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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 02

Equipaments esportius

Hores setmanals: 10
Nombre de setmanes: 35
2n Quadrimestre
UD1

Hores

Equipaments esportius
NA 1-1 Equipaments esportius

10

●

TOTAL

10

2.- Criteris i instruments d'avaluació i recuperació
Obligatorietat d´assistència del 80% de les sessions.
Avaluació imicial;
per saber els nivells del grup-classe i les seves espectatives cap a l´assignatura.
Avaluació Continua;
– Conceptes; 60%
– Procediments; 25%
– Actitud; 15%.
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.
Prova extraordinaria;
per a aquells que no superin la assignatura a les proves ordinàries.

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. Col·laborar en la concepció d'un equipament i assessorar les persones

promotores respecte als mecanismes oficials que poden contribuir al finançament
de les obres.
2. Identificar les característiques bàsiques dels diferents tipus d'equipaments

esportius.
3. Conèixer els requisits que ha de complir un equipament esportiu per oferir unes

condicions de pràctica òptimes.
4. Conèixer els diferents models de gestió per tal de millorar la rendibilitat dels

equipaments esportius.
Núm.

Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals

1. Planificació dels equipaments esportius:


Concepte de planificació: marc legal; justificació i objectius.



Mètodes de planificació: urbanístic; oferta-demanda.



Planificació dels equipaments esportius a Catalunya: antecedents;
disposicions de caràcter general; classificació dels equipaments esportius.

2. Programació dels equipaments esportius:


Definició del programa: tipus d'equipaments esportius; consideracions
prèvies a l'elecció del programa.



Situació i emplaçament dels equipaments esportius.



Projecte de gestió: organització funcional; programació d'activitats;
programació del manteniment; estudi econòmic i financer.



Projecte d'obres: documentació necessària; normativa de caire general a
considerar en la redacció del projecte; criteris projectuals; normativa de la
Secretaria General de l'Esport.

3. Construcció dels equipaments esportius:


Adjudicació: formes d'adjudicació; tramitació de l'expedient.



Execució: inici, moviment de terres, fonaments, estructures, tancaments,
acabats, instal·lacions, mobiliari.



Control de qualitat: laboratoris; garanties específiques; segells de qualitat.



Recepció de les obres: provisional, definitiva, responsabilitat decenal,
amortització.
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4. Gestió dels equipaments esportius:


Situació actual: formes de gestió; models de gestió; organigrama de
funcionament.



Proposta de gestió: objectius; elecció

Núm.

Continguts de procediments

1. Valoració de la idoneïtat d'un equipament esportiu:


Identificació dels usos de l'equipament i de la possible evolució.



Comparació de les característiques bàsiques de l'equipament esportiu amb
els principals requeriments tècnics, segons els usos.



Anàlisi del model de gestió de l'equipament esportiu.

Núm.

Continguts d’actituds

1. Responsabilitat en l'assessorament per definir el programa, la situació i

l'emplaçament, el projecte de gestió i el projecte d'obres d'un equipament esportiu.
2. Interès per l'actualització en qüestions arquitectòniques i de disseny funcional

d'instal·lacions esportives.

4.2.- Estratègies metodològiques:

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES
• Les sessions teòriques es duran a terme a classe mitjançant l’exposició del
programa, la lectura d’articles seleccionats, els debats i l’anàlisi i resolució de
problemes que es donen de forma habitual a la vida real
• Les pràctiques es realitzaran a les instal·lacions esportives de l´Escola del
Treball amb
sessions elaborades i plantejades pels alumnes sota la supervisió del professor.
La metodologia de treball serà variada, alternant sessions teorico-pràctiques
amb
sessions de caràcter estrictament teòric que es dedicaran a aprofundir en els
aspectes conceptuals de l’assignatura i a la realització d’exercicis pràctics.
L’assignatura es treballarà d’una forma activa i participativa de manera que la
implicació i el treball de l’estudiant adquireixen una importància fonamental.
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