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0.- Control de canvis
LLISTAT DE MODIFICACIONS
Núm. Revisió
0

Data

Descripció de la modificació
Creació del document
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1.- Resum d'unitats didàctiques i nuclis d'activitats
Crèdit 04

Organització i legislació de l'esport II

Durada: 8 hores .
Hores setmanals: 2
Nombre de setmanes: 4
2n Quadrimestre
UD1

Hores

Organització i legislació de l'esport II

8

NA 1-1 Organització i legislació de l'esport II
TOTAL

8

2.- Criteris i instruments d'avaluació i recuperació

Avaluació inicial
El primer dia es passarà un qüestionari general per comprovar els
coneixements previs de l’alumnat envers la matèria i sobre quines són les
seves expectatives.
Avaluació contínua
Per superar el crèdit serà necessari el compliment de com a mínim 5 exercicis
proposats a classe, realitzar una assistència mínima del 80 % i superar la
prova de conceptes
♦ EXERCICIS.- Es prepararan exercicis de la majoria de sessions teòriques i
l’entrega de 5 serà obligatòria; 5 exercicis sobre els diferents sistemes i
aparells,1 exercici sobre els ossos, 1 exercici sobre els músculs, 1 exercici
sobre biomecànica. La nota obtinguda representarà un 25% de la nota final.
♦ PROVA PRÀCTICA.- Els alumnes de manera individual i ajudats per
l’esquelet complert i/o esquelet de la columna vertebral hauran de realitzar
una
prova pràctica on hauran d’indicar correctament 5 de les qüestions plantejades
pel professor referents a ossos i músculs. D’entre altres hauran de saber on
s’origina o inserta x músculs i quina és la seva funció principal, on es troba
localitzat x múscul o x os. La nota obtinguda representarà un 15 % de la nota
final.
♦ PROVA DE CONCEPTES.- Els alumnes hauran de superar un examen
tipus text de 40 preguntes on cada 4 preguntes contestades incorrectament
restarà 0,25 punts de la nota final de l’examen. La nota obtinguda
representarà
un 40 % de la nota final.
Avaluació final
A més d’una avaluació conceptual, procedimental i actitudinal de cada alumne,
es plantejarà una sessió de junta d’avaluació per tal que els professors puguin
fer una valoració global de l’alumne tenint en compte la seva progressió, esforç
i assoliment d’objectius.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
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CONTINGUTS PERCENTATGE
PROCEDIMENTS 25 %
CONCEPTES 60 %
ACTITUDS 15 %
* Per fer promig, s’ha de superar cada contingut per separat amb una nota mínima de 4.
CONCEPTES 60 %
- Examen d’assoliment dels conceptes explicats a les sessions teòriques (50 %)
- Lliurament dels exercicis realitzats a classe o a casa (10 %)
PROCEDIMENTS 25 %
- Examen d’assoliment dels conceptes explicats a les sessions teòriques i
traslladats a la pràctica (25 %)
ACTITUDS 15 %
- Respecte cap al professor i els companys
- Atenció i interès a classe
- Assistència i puntualitat a les sessions del crèdit
- Intervenció i participació activa a les sessions del crèdit
- Acceptació dels companys i les seves possibles limitacions
- Incomplir amb una assistència inferior al 80 % comportarà suspendre aquest
crèdit
3.- Recursos didàctics:
Bibliografia:
Títol

Autor

Editorial

Hi és a la biblioteca
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4.- Memòria d'elaboració de la programació.
4.1.- Elements curriculars del crédit.
Núm.

Objectius terminals

1. Diferenciar el marc competencial de l'esport a l'Estat i a Catalunya, a partir de la

legislació especifica esportiva.
2. Identificar les vies de finançament de les activitats esportives regulades per la

normativa específica esportiva.
3. Determinar l'àmbit d'actuació, la representativitat i el marc competencial del

Consejo Superior de Deportes.
4. Definir i diferenciar l'esport amateur del d'alt nivell i del professional.
5. Identificar els límits que imposa la normativa de prevenció de la violència i de

control de les substàncies i mètodes prohibits en l'esport.
6. Identificar els límits que imposa la normativa de publicitat a l'àmbit de l'esport

Núm.

Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals

1. Llei 10/1990, de l'esport espanyol:


Marc competencial exclusiu de l'Estat.



Marc competencial compartit amb les comunitats autònomes i els ens
locals.



Àmbit d'aplicació i desenvolupament de la normativa.



Finançament de l'esport a l'Estat.

2. Llei 8/1990, de l'esport de Catalunya:


Marc competencial exclusiu.



Marc competencial compartit amb els ens locals.



Finançament de l'esport a Catalunya.



Desenvolupament de les lleis 8/1999 i 9/1999, de 30 de juliol.

3. Consejo Superior de Deportes:


Marc competencial.



Estructura i òrgans dependents de l'organisme.



Nivells de representació esportiva.

4. Esport d'alt nivell i professional a l'Estat:


Esport d'alt nivell. Concepte i característiques.



Societats anònimes esportives. Característiques.
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Lligues esportives professionals. Tipus i característiques.

5. Legislació de prevenció de la violència en l'esport i control de les substàncies i

mètodes prohibits en l'esport:


Normativa bàsica de prevenció de la violència en l'esport.



Normativa bàsica del control de les substàncies i mètodes prohibits en
l'esport.



Principals substàncies i mètodes prohibits en l'esport.

6. Legislació bàsica de patrocini esportiu:


Normativa de la Llei de fundacions aplicable a l'esport.



Normativa de la Llei general de publicitat aplicable a l'esport.

Núm.

Continguts de procediments

1. Coneixement del marc competencial esportiu de l'Estat i de Catalunya:


Identificació de les competències del marc legislatiu.



Selecció i buidat de la informació.



Determinació i delimitació de l'àmbit d'actuació.

2. Anàlisi de les activitats esportives d'alt nivell:


Definició del concepte de l'esport d'alt nivell.



Identificació de les persones protagonistes i components de l'esport d'alt
nivell.



Ubicació de l'àmbit d'actuació.

3. Coneixement de la legislació bàsica de patrocini esportiu i publicitat com a via de

finançament de l'esport:

Núm.



Identificació de l'objectiu de la norma.



Lectura esquemàtica.



Selecció de la informació.



Determinació i delimitació de l'àmbit d'actuació.
Continguts d’actituds

1. Compliment de les normes aplicables a l'àmbit de l'esport.
2. Capacitat d'acceptació de les normes.
3. Presa de decisions respecte a la normativa aplicable.
4. Capacitat d'argumentació del rang i el grau d'aplicació normativa.
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5. Sistematització en la correcció d'errors en l'aplicació de la normativa.

4.2.- Estratègies metodològiques:
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