
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaluació de la qualitat dels 
departaments didàctics d’educació 

física i estratègies formatives de 
millora 

 
Projecte finançat: ARIE 2007 

 
 
 

 

 

 

 

Director: Dr. Carles González Arévalo (INEFC Barcelona)  

Equip tècnic: Meritxell Monguillot Hernando  

Equip assessor:  Dra. Núria Puig (INEFC Barcelona)  , Dra. Maria Prat (UAB), Dra. 
Raquel Font (UdG), Dra. Susanna Soler (INEFC Barcelona) , Dr. Domènec Blázquez 
(INEFC Barcelona) , Dr. Joan Cambeiro (Inspecció d’Educació), Dr. Joan Riera 
(INEFC Barcelona) , Carles Zurita (professor d’Educació Física), Dr. Carles Ventura 
(UAB i professor d’Educació Física), Meritxell Monguillot (professora d’Educació 
Física) 



Avaluació de la qualitat dels departaments didàctics d’educació física i estratègies formatives de millora 
ARIE 2007 

 

2 
 

 
INDEX 

 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓ ................................................ pàg 3 
 
 
  

2. METODOLOGIA................................................ pàg 8 
 
 
 

3. RESULTATS...................................................... pàg 20 
 
 
 

4. CONCLUSIONS ................................................ pàg 47 
 
 
 

5. IMPACTE PREVIST .......................................... pàg 49 
 
 
 

6. REFERÈNCIES ................................................. pàg 50 
 
 
 

7. ANNEXOS ......................................................... pàg 52 
 



Avaluació de la qualitat dels departaments didàctics d’educació física i estratègies formatives de millora 
ARIE 2007 

 

3 
 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

La present introducció està estructurada en tres apartats: camp d’aplicació, relació 

amb altres treballs i l’enfocament general del projecte de recerca i objectius. A 

continuació passem a explicar cadascun d’ells. 

 

Camp d’aplicació 
 

L’àrea de l’Educació Física a secundària, comparat amb altres àrees educatives, es 

caracteritza per una mancança important d’estudis i recerques. Dins aquest ampli 

buit, l’avaluació dels departaments d’Educació Física, malgrat la seva importància, 

és un dels aspectes més oblidats, ja que pràcticament no es disposen d’estudis i 

projectes específics que permetin conèixer la realitat de l’àrea i intervenir-hi. 

Mitjançant aquest projecte és possible obtenir informació precisa i detallada del 

funcionament dels departaments d’Educació Física, sent possible detectar els seus 

punts forts i punts febles mitjançant una eina senzilla i àgil com és l’AQUAEF, fet que 

resulta totalment innovador.  

D’altra banda, a més de fer possible l’ajust de la formació a les necessitats actuals 

del professorat, permet recollir els coneixements i l’ampli bagatge i experiència de 

l’equip de treball. La interdisciplinarietat de l’equip permet abordar els principals 

aspectes a tenir en compte en la formació, com són: 

- Avaluació de centres: avaluació interna, externa, diagnòstica, etc. 

- Metodologia i programació de l’ensenyament 

- Gestió de recursos humans 

- Formació continuada del professorat de secundària 

- Aprenentatge d’habilitats 

- Utilitat/funcionalitat dels aprenentatges per a la vida: valors 

- Avaluació formativa en educació física 

- Identificació dels problemes actuals 
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Relació amb altres treballs i enfocament general  
 
Els antecedents d’aquesta recerca són les conclusions d’un anterior estudi sobre la 

qualitat de l’àrea d’educació física als centres d’ESO de la ciutat de Barcelona 

(González, 2006). En aquest estudi, es va indagar sobre la qualitat de l’àrea 

d’educació física en els centres de la ciutat i es va prendre com a referència el model 

EFQM  d’excel·lència desenvolupat per l’European Foundation for Quality 

Manegement i les normes ISO (International Organization for Standarization) que 

promouen l’adopció de polítiques de qualitat basades en processos per 

desenvolupar, implementar i millorar l’eficàcia d’un sistema de gestió. Del model 

EFQM es va treure profit dels principis basats en l’orientació de l’activitat dirigida a 

satisfer al client, a la millora contínua com a mètode de treball, el lideratge com a 

impulsor de la qualitat i el treball en equip i la cultura de la participació en els 

processos de qualitat. Es va desenvolupar en profunditat el model EFQM amb la 

intenció d’extraure’n aquells indicadors que permetessin avaluar la qualitat de l’àrea 

d’educació física. 

 

El resultat de les conclusions fou força bo. Més de la meitat dels centres de la ciutat 

van obtenir una qualificació bona de l’àrea. Aquesta primera evidència posa de 

manifest que les àrees d’educació física dels centres de la ciutat parteixen en 

general, d’unes bones condicions per fer front a la fase interactiva de contacte 

directe amb l’alumnat. Que un centre obtingui una bona qualificació de l’àrea no 

implica necessàriament que l’execució del procés d’ensenyament-aprenentatge sigui 

igualment de qualitat. En tot cas, el punt de partida és del tot favorable. 

 

Els millors resultats els van obtenir els centres de titularitat pública bàsicament per la 

seva autonomia de gestió, basada en la descentralització i la participació de la 

comunitat educativa en els processos de presa de decisions. Una part important 

d’aquestes decisions de tipus organitzatiu poden afectar al funcionament de l’àrea 

d’educació física. En general aquests aspectes com per exemple l’elaboració dels 

horaris o la distribució professorat grups-classe, no són suficientment tinguts en 

compte en centres privats.  En aquest sentit, és important destacar la tasca 

desenvolupada pel professorat d’educació física dels centres que, amb una gran 

dosi d’esforç i de paciència s’ha guanyat el respecte dels claustres. Tot i les grans 
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diferències existents entre tots dos sectors, públic i concertat, el professorat dels 

departaments de centres de titularitat pública ha realitzat un esforç afegit que 

equilibra aquestes desigualtats.  

 

En última instància, es va poder constatar que les àrees d’educació física dels 

centres situats en districtes on el nivell adquisitiu de les famílies és més baix, són les 

que van rebre les millors valoracions de qualitat. L’explicació d’aquest fenomen està 

fonamentat en la major concentració de centres públics en aquests districtes. Una 

vegada més destaca l’esforç del sector públic, en aquest cas a la persistència de la 

lògica de classe.  

 

Pel que fa referència a aquesta qüestió, val la pena insistir en l’objecte de l’estudi de 

la recerca: la qualitat de l’àrea d’educació física. Tot i rebre les millors puntuacions 

de qualitat de l’àrea d’educació física, és possible que l’alumnat de centres públics 

situats en districtes on el nivell adquisitiu familiar és baix, no tinguin el rendiment 

acadèmic esperat degut entre d’altres raons, als seus orígens de classe. Per tant, tot 

i que el punt de partida és favorable, la qualitat del resultat final, de la culminació de 

tot el procés d’ensenyament-aprenentatge, podria ser molt diferent. 

 

En general, els resultats de l’anterior recerca posen de manifest l’existència de 

diferents models d’àrees d’educació física que sobreviuen dins la realitat de la qual 

formen part.  

 

Al llarg de les entrevistes demoscòpiques realitzades als caps de departament 

d’educació física dels centres de secundària de la ciutat de Barcelona, es va 

constatar l’ interès envers els resultats d’aquesta investigació fonamentalment per 

dos motius. En primer lloc per conèixer la situació global de l’educació física a la 

ciutat. Tenir informació sobre quina qualitat, i concretament, quina puntuació han 

obtingut els centres en funció de la seva titularitat o del districte, permet situar cada 

centre en una determinada realitat.  

En segon lloc als departaments els preocupa –tal i com es posa de manifest en la 

gran quantitat de comentaris que els caps de departament realitzaven en acabar el 

qüestionari, en el sentit de mostrar interès en rebre els resultats de la recerca– 

conèixer la qualitat de l’àrea d’educació física del seu centre en concret, i identificar 
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així tant els aspectes que funcionen bé i que cal mantenir, com també els que 

podrien millorar en el futur per tal d’obtenir una valoració més gran de la qualitat.  

Precisament aquesta és la funció principal de l’instrument d’autoavaluació de la 

qualitat de l’àrea d’educació física que presentem a continuació. Si en general 

podem sentir-nos satisfets de les qualificacions dels centres de la ciutat, encara ho 

estem més per les expectatives de millora generades a partir del disseny d’un 

instrument que permetrà als departaments d’educació física autoavaluar-se. La 

recerca conclou amb la presentació d’un instrument que ha rebut la denominació d’ 

AQUAEF (autoavaluació de la qualitat de l’àrea d’educació física) elaborat a partir 

dels resultats de tot el procés seguit al llarg d’aquesta investigació. Amb l’AQUAEF, 

cada centre podrà saber quins són els seus punts forts, és a dir aquells que val la 

pena mantenir, i quins són els seus punts febles, o dit d’una altra manera els 

aspectes que caldrà millorar per obtenir una millor qualificació i allò que és més 

important per continuar endavant en el camí cap a l’excel·lència.  

Només així els centres seran capaços d’aprofundir en el coneixement de 

l’organització de l’àrea de la qual formen part, i millorar-ne a més el funcionament, 

identificant possibles àrees d’intervenció. És necessari subratllar que aquesta eina 

no pretén en absolut ser normativa o prescriptiva. Tan sols és una eina d’ús intern 

per a cada centre, útil per a situar-se respecte a les àrees d’educació física d’altres 

centres i per establir, si així ho consideren oportú, propostes concretes de millora 

que els permetin treballar d’una manera més eficaç i obtenir així resultats més 

satisfactoris. 
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Objectius 
 

Els objectius específics d’aquest projecte són: 

 

1. Detectar els punts febles de l’organització i el funcionament dels 
departaments didàctics d’Educació Física. 

 

2. Crear estratègies de formació i assessorament adaptades a les 
necessitats específiques dels departaments didàctics d’Educació Física. 

 

3. Implementar les estratègies dissenyades en els departaments que 
participen a l’estudi. 

 

4. Avaluar l’ impacte del suport pedagògic dut a terme. 

 

5. Detectar línies de formació permanent futures del professorat sobre 
aspectes d’organització del departament d’educació física. 
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Partint del moment en el qual es troba la investigació, i seguint en la línia iniciada en 

la recerca anterior, les passes metodològiques que s’han dut a terme en aquest 

projecte són les següents: 

 
1. Actualització de la base de dades dels centres de la ciutat corresponent al 
curs 2007-2008. 
2. Tria de la mostra de centres als quals s’administrarà el qüestionari: 
AQUAEF. 
3. Establiment del contacte amb els caps de departament que participin en la 
recerca. 
4. Administració de l’ instrument d’autoavaluació, el qüestionari anomenat AQUAEF. 
5. Recollida de les dades. 
6. Anàlisi de les dades. 
7. Valoració dels resultats obtinguts i presa de decisions respecte a les 
estratègies pedagògiques de suport i assessorament als departaments. 
8. Avaluació de l’assessorament ofert. 
 
 
EL PLA DE TREBALL 
 

El pla de treball del projecte s’ha dividit en tres fases: 

 
 PRIMERA FASE: ABRIL - JULIOL 2008 

 Actualització de dades i presa de contacte amb els centres col·laboradors. 
 SEGONA FASE: SETEMBRE 2008 - GENER 2009 

 Anàlisi de dades i elaboració del pla de formació 
  

 TERCERA FASE: FEBRER - JUNY 2009 
 Assessorament, avaluació de la intervenció del grup de recerca i redactat de 

 la  memòria. 

 

2. METODOLOGIA 
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A continuació es detalla la metodologia aplicada en cada fase i un esquema resum 

que permet visualitzar el treball realitzat en cadascuna de les tres fases. 

 

PRIMERA FASE:  ABRIL - JULIOL 2008 

 

Actualització i presa de contacte. 
En aquest primer període es van realitzar de forma paral·lela les tasques 

d’actualització del qüestionari i els primers contactes amb els centres col·laboradors. 

 

A)  La primera reunió del grup de recerca. 

En aquesta reunió inicial es van presentar tots els membres del grup, es va definir el 

funcionament, la coordinació del grup de treball i la seva dinàmica, i es van explicar 

els objectius específics del projecte.  

Els acords presos concretaren la metodologia a seguir, i foren els següents:  

 

ACORDS PRESOS EN LA PRIMERA REUNIÓ 

 
1. La intencionalitat del projecte és realitzar una “intervenció formativa” en forma 

d’assessoraments en els departaments didàctics d’educació física a partir d’un 

diagnòstic inicial. 

 

2. Es decideix passar el qüestionari d’autoavaluació de l’àrea d’educació física 

(AQUAEF) a un nombre determinat de centres de la ciutat de Barcelona per realitzar un 

diagnòstic de necessitats formatives. 

 

3. Es decideix enviar el qüestionari per fer propostes d’afegir/suprimir/actualitzar. 

L’objectiu és deixar “net” l’ instrument entre tots i totes per administrar-lo als centres. 

 

4. Es decideix fer l’estudi en un total de 15 centres. Aprofitant els resultats de l’avaluació 

de la qualitat dels centres realitzada, amb l’estudi precedent, s’escullen cinc centres que 

hagin obtingut una bona puntuació, cinc que tinguin una deficient puntuació i cinc que 

hagin obtingut una puntuació en la mitjana de la qualitat de les àrees d’educació física. 
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B)  Actualització de la base de dades corresponent al curs 2008-2009 i tria dels 

possibles centres col·laboradors. 

A continuació es va iniciar la selecció dels 15 centres col·laboradors els quals ja 

havien participat en la recerca anterior i havien tret puntuacions molt bona, mitjana o 

deficient puntuació, respecte a la qualitat de les àrees d’educació física. 

 

C) Actualització del qüestionari. 

El qüestionari es va actualitzar en el format i d’acord amb els canvis curriculars 

derivats de la nova llei orgànica d’Educació (LOE). Quant al format, es va 

informatitzar el qüestionari a l’estil formulari, i es va afegir l’apartat d’observacions al 

final de cada pregunta. A més, es va modificar el disseny: color, espai i lletra amb 

l’objectiu de donar-li una imatge més facilitadora i entenedora a l’hora d’emplenar-lo. 

I respecte als canvis curriculars, es va adequar el redactat d’algunes preguntes al 

currículum actual. 

( Veure Annex 1: El qüestionari AQUAEF ) 

 
D) Presa de contacte amb els/les caps de departament, administració i 

recollida de qüestionaris. 
Durant el procés de selecció es va establir contacte amb 33 centres dels quals 

finalment van acceptar participar 7.  

Pel que fa a la presa de contacte amb els centres, es va fer simultàniament de dues 

maneres: d’una banda, mitjançant l’enviament d’una carta de presentació del 

projecte per correu electrònic al/la cap de departament d’educació física del centre, i 

 

5. Tot i que al principi la idea era avaluar l’ impacte de l’ assessorament, el poc temps 

disponible per comprovar canvis significatius en el funcionament dels departaments, es 

decideix finalment avaluar  l’assessorament realitzat. 
 

6. Es decideix administrar als centres un petit qüestionari per conèixer les preferències 

respecte a la modalitat formativa de l’assessorament. 

 

7. Temporalització indicativa del projecte. 
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de l’altra, telefònicament explicant amb més detall l’objectiu, finalitat, funcionament i 

grau de compromís de la participació en el projecte.  

Una vegada presentat el projecte i acceptada la participació, es va enviar el 

qüestionari d’autoavaluació (AQUAEF) que havia de ser retornat una vegada 

emplenat. Durant el mes de juliol es van realitzar més contactes aprofitant els cursos 

d’estiu de l’ INEFC- centre Barcelona, moment en què molt professorat d’educació 

física aprofita per a fer cursos de formació, actualització i reciclatge. En aquest 

període es van rebre alguns qüestionaris més.  
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PRIMERA FASE DE TREBALL: ACTUALITZACIÓ I PRESA DE CONTACTE 

 ABRIL - JULIOL 2008 

 

 

 

           
  

          

  

 
   
 

  
  
  
 
  
  
 
 
 
                                                                                                
 
      
       
 
 

Actualització del 
qüestionari 

AQUAEF 

Presa de contacte 
amb els/ les Caps 
de departament 

Primera reunió del 
grup de recerca 

Actualització de la 
base de dades dels 

centres col·laboradors 

Administració i recollida de 
qüestionaris 

Maig 

Abril 

Juny
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Anàlisi de dades i elaboració del pla de formació. 
 

Durant aquest període es van realitzar els darrers contactes, es van analitzar les 

dades dels qüestionaris, es va seleccionar el tipus de formació i es va elaborar el pla 

de formació.  

 

A) Rebuda de nous qüestionaris.  

En aquesta fase es va intentar aconseguir més centres col·laboradors, es van rebre 

més qüestionaris i es va informar als centres de l’ inici del buidatge del mateixos. 

 

B) Anàlisi  dels qüestionaris i organització de les dades. 

Els qüestionaris van ser analitzats individualment i les dades es van organitzar en 

taules Excel. 

En primer lloc, es va crear una taula general que relacionava els 7 centres amb la 

puntuació obtinguda a cada pregunta. Aquesta taula ens permetia veure de forma 

molt gràfica les necessitats o punts dèbils dels centres. 

En segon lloc, es va dissenyar una taula per a cada centre en què es reflectien les 

preguntes que havien obtingut una puntuació d’1 a 3 punts. Tenint en compte que la 

màxima puntuació de la pregunta era de 5 punts, es van seleccionar com a 

preguntes amb debilitat les que obtenien d’1 a 3 punts.  

En tercer lloc, després d’analitzar cadascun dels qüestionaris es va organitzar la 

informació en quatre blocs de diferent temàtica: 

 

 

SEGONA FASE : SETEMBRE 2008 - GENER 2009 

ORGANITZACIÓ DELS BLOCS TEMÀTICS D’INFORMACIÓ 

 

1. Bloc: Actualització pedagògica  i innovació educativa en Educació física. 

2. Bloc: Aspectes organitzatius que afecten al funcionament de l’educació física. 

3. Bloc: La gestió del departament d’Educació física. 

4. Bloc: La programació de l’ Educació física 
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C) Selecció del tipus de formació. 

Una vegada acabada la fase d’anàlisi de dades, es va escriure un mail als centres 

demanant-los  les seves preferències respecte la manera de rebre l’assessorament. 

Se’ls va oferir la possibilitat d’escollir entre formació presencial, no presencial o semi 

presencial i majoritàriament va sortir l’opció de formació no presencial la qual cosa 

fou determinant alhora de preparar el pas següent: El disseny i elaboració del pla 

d’assessorament. 

 

D) Segona reunió amb el grup de recerca. 

El dia 12 de novembre es va realitzar la segona reunió amb el grup de recerca.  

Per organitzar-la es va utilitzar el DOODLE, una eina molt útil que permet facilitar el 

dia per a fer una trobada o reunió. L’objectiu de la reunió fou informar al grup de les 

dades extretes dels qüestionaris, presentar els blocs amb necessitats de formació, 

iniciar una pluja d’idees de cada bloc i repartir tasques a realitzar entre els membres 

del grup de recerca.  

 
 

ACORDS PRESOS EN LA SEGONA REUNIÓ 
 

1. S’informa als assistents de l’Estat de la qüestió (rebuda de qüestionaris AQUAEF i 

buidat de les necessitats formatives i interpretació de les dades obtingudes) i es 

presenten els quatre blocs formatius en què consistirà el pla de formació. 

 

2. El Dr. Blázquez suggereix un canvi en la denominació d’un dels blocs formatius, el 

d’”Actualització permanent del professorat” passarà a anomenar-se ACTUALITZACIÓ 
PEDAGÒGICA I INNOVACIÓ EDUCATIVA. 
 
3. Donades les circumstàncies del que representa treballar en equip dins un equip de 

recerca tan interdisciplinari com és el nostre, la Dra. Soler proposa que la participació 

en el grup sigui possible a dos nivells: un primer nivell que vam anomenar de 

DINAMITZACIÓ. Això implica responsabilitzar-se o liderar el pla de formació d’un 
dels blocs formatius i establir contacte directe amb la tècnica de suport a la recerca 

que serà qui finalment farà arribar les propostes formatives als centres col·laboradors. 

Un segon nivell d’implicació és aquell que hem anomenat D’ASSESSORAMENT. 

Aquest nivell permetrà a qualsevol component del grup donar opinió, revisar, 



Avaluació de la qualitat dels departaments didàctics d’educació física i estratègies formatives de millora 
ARIE 2007 

 

15 
 

completar, donar idees als dinamitzadors, però sense responsabilitat directa sobre 
el disseny dels blocs formatius. D’alguna manera donaran suport a la dinamització i 

a la coordinació general. 

 

4. La Dra. Soler explica que qualsevol recerca porta associada la divulgació i difusió 
del projecte (redacció d’articles, presentació en congressos, etc.). En aquest cas 

futur, i perquè no hi hagin malentesos, els assistents a la reunió entenem que aquesta 

difusió haurà de ser “signada” per la coordinació general i per la dinamització. 

 

5. La coordinació general presenta una primera pluja d’idees sobre quines activitats 

podrien formar part del pla de formació de cada un dels blocs formatius.  

 

6. El Dr. Blázquez intervé per tal de posar sobre la taula una problemàtica amb la qual 

ens hem trobat la coordinació general: als centres col·laboradors els hi costa molt 

participar en el projecte (només set de trenta cinc “intents”) perquè no troben 

“compensacions” a la seva participació. Suggereix la possibilitat de “reconvertir” el 

nostre pla formatiu en un curs que doni incentius: punts per estadis, oposicions, etc. 

 

 
E) Elaboració del Pla de formació.  

Durant el mes de novembre es va realitzar una pluja d’idees col·lectiva utilitzant una 

potent eina virtual com és el GOOGLE DOCS. D’aquesta manera es van recollir 

idees, i suggeriments de cada membre del grup sobre els quatre blocs amb 

necessitats de formació. La pluja d’idees ens va servir per preparar el disseny del pla 

de formació de cada bloc i moure informació d’un bloc a un altre. 

 

Per elaborar el pla de formació mitjançant la Plataforma MOODLE, es va crear un 

organigrama de treball del grup de recerca. És rellevant destacar la 

multidisciplinarietat dels membres del grup la qual cosa va possibilitar que cadascú 

s’acollís al bloc de formació més adient segons la seva formació, experiència i 

motivació. Cadascú es va acollir en qualitat de dinamitzador/a o d’assessor/a en 

funció de les seves preferències i disponibilitat.  
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La plataforma MOODLE es va organitzar a partir dels quatre blocs formatius 

establerts. Cada bloc estava gestionat per un/a dinamitzador/a i per diferents 

assessors/es.  

La plataforma va romandre activada durant nou setmanes proporcionant un 
mínim de dos recursos setmanals per a cada bloc, generant uns vuit recursos 
nous cada setmana.  
El fet de posar un mínim de dos recursos setmanals, era una manera de garantir 

l’equilibri i homogeneïtat entre els quatre blocs. No obstant aquest equilibri, és 

rellevant destacar l’empremta personal que hi posava cada dinamitzador/a alhora de 

dissenyar i elaborar els recursos del seu bloc. El fet de ser un grup de recerca 

multidisciplinari, va quedar reflectit en el disseny i la riquesa dels diferents recursos 

del MOODLE. 

Tanmateix, l’objectiu del pla de formació era donar resposta a les necessitats de 

cada centre per tal de facilitar la millora dels punts febles diagnosticats, per tant, els 

recursos proporcionats seguien la línia de propostes pràctiques i útils que 

ressolessin les problemàtiques dels centres. 

Una vegada elaborat l’organigrama tècnic, funcionament, estructura i gestió del 

MOODLE es va informar al grup de recerca sobre les instruccions d’ús.  

 ( Veure Annex 2:  Mail instruccions dinamitzadors ) 

 

 COORDINACIÓ GENERAL 
Professora Meritxell Monguillot 

 
1. BLOC: Instal·lacions i equipaments esportius 

Prof. Carles Zurita- Dinamitzador 

- Assessora  especialitzada: Dra. Núria Puig 

2. BLOC: Actualització pedagògica i innovació educativa. 
Dra. Susanna Soler – Dinamitzadora 

- Assessor especialitzat: Dr. Joan Riera 

3. BLOC: La gestió del departament d’educació física 
Prof. Carles Ventura i Dra. Maria Prat – Dinamitzadors 

- Assessor especialitzat: Dr. Joan Cambeiro 

4. BLOC: La programació de l’educació física 
Dr. Carles González – Dinamitzador 

- Assessors  especialitzats: Dra. Raquel Font i Dr. Domènec Blázquez (Avaluació) 
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Paral·lelament, es va informar als centres col·laboradors sobre la fase 

d’assessorament mitjançant la PLATAFORMA MOODLE atès que la majoria de 

centres van escollir l’opció de formació no presencial.  

 

Com que el Pla de formació podria resultar útil i beneficiós per al professorat en 

general i que possiblement seria reconegut pel Departament d’Educació com a curs 

de 30 hores, es va decidir  obrir el Pla a la participació de la resta de professorat del 

departament d’educació física dels centres col·laboradors.   

 

 

F) Pla de formació reconegut pel Departament d’Educació i nous centres 

“Amics”. 

Finalment, el pla fou reconegut pel Departament d’Educació com a curs de 30 hores. 

Aprofitant aquest fet i veient que el pla podia resultar una experiència útil i 

enriquidora per al professorat d’educació física en general, es va decidir obrir encara 

més el curs a altres centres als quals vam anomenar “amics” i que tots reunien una 

característica comuna: el professorat tenia més de 10 anys d’experiència docent. Els 

nous centres van emplenar l’ AQUAEF i un formulari amb les seves dades 

personals. Finalment, en el projecte de recerca van participar-hi un total de 16 

centres. 

 (Veure Annex 3: Document acreditatiu com a curs reconegut pel Departament 

d’Educació) 
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SEGONA FASE DE TREBALL: ANÀLISI DE DADES I ELABORACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ 

SETEMBRE 2008 - GENER 2009 
 

 
  
   
   
                                                                                                                                       
  
 
 
 
 
 
  
 
           
     
        
  
 
 
 
 
  
 

Darrers contactes amb 
centres col·laboradors 

i rebuda de 
qüestionaris 

Anàlisi i buidatge 
de les dades dels 

qüestionaris 

Organització de les 
dades 

en quatre blocs 
temàtics

Segona reunió 
amb el grup de 

recerca 

Selecció del 
tipus de 
formació 

Elaboració del Pla 
de formació 
mitjançant la 

PLATAFORMA 
MOODLE

El Departament d’Educació 
reconeix el Pla de formació com a 

curs de 30 hores 

Nous centres 
“amics” 

Setembre 
Octubre 

Novembre
Gener 
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TERCERA FASE: FEBRER – JUNY 2009 

 

Assessorament, avaluació de la intervenció del grup de recerca i redactat de la 
memòria. 

Durant aquesta fase es va realitzar el pla de formació mitjançant la plataforma 

moodle, els centres col·laboradors van avaluar l’assessorament rebut i es va 

redactar la memòria del projecte.  Per tant, en aquesta fase trobarem els següents 

apartats:  

 

A) Inici del pla de formació. 

El dia 2 de febrer es va iniciar el Pla de formació mitjançant la plataforma MOODLE 

que va tenir una durada de 9 setmanes. És a dir, es va mantenir actiu fins  el 2 

d’abril.  

Per a l’ inici del Pla, es va enviar un mail informatiu sobre el seu funcionament als 

centres col·laboradors i als centres “amics”. Progressivament els centres es van anar 

registrant al moodle.  

( Veure Annex 4:  Mail informatiu als centres sobre el Pla de Formació ) 

 

B) Valoració actual del pla de formació. 

Durant la cinquena setmana es va enviar a tots els centres que participaven en el 

pla, un qüestionari de valoració sobre la formació oferta fins aleshores. Aquesta 

valoració ens serviria com a feedback important sobre la utilitat i funcionalitat de la 

formació que estàvem oferint als centres. 

 

C) Evolució del pla de formació. 

Durant les cinc primeres setmanes de formació es van prendre decisions entorn a 

l’organització de la informació en la plataforma. Per tal que quedés ben recollida i 

ordenada, es va passar a organitzar la informació en carpetes setmanals dels quatre 

blocs de formació. Alhora, es va aplicar una nova estratègia envers els centres. 

Cada vegada que es penjaven recursos nous als blocs, s’enviava un mail a tots els 

participants informant les novetats. 
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D) Fi del pla de formació. 

El dia 2 d’abril va finalitzar el pla de formació. Durant la darrera setmana del pla es 

va informar  als centres del seu final, es van penjar els darrers recursos de cada bloc 

més un parell més d’especials a mode de comiat.  

També es va dir als centres, que la plataforma romandria encesa fins just passada la 

Setmana Santa, concretament fins al 17 d’abril i que en breu els enviaríem el 

qüestionari per avaluar la intervenció del grup de recerca. 

 

E) Disseny del qüestionari d’avaluació del pla de formació. 

Per dissenyar el qüestionari es va seguir inicialment la proposta de la web 

enquestafacil amb la qual es va crear un primer esbós que fou enviat als membres 

del grup de recerca a fi de recollir propostes i suggeriments que donessin forma al 

qüestionari. Una vegada més, el treball en equip en aquesta fase fou molt important. 

Quan estigué elaborat, es va enviar a tots els centres juntament amb un mail 

informatiu en el qual s’explicava l’estructura del qüestionari i que la seva realització 

era condició “sinequanon” per obtenir el certificat com a curs reconegut pel 

Departament d’Educació. 

 

F) Avaluació de la intervenció del grup de recerca en el pla de formació. 

Del 21 d’abril al 8 de maig els centres col·laboradors i “amics” van realitzar el 

qüestionari d’avaluació. A continuació es van analitzar els qüestionaris per extraure 

els resultats sobre la intervenció del grup de recerca en el pla de formació. 

  

G) Redacció de la memòria del projecte de recerca. 

Durant el mes de maig es va redactar la memòria del projecte que havia de lliurar-se 

al mes de juny
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TERCERA FASE DE TREBALL: ASSESSORAMENT, AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ DEL GRUP DE RECERCA I 

REDACTAT DE LA MEMÒRIA.  FEBRER - JUNY 2009 
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intervenció del grup de recerca en el pla de formació 

Inici  
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3. RESULTATS 
 
 
A continuació passarem a explicar els resultats obtinguts en les tres fases del 

projecte de recerca. 

 

 

RESULTATS OBTINGUTS EN LA PRIMERA FASE: SELECCIÓ DELS CENTRES 
COL·LABORADORS I  ADMINISTRACIÓ DEL QÜESTIONARI 

 
 

A. Selecció dels centres col·laboradors 

 

En la reunió inicial es va acordar seleccionar quinze centres col·laboradors de 

diferent tipologia de Barcelona ciutat. Per aconseguir-los, es va proposar la 

participació a trenta-tres centres dels quals finalment van acceptar participar set. 

Els resultats més rellevants d’aquesta primera fase van ser els següents: 

1. La manca de motivació i de compromís general del professorat en participar en 

el projecte de recerca. Les causes més comunes per les quals es va rebutjar 

participar foren la manca de temps i la implicació que suposa participar en un 

projecte de recerca, 

2. En general, els centres privats van mostrar tenir menys autonomia alhora de 

decidir la seva participació en el projecte, i en molts casos l’equip directiu era qui 

semblava tenir la última paraula. En canvi, els caps de departament dels centres 

públics van mostrar una total autonomia alhora de decidir la seva participació. 

3. Destacar la dificultat d’establir contacte amb alguns centres. En algunes ocasions 

perquè la conversa telefònica inicial no superava el conserge i no hi havia manera 

d’establir contacte directe amb el/la cap de departament d’educació física. I en unes 

altres, en centres en què el professorat feia la classe d’Educació física en una altra 

instal·lació per manca d’espai propis, va resultar impossible iniciar el contacte.  

5. Un altre fet que no ajudava a la participació dels centres, era la sensació de sentir-

se avaluat mitjançant el qüestionari. Molts centres van mostrar certa desconfiança 

envers el procés d’autoavaluació. Fins i tot, alguns centres van manifestar 

incomoditat pel fet que el projecte pogués tenir relació amb la inspecció educativa. 



Avaluació de la qualitat dels departaments didàctics d’educació física i estratègies formatives de millora 
ARIE 2007 

 

 21

6. Potser el moment del curs en què es va presentar el projecte de recerca als 

centres no va ser el més oportú. El fet que els primers contactes fossin el mes de 

juny, en ple final de curs, amb horaris diferents, reunions i juntes d’avaluació, etc. va 

dificultar el contacte amb el professorat. De fet, un centre va manifestar obertament 

que aquesta època no era propicia per decidir participar en un projecte de recerca. 

 

En general, podríem afirmar que no hem vist al professorat d’educació física 

dels centres amb els quals hem establert contacte una especial predisposició 

o motivació a participar en projectes de recerca, ja sigui per manca de temps o 

d’interès en la temàtica. 

 

 

B. Administració de qüestionaris 

 

Durant la fase d’administració i recollida de qüestionaris els aspectes més rellevants 

detectats van ser els següents: 

 

1. Manca de familiarització del col·lectiu envers l’ús de les TIC. Per exemple, 

van sorgir problemes a l’hora d’obrir, guardar, emplenar i retornar el qüestionari.  

 

2. Es va tornar a observar, en alguns casos, la manca de compromís del 
professorat quant a l’emplenament i tornada del qüestionari, ja que se’ls va 

haver de recordar el seu emplenament i enviament per a poder participar en la fase 

següent de la recerca. Potser la llargada del qüestionari  va alentir el procés 

d’emplenament i d’enviament. 
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3. Durant aquesta fase d’autoavaluació, tres centres van posar fi a la seva 
participació en el projecte per diferents motius. Un centre, malgrat haver decidit 

participar, no va arribar a enviar el qüestionari emplenat posant fi aquí a la seva 

participació en el projecte.  

Un segon centre, no el va saber guardar per emplenar així que el va enviar 

malament. Al professor/a d’aquest centre se li va proposar de passar a recollir al seu 

centre el qüestionari, però no ho va acceptar. I en el cas del tercer centre, una 

vegada realitzat el qüestionari d’autoavaluació el/la cap de departament va decidir 

posar fi a la seva participació objectant que el seu qüestionari havia obtingut una 

nota molt alta i que no li calia rebre cap formació ni assessorament.  

 

 

 

 

Com a resum d’aquesta primera fase podem constatar que el qüestionari 
AQUAEF ha estat per si sol, un instrument vàlid per autoavaluar la qualitat 
dels departaments didàctics d’Educació física dels centres de secundària. 
Aquesta validesa de l’instrument ens va permetre disposar d’un bon diagnòstic 

inicial  per tal d’ajustar les necessitats formatives a les necessitats detectades.   
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RESULTATS OBTINGUTS  LA PRIMERA FASE: SELECCIÓ DE CENTRES COL·LABORADORS  

JUNY - JULIOL - SETEMEBRE 2008 
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RESULTATS OBTINGUTS A LA PRIMERA FASE: ADMINISTRACIÓ DE QÜESTIONARIS 

JUNY- JULIOL - SETEMBRE 2008 
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A. Anàlisi de qüestionaris AQUAEF 

 

Els resultats més rellevants del buidatge de qüestionaris van ser els següents: 

 

1. La pregunta, que de forma generalitzada, va presentar més punts febles o 

necessitats formatives va ser la que relacionava el professorat amb la presentació de 

projectes pedagògics conjuntament amb l’alumnat en congressos o concursos. 

(Pregunta 13).  

Entenem així que la recerca no està molt arrelada dins de l’àrea d’Educació física 

dels centres de secundària. 

 

2. D’altra banda, la pregunta que millor puntuació va obtenir de forma general fou la 

11, en què es relacionava quines decisions pren el departament d’educació física 

alhora de seleccionar els continguts.  

 

3. Els resultats obtinguts de l’anàlisi dels qüestionaris es van organitzar en taules 

Excel que van servir per detectar els punts dèbils als quals calia donar formació. De 

l’observació i anàlisi d’aquestes debilitats van néixer els quatre blocs de formació 

que recollien les necessitats detectades:  

 

Actualització pedagògica  i innovació educativa en Educació física. 

Aspectes organitzatius que afecten al funcionament de l’Educació física. 

La gestió del departament d’Educació física. 

La programació de l’Educació física 

 

RESULTATS OBTINGUTS EN LA SEGONA FASE: ANÀLISI DELS 
QÜESTIONARIS I TIPUS DE FORMACIÓ 
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B. Quant al tipus de formació. 

 

El tipus de formació que de forma generalitzada van demanar els centres 

col·laboradors va ser “no presencial”. Podem entendre aquest fet com a resultat del 

ritme de vida actual i de la dificultat d’encabir la participació en un projecte de 

recerca en la rutina del dia a dia. Quan se li ofereix al professorat la possibilitat de 

participar en un projecte com aquest, el primer que pensen és... “més feina”, tot i que 

la nostra intenció és precisament la contrària: “facilitar-li la feina”. La formació no 

presencial possibilita que cadascú gestioni el temps segons les seves disponibilitats. 

El grup de recerca doncs,  va elaborar el pla de formació mitjançant una potent eina 

virtual com és la Plataforma Moodle. D’aquesta manera obteníem dos guanys, es 

vinculava al professorat d’Educació física amb l’ús de les noves tecnologies de la 

informació i comunicació alhora que se’ls formava en les necessitats que s’havien 

detectat.
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RESULTATS OBTINGUTS A LA SEGONA FASE: ANÀLISI DELS QÜESTIONARIS I TIPUS DE FORMACIÓ 

OCTUBRE - NOVEMBRE 2008 
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La gestió del departament d’Educació física 
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La programació de l’educació física

Aspectes organitzatius que afecten al funcionament de l’Educació física 

Formació i assessorament 
Potenciar l’ús de les TIC 
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A. El Pla de formació. 

 

El dia 2 de febrer es va iniciar el pla de formació mitjançant la plataforma moodle que 

tindria una durada de nou setmanes i finalitzaria el dia 2 d’abril. El Pla de formació 
va reunir a setze centres i a un total de dinou professors/es d’Educació física. 
Durant aquesta fase de formació i assessorament els resultats més destacables van 

ser els següents: 

 

Qüestionari de valoració del pla de formació. 

 

1. Dos dels set centres col·laboradors van posar fi a la seva participació per 
motius desconeguts. El grup de recerca va intentar comunicar-se amb el 

professorat implicat però no es va obtenir cap resposta. Per tant, van quedar fora del 

pla de formació. No obstant, se’ls va agrair la seva col·laboració i participació durant 

la primera fase del projecte de recerca. 

 

2. Alguns participants van presentar problemes a l’hora de penjar la seva fotografia 

al moodle.  

 

3. Durant la cinquena setmana es va passar als participants, un qüestionari 

d’avaluació intermèdia de la formació rebuda fins aleshores. El buidat de les dades 

d’aquesta avaluació formativa va ser útil com a feedback per saber si els recursos 

proporcionats responien a les seves necessitats i reorientar el pla seguint la 

informació recollida. 

Dels centres col·laboradors només es van rebre dos qüestionaris. En canvi, dels 

centres “amics” se’n van rebre nou.   

 

Podríem dir que el grau d’interès, motivació i implicació dels centres “amics” 
va ser major que la dels centres col·laboradors.  

RESULTATS OBTINGUTS EN LA TERCERA FASE: EL PLA DE FORMACIÓ I 
AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ DEL GRUP DE RECERCA 
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Els resultats més rellevants dels qüestionaris de valoració van ser els següents: 

 

a) Dels onze centres, sis van coincidir en què la informació proporcionada en el pla 

els resultava molt útil, tres van dir que bastant útil i només dos van dir que els 

resultava poc útil. 

 

b) Els recursos relacionats amb els instruments d’avaluació foren els de major 

utilitat. 

 

c) El recurs menys útil van ser els vídeos. 

 

d) Sobre la quantitat de recursos, en general, van dir que hi havia molts i en especial 

del bloc d’actualització pedagògica i innovació educativa en Educació física, mentre 

que el bloc amb menys va ser el de gestió del departament d’Educació física. 

 

e) Quant a l’ús de la plataforma, la majoria de centres va coincidir en què 
entraven un parell de cops a la setmana i llegien i es descarregaven només els 
recursos que els interessava. 

 

f) Un altre aspecte destacable fou que de moment cap centre havia posat en 
pràctica algun dels recursos oferts, però tots coincidien en dir que tenien la 
intenció de fer-ho més endavant. 
 

g) Respecte a l’ús de la plataforma la majoria de centres va coincidir en que era 
fàcil d’utilitzar, els donava llibertat, flexibilitat i els permetia estar actualitzats. 

A més, nou centres van afirmar que el pla de formació estava complint les seves 

expectatives. 
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h) Un aspecte que va facilitar un feedback important al grup de recerca, van ser les 

aportacions del professorat quant a aspectes que podien millorar o que volien que es 

contemplessin en el pla de formació. En general el professorat suggeria recursos 

orientats a: 

 

• Continguts d’expressió corporal. 

• Programar per competències a l’educació física. 

• Eines per avaluar les actituds i els valors. 

• Eines per treballar les necessitats educatives específiques i la inclusió de 

l’alumnat amb discapacitat. 

• Algun centre demanava més ordre entre els quatre blocs i que estiguessin 

més equilibrats quant a la informació. 

 

i) Respecte als fòrums d’opinió, no hi va haver cap participació del professorat. 
Aquest resultat quedarà recollit de nou en el qüestionari final. El professorat atribuïa 

a aquest fet la manca de temps tot i que tenia previst fer-ho més endavant tot. 
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RESULTATS OBTINGUTS A LA TERCERA FASE: EL PLA DE FORMACIÓ FEBRER 

QÜESTIONARI DE VALORACIÓ 
DEL PLA DE FORMACIÓ 

5 CENTRES 
COL·LABORADORS 

BAIXA DE 2 CENTRES 
COL·LABORADORS 

Lliurat per 2 centres col·laboradors i 9 centres “Am

INICI DEL PLA DE FORMACIÓ 
PLATAFORMA MOODLE 

5ª SETMANA DEL 
PLA DE FORMACIÓ

MÉS 11 CENTRES 
“AMICS” 

T
PAR

- Molta informació útil de ràpid i fàcil accés. 
- Els Instruments d’avaluació són els recursos de major utilitat. 
- Demanen recursos del bloc d’expressió corporal. 
- El bloc amb més recursos el d’Actualització i innovació educativa. 
- Demanen recursos sobre com programar per competències. 
- El bloc amb menys recursos el de Gestió de departament. 
- Demanen recursos per avaluar els valors i les actituds. 
- Demanen recursos per treballar les necessitats educatives especials. 
- Cap participació al fòrum. 

Febrer 

Març 
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B. Valoració de l’ús de la plataforma moodle. 
 

Els resultats extrets de l’ús de la plataforma moodle durant els pla de formació són 

els següents: 

 
El temps de connexió a la plataforma 
 

El temps total de connexió va ser de 4551 minuts. La mitjana de temps de connexió 

del professorat al moodle durant tot el pla de formació va ser de 3 hores i 15 minuts. 

El major temps de connexió va ser de 10 hores i el menor de 0 minuts. 

 
Els Clics 
 

Els clics totals realitzats van ser de 3284 i la mitjana entre tot el professorat 

participant va ser de 153 clics. El major número de clics va ser de 443 i el menor de 

3. 

 

Els blocs de formació 
 
El bloc més visitat pel professorat va ser el d’Actualització pedagògica i 
innovació educativa, seguit pel de la Programació de l’Educació física. El bloc 

menys vist fou el d’Aspectes organitzatius que afecten el funcionament de l’Educació 

física. 

Aquest resultat indica la sensibilització del professorat envers els temes 

d’actualització i innovació educativa. Curiosament, aquest fet es pot relacionar amb 

la pregunta 13 de  

l’ AQUAEF que va ser la que pitjor puntuació va obtenir. Entenem que els centres 
es van interessar més per la consulta de recursos referida a les mancances 
mostrades en els qüestionaris d’autoavaluació. 
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Els recursos  
 

A continuació es detallen els tres recursos més vistos i els menys vistos d’ entre tots 

els blocs de formació i durant tot el pla: 

 
El recurs més vist va ser el de gènere i culte al cos del bloc d’Actualització 
pedagògica i innovació educativa en Educació física. El segon més vist va ser 
el de programació d’unitats didàctiques del bloc de la Programació de 
l’Educació física. I el tercer recurs més vist va ser la normativa de les 
instal·lacions del bloc d’Aspectes organitzatius que afecten el funcionament 
l’educació física. 
 

Els recursos menys vistos van ser el de recull d’informació del bloc d’Actualització 

pedagògica i innovació educativa en Educació física, el pla de l’escola i els blocs del 

bloc de Gestió del departament i la traca final de recursos del bloc de Programació a 

l’Educació física. Val a dir que els recursos menys vistos són els que es van penjar 

al moodle durant la darrera setmana del pla de formació que va coincidir amb les 

vacances de Setmana Santa.  

 

Moodle encès 
 

Una vegada passat el 17 d’abril, i donat per finalitzat el pla de formació, la plataforma 

moodle romangué encesa i es va observar que una part del professorat va seguir 

entrant a la plataforma per mirar i descarregar els recursos que no havia tingut 

temps de veure abans. Aquesta dada reflectia dues coses, d’una banda la facilitat i 

agilitat de la plataforma quant a utilitzar els recursos, i, d’altra, l’ interès, motivació i el 

costum generat en el professorat per seguir entrant, mirant i llegint recursos que els 

podien resultar útils i beneficiosos en la seva tasca docent.  
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RESULTATS OBTINGUTS A LA TERCERA FASE: VALORACIÓ DE L’ÚS DE LA PLATAFORMA MOODLE ABRIL 2009 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Abril
VALORACIÓ DE L’ ÚS DE LA 

PLATAFORMA MOODLE 

TEMPS DE CONNEXIÓ 

ELS CLICS 

ELS BLOCS DE FORMACIÓ 

ELS RECURSOS 

Mitjana de temps de connexió al moodle va ser de 3 hores i 15 minuts 

Mitjana de clics per cada professor/a 153 clics 

Els blocs més vistos: 
1. Actualització pedagògica i innovació educativa. 
2. La Programació de l’ Educació física. 
 

Els blocs menys vistos: 
1. Aspectes organitzatius que afecten el funcionament 
de l’Educació física. 
2. La gestió del departament d’Educació física. 

Els recursos menys vistos: 
1. Recull d’informació del bloc d’Actualització 
pedagògica i innovació educativa en Educació física. 
2. El pla de l’escola i els blocs del bloc de Gestió del 
departament. 
3. Traca final de recursos del bloc de la Programació 
de l’Educació física. 

Els recursos més vistos: 
1. Gènere i culte al cos del bloc d’Actualització pedagògica i 
innovació educativa en Educació física. 
2.  La programació d’unitats didàctiques del bloc de la 
Programació de l’Educació física. 
3. Normativa de les instal·lacions del bloc d’Aspectes 
organitzatius que afecten el funcionament l’educació física. 



Avaluació de la qualitat dels departaments didàctics d’educació física i estratègies formatives de millora 
ARIE 2007 

 

 35

C. Avaluació de la intervenció del grup de recerca en el pla de formació. 
 

Les dades més rellevants sobre el qüestionari d’avaluació realitzat pels centres, que 

han participat en el Pla de formació, una vegada finalitzada la intervenció del grup de 

recerca en el pla, es recullen en quatre blocs: contingut pedagògic i organitzatiu 
del Pla, comunicació mitjançant la plataforma moodle, presentació, disseny i 
facilitat d’ús del Moodle i valoració general del Pla. 
 

1. Contingut pedagògic i organitzatiu del Pla. 
 
 El bloc que ha estat més útil és el de la Programació de l’educació física i el 

d’Actualització pedagògica i innovació educativa en educació física. 
 L’estructura del Pla de Formació en quatre blocs formatius ha simplificat la 

recerca de recursos. 

 Els recursos que han estat més útils/funcionals han estat:  

1. Activitats concretes per a realitzar amb l’alumnat 

2. Articles i / o enllaços per aprofundir 

3. Power point esquena 

4. Instruments d’avaluació 

 La gran majoria dels centres col·laboradors consideren que els recursos els han 
estat útils tot i que cal adaptar-los als seus respectius centres. És a dir, no 

són d’aplicació immediata a les classes. Això sí, han respòs a les expectatives 
que s’havien creat. 

 La gran majoria reconeix que no els ha posat en pràctica tot i que tenen la 

intenció de fer-ho en el futur. Els pocs centres que han pogut provar algun dels 

recursos, diuen que els han funcionat prou bé. 

Les conclusions que podem extreure d’aquest bloc són les següents: 
- Els continguts són en general, MOLT APLICABLES a la realitat dels seus centres. 
- Hi ha hagut, MOLTA QUANTITAT  DE RECURSOS I MOLT VARIATS  
- Alguns centres han trobat a faltar més recursos orientats a l’ EXPRESSIÓ CORPORAL. 
- Els centres manifesten que LA MAJORIA DE RECURSOS REQUEREIXEN REFLEXIÓ i 

ADAPTACIÓ AL CENTRE. 
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2. Comunicació mitjançant la plataforma Moodle. 
 

 La modalitat formativa utilitzant la plataforma Moodle ha estat un encert total 
ja que els centres han tingut la possibilitat de comprovar que és una excel·lent 

eina de treball. 

 El ritme de producció de recursos (dos per setmana i bloc) ha estat molt 

adequat. 

 Tots els centres van valorar molt positivament el canvi d’estratègia a les cinc 

setmanes de formació de rebre un mail en el moment en què es penjaven 
nous recursos. 

 Tot i que no va funcionar, han considerat el Fòrum una bona eina de 
comunicació. La meitat dels centres va creure que potser no vam ser capaços 

d’estimular més la participació en els fòrums oberts (juntament amb alguns 

problemes tècnics que ens han fet saber, pot ser una de les raons per les quals 

no van funcionar ). 

 La majoria de centres van manifestar que no han sentit la necessitat de fer 
consultes als membres experts del grup. 

 Tot el professorat va valorar molt positivament la coordinació general del Pla 

per la tècnica de suport. 

 La majoria dels centres van trobar a faltar interacció entre participants. 

 

 
 
 
 

Les conclusions que podem extreure del bloc referit a COMUNICACIÓ són les següents: 
- La plataforma virtual MOODLE s’ha constatat com una potent eina formativa que ha 

facilitat el seguiment de la formació oferta als centres. 
- La correcta coordinació general del Pla ha fet d’intermediària entre els recursos 

dissenyats pels experts de cada bloc i el professorat participant. 
- El punt dèbil quant a comunicació ha estat la FALTA D’INTERACCIÓ ENTRE ELS 

PARTICIPANTS. Es va intentar sense èxit, la dinamització de diferents fòrums. 
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3. Presentació, disseny i facilitat d’ús del Moodle. 
 
 La gran majoria de centres va destacar com a positiva la rapidesa en els 

procediments necessaris per arribar a la descàrrega d’un recurs: des de la 

inscripció al curs, fins les descàrregues d’arxius. 

 Tot i que cada bloc estava dinamitzat per professionals diferent i la presentació 
dels recursos en cada un dels blocs va tenir un disseny particular, tots els 

participants van valorar com a positiva aquesta diversitat i manca d’uniformitat. 
 La majoria de centres va trobar bona idea posar l’etiqueta “NOU” quan es 

penjava un nou recurs. 

 Alguns centres ens han manifestat que ha faltat informar als participants dels 

requeriments informàtics previs: domini Moodle (manual), connexió a internet, 

pdf; windows media, Office... 

 
 
4. Valoració general del Pla. 
 
 Tothom va dir que recomanaria el Pla a un company i van manifestar 

unànimement que els agradaria obtenir recursos al llarg del curs de forma 
ininterrompuda. En aquest sentit, alguns centres consideren que el Pla de 

formació ha durat poc temps. 

 Tot i que la majoria del professorat participant considera que el Pla els ha ajudat 
a ser professionals més reflexius i més crítics i que els ha fet millorar com a 
docents,  no sembla que el Pla de formació hagi provocat canvis profunds en el 

que considerem necessari “replantejament continu” de la nostra matèria. 

Quant a PRESENTACIÓ DEL MOODLE, les conclusions que podem extreure són les 
següents: 
- Hi ha unanimitat quant a aspectes referits a la presentació dels recursos dins cada un 

dels blocs formatius i en el Moodle en general: visualment ha entrat per la vista i han 
valorat com a positiva la diversitat en el disseny de cada bloc. 

- En tot cas, per futurs plantejaments s’han de tenir en compte que cal informar dels 
requeriments tècnics necessaris per tal de descarregar sense problemes els diferents 
tipus de recursos que s’ofereixen. 
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 En general el professorat opina que ha faltat interacció amb els altres participants 

del Pla. Per tal de posar-hi remei algun centre ens han fet arribar una proposta de 

futur: la possibilitat de compartir recursos aportats pels centres participants; 

una mena d’ intercanvi de recursos que podria derivar en un “grup de treball”. 
 Són necessaris més recursos en la línia programàtica actual: l’educació 

física col·laborant en l’adquisició de competències bàsiques, més informació 

sobre treballs de recerca i també, més recursos per treballar les TIC des de 

l’Educació física 
 Queda expressat amb prou contundència que la participació en els Fòrums ha 

estat un dels punts febles del Pla: un intent frustrat d’afavorir la comunicació 

entre participants bàsicament per dos motius. En primer lloc, van sorgir alguns 

problemes tècnics que van impedir deixar comentaris al fòrum a aquells que ho 

van intentar. I en segon lloc, algun centre opinava que potser els temes triats per 

establir debats eren excessivament reflexius i poc centrats en la pràctica docent.  

 Algun centre participant ha trobat a faltar un fil conductor entre els 
recursos que es presentaven dins d’un mateix bloc: han semblat recursos aïllats 

que no donen resposta a cap ordre.  

 El Pla ha respòs a les expectatives creades i els ha animat a seguir formant-
se; fins i tot, unànimement manifesten que els agradaria tornar a participar en un 

projecte com aquest. A més, destaquen com a molt positivament l’autogestió 
del seu propi procés de formació permanent. 

Les VALORACIONS GENERALS que ens han fet arribar els centres, es poden resumir de la 
següent manera: 
- Tot el professorat participant coincideix en apuntar la utilitat del Pla de formació com 

una opció de millora permanent. En general, el grau d’acceptació és molt alt 
- Hi ha però, aspectes susceptibles de millorar i els mateixos centres ens han donat les 

claus en dues línies. D’una banda, els hagués agradat interactuar amb altres 
participants i d’una altra, més recursos sobre temes concrets que s’han tocat 
superficialment. 

- El més important però, és constatar que el Pla ha respòs a les expectatives formatives 
que s’havien creat i això ens omple d’orgull i ganes de continuar endavant.  
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AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ DEL GRUP DE RECERCA EN EL PLA DE FORMACIÓ

CONTINGUT PEDAGÒGIC I 

ORGANITZATIU DEL PLA 

LA PROGRAMACIÓ DE L’ EDUCACIÓ FÍSICA 

ACTUALITZACIÓ PEDAGÒGICA I INNOVACIÓ 

EDUCATIVA EN EDUCACIÓ FÍSICA 

BLOCS MÉS ÚTILS 

ESTRUCTURA EN 
QUATRE BLOCS 

1. Activitats concretes per a realitzar amb l’alumnat 

2. Articles i / o enllaços per aprofundir 

3. Power point esquena 

4. Instruments d’avaluació

RECURSOS MÉS 
FUNCIONALS 

SIMPLIFICACIÓ PER 

BUSCAR RECURSOS OBSERVACIONS 
 

• Falten recursos d’ expressió corporal. 

• Continguts molt aplicables. 

• Molta varietat de recursos que requereixen reflexió 

i adaptació al centre. 
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AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ DEL GRUP DE RECERCA EN EL PLA DE FORMACIÓ 

COMUNICACIÓ MITJANÇANT LA 

PLATAFORMA MOODLE 

MOODLE EXCEL·LENT EINA DE TREBALL 

VALORACIÓ POSITIVA DEL MAIL INFORMATIU DE RECURSOS NOUS PENJATS 

RITME DE PRODUCCIÓ DE RECURSOS ADEQUAT 

OBSERVACIONS 
 

• Falta d’interacció entre participants. 

EL FÒRUM ÉS UNA BONA EINA TOT I NO HAVER-LO UTILITZAT 

NO HA CALGUT FER CONSULTES PERSONALS ALS MEMBRES EXPERTS DEL GRUP 

VALORACIÓ POSITIVA DE LA COORDINACIÓ GENERAL DEL PLA 

NO ES VA ESTIMULAR PROU LA PARTICIPACIÓ EN ELS FÒRUMS 
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AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ DEL GRUP DE RECERCA EN EL PLA DE FORMACIÓ 

 
  
 

PRESENTACIÓ, DISSENY I FACILITAT D’ÚS 

RAPIDESA PER REGISTRAR-SE AL CURS 

I DESCARREGAR ARXIUS 

VALORACIÓ POSITIVA DE LA MANCA  

D’ UNIFORMITAT DELS BLOCS

VALORACIÓ GENERAL I COMENTARIS 

OBSERVACIONS 
 

• Bona idea posar l’etiqueta de NOU quan es penjava un nou recurs. 

• Informació prèvia sobre els requeriments informàtics. 

NO HEM PROVOCAT UN CANVI EN 

L’ ORIENTACIÓ DE LA MATÈRIA

RECOMANEN EL PLA A ALTRES 

COMPANYS/ES 

ELS HA AJUDAT A ACTUALITZAR-SE  

TORNARIEN A PARTICIPAR 

ELS AGRADARIA OBTENIR RECURSOS 

ININTERROMPUDAMENT 

EL PLA ELS HA TORNAT MÉS CRÍTICS I REFLEXIUS 

OBSERVACIONS 
 

• Són necessaris més recursos sobre 

l’Educació física actual. 

• Cal fer un intercanvi d’experiències. 

• Cal més informació sobre treballs de recerca. 

• El pla ha durat poc temps. 

• Qüestions més pràctiques als fòrums. 

• Problemes tècnics que cal solucionar. 

• L’autogestió és positiva. 

• Falten més recursos per treballar les TIC. 

• Manca de fil conductor entre recursos. 
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Respecte a les dades obtingudes sobre els punts forts i els punts dèbils del pla de 

formació són les següents: 

 
PUNTS FORTS DEL PLA DE FORMACIÓ 
 

 L’ÚS DE LA PLATAFORMA MOODLE: ha estat un punt fort ja que 

proporcionava flexibilitat horària, facilitat en l’obtenció de recursos, gestió del 

propi temps, no presencial, autogestió, treballar al propi ritme, fàcil accés... 

 

 ELS RECURSOS PROPORCIONATS han estat un altre dels punts forts del   

Pla ja que han estat: originals, variats, separats en blocs, novedosos, 

concrets, amb exemples, i han generat molta informació. 

 

 LA FORMACIÓ: el fet de participar en el Pla ha proporcionat un intercanvi 

d’experiències amb altres professionals, ha fet “repensar”, posar-se al dia, 

accedir a novetats, ha estat una formació motivant, ha fet reflexionar i 

replantejar, etc. 

 
PUNTS FEBLES DEL PLA DE FORMACIÓ 

 

 LA COMUNICACIÓ: Torna a aparèixer aquest aspecte. Hi ha hagut una 

manca d’interacció entre participants i dinamitzadors; entre participants; 

manca d’intercanvis de nous recursos, ha estat unidireccional, La única opció 

d’intercanvi d’opinions ha fallat (els fòrums) tot i que no queda clar si ha estat 

pels problemes tècnics (missatge d’errors), perquè no ho han sabut fer 

(manca d’instruccions) o perquè no hem estat capaços de dinamitzar-los 

(temes massa reflexius i poc “pràctics”). 

 

 MANCA DE TEMPS: part del professorat s’ha disculpat per no haver dedicat 

més temps al Pla, d’altres han trobat masses recursos en tan poc temps, i en 

general s’ha manifestat una curta durada de la formació. (hem de tenir en 

compte que ha estat una formació que no han demanat. Som nosaltres qui els 

hem anat a buscar a mig curs) 
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 PROBLEMES TÈCNICS: hi ha hagut alguns problemes en l’accés a fòrums i 

obertura d’arxius (sobretot dels vídeos penjats) 

 

 RECURSOS: de forma general s’ha demanat un fil conductor que afavoreixi 

l’organització de la informació en els sub-blocs dins de cada bloc i que 

aprofundeixi més en la informació. 

 
 
 
La darrera qüestió fa referència a una pregunta que els vam formular just al final del 

qüestionari a mode de valoració final. Una pregunta la resposta de la qual fos capaç, 

en poques paraules de resumir els resultats del Pla de formació. 

 

La pregunta deia... “Completi la frase amb poques paraules...” : Aquest Pla de 
Formació ha estat com un/una... 
 

 Ha resultat molt curiosa la resposta majoritària del professorat que ha 

relacionat el curs, d’una manera o altra,  amb una “alenada d’aire fresc”, d’aire 

renovat... que els ha servit per recarregar bateries, com una empenta per tal 

de trencar la rutina i actualitzar-se. A més, justifiquen la frase dient que el Pla 

els ha motivat, els ha animat a seguir millorant i a seguir formant-se, que els 

ha obert noves perspectives i els ha servit per autoavaluar-se. 

 

 També és molt significativa la frase d’un professor participant que ha dit que 

el Pla ha estat “específic, de profit i... a domicili”. 

 

 Alguns centres ens donen les gràcies per la iniciativa alhora que es sorprenen 

que des de la universitat hi hagi grups de recerca que es preocupin per 

millorar la seva feina del dia a dia. 
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PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES DEL PLA DE FORMACIÓ I VALORACIÓ FINAL 

 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

FACILITAT DE LA PLATAFORMA MOODLE LA MANCA DE COMUNICACIÓ 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

LA MANCA DE TEMPS 

ELS PROBLEMES TÈCNICS 

FALTA DE FIL CONDUCTOR ENTRE RECURSOS 

ELS RECURSOS PROPORCIONATS 

LA FORMACIÓ OBTINGUDA 

VALORACIÓ FINAL DEL 
PLA DE FORMACIÓ 

ALENADA D’ AIRE FRESC 

ESPECÍFIC, DE PROFIT I A DOMICILI 

SORPRENENT 
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4. CONCLUSIONS 
 
 

Una vegada presentats els resultats de la recerca estem en condicions de 

comprovar si s’han assolit els objectius.  

 

1. Detectar els punts febles de l’organització i el funcionament dels 

departaments didàctics d’Educació Física. 

Una vegada finalitzada aquesta recerca estem en condicions d’afirmar que 

l’AQUAEF, el qüestionari d’autoavaluació de la qualitat de l’àrea d’educació 

física, creat en un projecte anterior i actualitzat, millorat i provat en la investigació 

actual, es consolida com una excel·lent eina per tal de detectar fortaleses i 

debilitats en els departaments didàctics d’educació física. Ha estat un magnífic 

punt de partida per tal d’establir les línies formatives de millora. 

 

2. Crear estratègies de formació i assessorament adaptades a les necessitats 

específiques dels departaments didàctics d’Educació Física. 

L’equip de recerca ha aconseguit amb èxit el disseny d’un pla de formació ajustat 

a les necessitats i a les demandes dels centres participants. Tenint en compte 

que els centres van manifestar que tenen poc temps per formar-se, sobretot 

durant el curs escolar i que moltes vegades aquest temps ha de sortir del temps 

lliure (personal) del professorat, que la rutina del dia a dia els hipoteca temps per 

innovar i introduir canvis en les seves programacions i que se senten aïllats en 

els seus centres, la decisió d’optar per una modalitat no presencial mitjançant 

una plataforma virtual d’aprenentatge com és el Moodle ha estat un gran encert. 

El pla de formació els ha permès l’autogestió del seu procés d’aprenentatge, amb 

l’autonomia suficient per descarregar, adaptar i aplicar els recursos que els hem 

anat oferint segons les seves preferències i temps disponible. Una manera de 

formar-se sense sentir-se pressionats.  
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3. Implementar les estratègies dissenyades en els departaments que 

participen a l’estudi. 

El professorat participant el que volia eren recursos pràctics, d’aplicació gairebé 

immediata (amb la lògica adaptació al seu context, alumnat, instal·lacions, etc). 

Es van distribuir els recursos en quatre blocs formatius per tal de facilitar 

l’organització i cada setmana s’activaven un parell de recursos per cada bloc 

formatiu. Això ha fet possible recopilar al llarg de les nou setmanes de durada del 

pla, gairebé vuitanta nous recursos. 

 

4. Avaluar l’ impacte del suport pedagògic dut a terme. 

En un principi la nostra intenció va ser avaluar l’ impacte dels recursos aplicats 

però vam veure que amb el temps disponible era impossible recollir la informació  

necessària per tal de saber si els recursos havien funcionat o no. És per això que 

es va decidir avaluar el grau de satisfacció del professorat participant respecte a 

la modalitat formativa però també respecte a la percepció de funcionalitat dels 

recursos oferts. Mitjançant un qüestionari final, el professorat va tenir l’oportunitat 

de donar la seva opinió sobre la quantitat i la qualitat dels recursos proposats: 

utilitat, oportunitat, adequació, interès, etc.  

 

5. Detectar línies de formació permanent futures del professorat sobre 

aspectes d’organització del departament d’educació física. 

Després d’aquesta experiència seguim apostant per l’entorn Moodle com una 

plataforma d’aprenentatge no presencial amb moltes possibilitats, més enllà de 

les que nosaltres hem estat capaços d’aplicar.  

Ha estat unànime l’opinió respecte a la modalitat formativa emprada a la recerca. 

De fet, molts dels centres participants han trencat per primera vegada la dinàmica 

del que és un curs de formació “tradicional” (presencial, amb un professor o 

professora al capdavant i una avaluació més o menys fiscalitzadora). Els centres 

que han participat a la nostra recerca han rebut formació sense demanar-la 

expressament (som nosaltres que els hem anat a buscar), durant el curs i d’una 

manera còmoda (des d’un ordinador i en el moment que els ha anat bé)  i 
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gratuïta. El grau de satisfacció ha estat molt alt. Tant és així que tothom ha 

expressat que no els importaria repetir l’experiència. 

Per futures experiències però, s’han d’establir més estratègies d’interacció entre 

participants (fòrums, debats, wikis, etc) i també dinamitzar l’ intercanvi de 

recursos entre ells. La manca d’interacció ha estat un dels punts febles del pla i 

els participants ens han fet demandes concretes respecte a aquest punt.  

 

Respecte als continguts dels recursos hem pres bona nota respecte a possibles 

línies de formació futures: 

 

• El bloc d’innovació és un dels més demanats. El professorat vol estar al 

dia i té inquietuds formatives en aquest sentit. 

• Les noves tecnologies són un repte pendent. En primer lloc, com a suport 

per al professorat en la seva formació permanent. I en segon lloc, com a 

recurs per fer-les servir amb l’alumnat a l’aula, com una estratègia 

d’aprenentatge diferent. 

• La programació per competències és una preocupació patent. Els nous 

escenaris curriculars demanden una nova manera de programar. 

L’actualització de les programacions en clau de competències és una 

necessitat.  

• Molts centres ens han demanat un nombre més gran de recursos sobre 

expressió corporal, un bloc de continguts del qual reconeixen tenir menys 

formació. 

 

Limitacions de la recerca 

Un handicap important ha estat el temps. Temps perquè els centres adaptin els 

recursos a les seves necessitats, temps perquè els posin en pràctica, els provin i 

treguin conclusions. Tots els centres participants han manifestat la intenció 

d’introduir-los en les programacions del curs vinent.  
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Pensem que seria molt adequat complementar el pla de formació amb alguna sessió 

presencial als centres en forma d’assessoraments. Això vol dir temps i personal per 

tal de cobrir la totalitat dels centres.  

Val a dir que es va fer una proposta als centres participants de fer una jornada 

d’intercanvi a l’INEFC-centre de Barcelona, concretament un “workshop”. La 

disponibilitat horària de la majoria dels centres no ho va fer possible, però. 

 

Implicacions de la recerca 

L’equip de recerca considera que la modalitat formativa emprada, lligada a les noves 

tecnologies obre una opció de formació futura molt interessant.  

El disseny del pla ha estat pensat pensant en els veritables protagonistes d’aquesta 

aventura formativa: el professorat d’educació física dels centres. Tothom sap que la 

feina del professorat és apassionant però molt dura i moltes vegades el dia a dia et 

supera. Un pla que promocioni l’autogestió i la reflexió sobre la pràctica i 

l’autoavaluació és un pla que encaixa a la perfecció en les dinàmiques dels 

departaments didàctics. 
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En aquest apartat valorarem tres possibles vies de donar continuïtat i difusió al 

projecte. 

En primer lloc, difondrem els resultats de la recerca en forma de publicacions en 

revistes de l’àmbit educatiu o bé participant com a ponents en jornades, congressos, 

etc. D’una banda, aquesta difusió podrà ser orientada a la modalitat formativa, és a 

dir centrada en el disseny del pla de formació i d’una altra, als recursos pràctics per 

a les classes d’educació física. Aquesta doble vessant permetrà als membres de 

l’equip de recerca trobar l’oportunitat de participar en la publicació de resultats en 

funció de les seves aportacions al projecte. En aquest sentit, ha estat una prioritat de 

la coordinació d’aquest grup, establir unes “regles del joc” per tal de trobar l’equilibri 

entre  formar part d’un grup de recerca (posar el teu nom) i participar en el disseny 

del pla i dels recursos. En la primera reunió es van establir tres nivells d’implicació: 

coordinació general, dinamització i assessorament. 

En segon lloc, s’han iniciat els contactes amb el Departament d’Educació per tal de 

presentar-los el pla de formació i els resultats de la recerca. Estem pendents d’una 

reunió a tres bandes amb formació permanent del professorat, innovació educativa i 

inspecció. La nostra intenció és conèixer de primera mà com veurien la continuïtat 

de projecte, la possibilitat de difondre’l a més centres  i per què no, estendre la 

modalitat formativa a d’altres departaments didàctics. D’aquesta manera recollirem 

inquietuds formatives del propi Departament d’Educació per tal de presentar-nos als 

nous ajuts ARIE 2009 amb plenes garanties de transferència de coneixements a la 

realitat dels centres educatius. 

I en tercer lloc, algun centre ens ha donat una idea per tal de donar continuïtat al 

projecte: la creació d’un grup de treball estable sota el paraigües d’un ICE, per 

exemple. D’aquesta manera, aquest grup de treball format per professorat 

d’educació física seria el banc de proves dels recursos proposats i la corresponent 

reflexió entre tots. A més, els components d’aquest grup de treball es convertirien en 

dinamitzadors i dinamitzadores amb plena capacitat per dissenyar nous recursos. 

5. IMPACTE PREVIST 
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A continuació presentem els documents seleccionats, d’ entre tots els 

utilitzats durant el projecte, per a formar part dels annexos. Teniu a la 

vostra disposició les actes de les reunions, les diferents taules excel, els 

mails enviats als centres col·laboradors i als membres del grup de 

recerca... però de tots ells hem decidit afegir a l’annex només els més 

bàsics que són els següents: 
 

ANNEX 1: L’ AQUAEF 
 
ANNEX 2: MAIL INSTRUCCIONS DINAMITZADORS 
 
ANNEX 3:  DOCUMENT ACREDITATIU COM A CURS RECONEGUT 
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
 
ANNEX 4: MAIL INFORMATIU ALS CENTRES SOBRE EL PLA DE 
FORMACIÓ 
 
ANNEX 5: EL MOODLE 
 

ANNEX 6:  EL QÜESTIONARI DE VALORACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
DEL GRUP DE RECERCA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXOS 
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ANNEX 1:  
L’AQUAEF: Qüestionari d’AUTOAVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE 

L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA 
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ARIE 2007 
INSTRUCCIONS DINAMITZADORS BLOCS FORMATIUS 
 

 Consideracions de caràcter general 

 

a) NO es tracta d’un curs... és una RECERCA. Els centres no s’han apuntat a un 

curs voluntàriament, sinó que hem estat nosaltres els qui els hem anat a 

buscar per tal que participessin en la nostra recerca. El punt de partida és 

doncs, molt diferent al de qualsevol altre modalitat formativa. 

 

b) L’objectiu del Pla de formació és DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS 

DE CADA CENTRE, per tal de facilitar la millora dels punts febles 

diagnosticats. Més que una formació, que també, es tracta d’un 

ASSESSORAMENT. 

 

c) El Pla de formació que dissenyem amb les corresponents ACTIVITATS i 

RECURSOS FORMATIUS s’ha d’entendre des de l’autogestió. L’instrument 

de diagnòstic era d’autoavaluació (l’AQUAEF) i pensem que la formació ha 

d’anar orientada en la mateixa línia. Us enviem adjunts alguns exemples de 

recursos que podrien formar part d’aquests recursos. 

 

d) En aquest tipus de propostes els centres busquen més que formació teòrica... 

PROPOSTES PRÀCTIQUES, ÚTILS, QUE FUNCIONIN, EXPERIÈNCIES 

AMB ÈXIT... QUE RESOLGUIN LES SEVES PROBLEMÀTIQUES. No volem 

dir que el que vulguin siguin “receptes” però... gairebé. 

 

e) Pensem que una base important de la formació d’aquest Pla de formació s’ha 

de basar en la documentació que genera/utilitza/dissenya el propi 

departament d’EF: el RRI, les actes de les reunions del departament, les 

programacions, les unitats didàctiques, la programació de les activitats 

ANNEX 2: MAIL INSTRUCCIONS DINAMITZADORS 
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extraescolars, els criteris per de confecció dels horaris, de la distribució de 

pressupost dels departaments, etc... 

f) Un centre ha de tenir accés a les activitats que proposem en qualsevol dels 

blocs formatius independentment que els seus punts febles estiguin localitzats 

en un bloc concret (com que és “autoavaluació” i molts “s’enganyen a si 

mateixos” estaria molt bé que tinguessin al seu abast informació d’activitats 

per a la millora).  

 

g) Cada bloc ha de tenir una mateixa ESTRUCTURA, però ha de tenir la 

suficient independència per proposar el tipus de recursos i d’activitats que 

consideri oportunes i sobretot, que S’ADAPTIN A LES NECESSITATS DEL 

CENTRE. 

 
Presentació del bloc  

Una petita explicació sobre què tractarà el bloc, quin tipus d’informació, per què 
és important, ... 

 
 

Continguts 
Necessitats diagnòstic inicial (AQUAEF). Buidat dels continguts que apareixen en 

els fulls excel que us adjuntem 
( títols de les preguntes i resultats ) 

 
 

Recursos i Activitats  
En aquest punt volem diferenciar totes dues opcions formatives. Un RECURS 

és... per entendre’ns una “recepta”, un model de: instrument d’avaluació, examen 
teòric, extracte d’una llei, un model d’acta de reunió, un full estandarditzat 

d’informe de salut, enviament de normatives específiques, etc... 
 

Una ACTIVITAT podria ser la lectura o el resum d’un article, la  supervisió de 
documentació del centre (programacions, UD’s, instruments d’avaluació, actes de 

reunió, etc.), la resolució de casos pràctics (simulacres) 
 
 

Per saber més... 
Oferir eines de suport en forma de MATERIAL CURRICULAR: articles, llibres, 

llocs web, blogs, pàgines personals, etc...   
 
 

Aconsellem afegir POQUES eines però... COMENTADES per tal de 
simplificar al màxim i facilitar l’accés a la informació més destacada. 
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h) Tot i que el organigrama de funcions especifica que determinats membres del 

grup es responsabilitzin de la dinamització dels blocs, això no implica que 

hagin de ser els dinamitzadors i dinamitzadores els encarregats de dissenyar 

les activitats. Tothom som assessors de tots els blocs formatius. En tot 

cas, són els dinamitzadors els que han de coordinar les activitats i “perseguir” 

als assessors per tal de rebre el suport que sigui necessari. A més, veureu 

que hem incorporat en cada bloc a un “assessor especialitzat”  que pot actuar 

de referent per al disseny del pla formatiu de cada bloc. 

 

ORGANIGRAMA 
 

COORDINACIÓ GENERAL: TXELL MONGUILLOT 
 

1. BLOC: Instal·lacions i equipaments esportius 
Carles Zurita- Dinamitzador 

- Assessora  especialitzada: Núria Puig 

 
2. BLOC: Actualització pedagògica i innovació educativa. 

Susanna Soler – Dinamitzadora 

- Assessor especialitzat: Joan Riera 

 
3. BLOC: La gestió del departament d’educació física 

Carles Ventura i Maria Prat – Dinamitzadors 

- Assessor especialitzat: Joan Cambeiro 

 
4. BLOC: La programació de l’educació física 

Carles González -: Dinamitzador 

- Assessors  especialitzats: Raquel Font i Domènec Blazquez (Avaluació) 
 
 

i) Cada dinamitzador tindrà accés al curs que a hores d’ara ja tenim obert en la 

plataforma MOODLE. D’aquesta manera podreu administrar la informació del 

bloc formatiu que dinamitzeu. Per a molts de nosaltres, l’ús de Moodle és una 

novetat. Potser algú de vosaltres ja la sap fer anar. És molt fàcil i molt 

intuïtiva. Als dinamitzadors i dinamitzadores us farem arribar un link perquè us 
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apunteu al curs com a participants. Una vegada enregistrats (haureu de posar 

un nom d’usuari i una contrasenya) us assignarem el rol de professorat i 

llavors podreu entrar quan vulgueu i penjar els materials que aneu elaborant 

lliurament. 

  

Si voleu anar provant, feu click a: http://php.inefc.net/moodle/ , busqueu el 

nostre curs i crea el nou compte. 

 

j) El Moodle permet, mitjançant els FÒRUMS expressar: dubtes, opinions sobre 

l’ús que estan fent dels recursos, experiències, etc. A més, és una forma 

ràpida si ho necessiten, d’establir contacte amb els dinamitzadors de cada 

bloc o a la coordinació general.  

 

k) El període de disseny del Pla formatiu comença des del mateix moment que 

rebreu aquestes instruccions i teniu fins la setmana del 26 al 30 de gener 
per tal d’elaborar-lo. 

 

l) La idea és activar activitats i recursos de forma progressiva, setmana a 

setmana. Hem pensat activar UNA ACTIVITAT i UN RECURS com a mínim 

cada setmana. Si tenim en compte que, segons el calendari establert 

concentrarem l’assessorament des del 2 de febrer fins al 2 d’abril (just abans 

de setmana santa) seran nou setmanes de formació activa. És a dir,  

haureu de coordinar el disseny d’un mínim de 9 recursos i 9 activitats en 
total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volem agrair-vos a tots i a totes l’esforç d’ubicar la feina 
d’aquest projecte col·lectiu dins el vostre projecte individual.

I en especial, a aquells de vosaltres que ens heu fet arribar 
propostes per tal d’unificar criteris i establir una mecànica de 

treball homogènia. 
Penso que tots plegats estem aprenent molt d’aquesta 

experiència engrescadora. Passar de treballar en grup a fer-
ho en equip és tot un repte. De mica en mica, ho estem fent 

possible 
 

Moltes gràcies a tots i a totes 
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ANNEX 3:  
DOCUMENT ACREDITATIU COM A CURS RECONEGUT PEL 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
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1. OBJECTIU DEL PLA DE FORMACIÓ 
 

L’ objectiu bàsic d’aquest període formatiu és donar resposta a les necessitats 

detectades en els qüestionaris d’autoavaluació (AQUAEF) mitjançant RECURSOS 

que tindran a la seva disposició en la plataforma virtual.  

 

2. ORGANITZACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ 
 

- S’iniciarà el 2 de febrer i finalitzarà el 3 d’abril de 2009, per tant tindrà una durada 

de 9 setmanes.  

 

- El curs s’organitza en 4 blocs temàtics que agrupen les necessitats    detectades en 

els qüestionaris d’autoavaluació. A títol informatiu dir-li que, les necessitats 

seleccionades han estat extretes de les preguntes que van obtenir   d’1 a 3 punts en 

l’ AQUAEF. 

 

- Tot i tenir accés als quatre blocs formatius, li adjuntem la informació del seu 

qüestionari a fi que li sigui útil a l’hora d’utilitzar els recursos d’un o altre bloc. 

Recordi que vostè mateix s’ autogestionarà els continguts del pla de formació per tal 

d’adaptar-los a les seves necessitats. 

 

- Durant aquestes 9 setmanes el pla de formació estarà actiu i anirà posant a la seva 

disposició de forma progressiva, recursos, activitats i eines que podrà fer  servir en el 

seu dia a dia. 

 

- Cada bloc temàtic estarà dinamitzat per professors/es que formen part del grup de 

recerca. Durant aquestes 9 setmanes si ho necessita podrà comunicar-se amb 

ells/es per correu electrònic.   

 

ANNEX 4: MAIL INFORMATIU ALS CENTRES SOBRE EL PLA 
DE FORMACIÓ 
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3. CONTINGUTS DEL CURS 
Els continguts del curs fan referència als 4 blocs temàtics i són els següents: 

-  Programació de l’Educació Física. 

-  La gestió del departament d’Educació Física. 

-  Actualització pedagògica i innovació educativa en Educació Física. 

- Aspectes organitzatius del centre que afecten al funcionament de   l’Educació 

Física. 

 

A cada bloc hi podrà trobar recursos o propostes d’activitats dissenyades en funció 

de les necessitats detectades, que podrà utilitzar si ho desitja. 

A més, hi haurà un fòrum de dubtes per si vol fer alguna aportació o comentari. 

 

4. FUNCIONAMENT  
 

1. El primer pas a realitzar serà enregistrar- se .  

     Aquest enllaç: http://php.inefc.net/moodle/  els durà directament a la 

     pàgina dels cursos que l’ INEFC organitza mitjançant la plataforma    

     Moodle. 

2. Busqueu el nostre curs “Avaluació de la qualitat dels departaments 

didàctics d’Educació Física i estratègies formatives de millora” (és 

l’antepenúltim de la llista) 
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3. Feu click en el títol del curs. A continuació apareixerà la següent pantalla:  

 Com que és la seva primera vegada, heu de fer click a la pestanya “Crea  

 un compte d’usuari nou”. A partir d’aquí heu d’anar seguint les  

 instruccions pas a pas.  

 

4.  Una vegada inscrit i dins del curs veurà una pantalla com aquesta amb   

l’encapçalament dels quatre blocs formatius: 

 

De forma progressiva durant les nou setmanes del pla de formació, s’aniran penjant 

recursos i activitats en cadascun dels blocs formatius.  
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5. PROFESSORAT DEL CURS 
 

Per tal de que sàpiguen els noms i cognoms de tots els professionals que hi ha 

darrera d’aquest projecte i que, de forma totalment desinteressada participen 

activament en el disseny, els fem arribar el llistat per blocs formatius. En cas de 

dubtes específics sobre recursos penjats en un determinat bloc, els recomanem 

envieu directament un correu electrònic al dinamitzador/a del bloc.  
 

 

 

Tècnica de suport a la recerca: MERITXELL MONGUILLOT 
 
 

BLOC: Aspectes organitzatius del centre que afecten al funcionament 

de l’Educació Física 

Carles Zurita- Dinamitzador 

Assessora  especialitzada: Núria Puig 

 

BLOC: Actualització pedagògica i innovació educativa en Educació 

Física 

Susanna Soler – Dinamitzadora 

Assessor especialitzat: Joan Riera 

 

BLOC: La gestió del departament d’Educació Física 

Carles Ventura i Maria Prat – Dinamitzadors 

Assessor especialitzat: Joan Cambeiro 

 

BLOC: La programació de l’Educació Física 

Carles González - Dinamitzador 

- Assessors  especialitzats: Raquel Font i Domènec Blazquez (Avaluació) 
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6. CONSIDERACIONS GENERALS 
 

Ens agradaria puntualitzar dos aspectes que considerem fonamentals per tal que 

aquesta experiència formativa “diferent” doni l’èxit esperat. 

En primer lloc, no és un CURS DE FORMACIÓ com tradicionalment l’entenem. Es 

tracta d’una “formació a mida” dissenyada a partir dels resultats d’una recerca 

exploratòria inicial. El grup de recerca NO ELS AVALUARÀ A VOSTÈS ni tampoc 

avaluarà l’ APLICACIÓ REAL dels recursos que els proporcionem. Tot al contrari, 

seran vostès els qui ens avaluaran a nosaltres. És a dir, si els recursos que els 

hem proporcionat han donat resposta a les seves necessitats.  

I en segon lloc, es tracta d’un pla de formació que ha de ser AUTOGESTIONAT per 

cadascú de vostès. En funció del seu temps disponible, de la motivació per a la 

millora i de la seva pròpia autoexigència, hauran de decidir si descarreguen un 

recurs o no, si el fan servir o no, si l’adapten o no, etc. 
 

Esperem que el Pla de Formació els resulti útil, àgil i profitós, si més no, aquest ha 

estat el nostre objectiu. 

 

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la seva disposició. 

Una vegada més els donem les gràcies per la seva participació en el projecte i els 

encoratgem a que treguin el màxim profit al pla formatiu. 

 

Ben cordialment, 

 

Grup de recerca del Laboratori d’Investigació Social i Educativa INEFC- centre de 

Barcelona. 

 

 

Barcelona,  2 de febrer de 2009. 
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ANNEX 5:  EL MOODLE 
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