumentari en favor de la pràctica habitual d’activitat 
física. 

 
Explicació detallada del projecte amb recull de fotografies i vídeos en aquest enllaç: 
DEFC. Dia de l’educació física al carrer 
http://www.mouelcos.cat/?p=87920 
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