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Resum
El goal ball és un es port es pe cí fic de de fi -

cients vi suals i cecs, però amb aquest ar ti -

cle pre te nem de rea lit zar una pro pos ta on

do nem res pos ta als ALUMNES AMB NE -

CESSITATS ESPECIALS (NE) i pro mo guem un 

sen ti ment de SENSIBILITZACIÓ I INTE GRACIÓ

en els alum nes vi dents da vant d’a ques ta

dis ca pa ci tat.

El fac tor in no va dor d’aquesta Uni tat Di -

dàctica (UD) és de gut al ma teix con tin gut

en si, el goal ball, el qual és com ple ta ment 

nou per a l’alumne d’ESO i de Bat xi lle rat,

per la qual cosa els es tils d’ensenyament

ba sats en la in da ga ció, com és el cas del

des co bri ment guiat i la re so lu ció de pro -

ble mes, hi te nen una gran ca bu da.

Tam bé és ob jec tiu d’aquest ar ti cle abor -

dar un tema trans ver sal, com ho és l’E -

ducació Ambien tal, mit jan çant la crea ció

de ma te rial adap tat a par tir d’elements de

re buig com ara pi lo tes pun xa des, tren ca -

des, etc.

Introducció

Amb aques ta UD pre te nem de do nar res -

pos ta a les ne ces si tats edu ca ti ves dels

nos tres alum nes, en aquest cas més con -

cre ta ment d’alumnes amb dis ca pa ci tat vi -

sual i ce gue sa to tal, un grup de po bla ció

en mol tes oca sions aï llat i poc in te grat en

el grup de la clas se.

La UD que pre te nem de sen vo lu par a con -

ti nua ció, con si de rem que té un gran atrac -

tiu per què és un con tin gut com ple ta ment

nou, des co ne gut i mo ti vant per a la gran

ma jo ria de l’alumnat, i està en consonàn -

cia amb els con tin guts de carà cter trans -

ver sal (Edu ca ció per al medi am bient) a

cau sa de l’aprofitament de ma te rial es por -

tiu de re buig i com un con tin gut in ter dis ci -

pli na ri que per met al pro fes sor de l’àrea

de tec no lo gia, apro fi tar i adap tar aquest

ma te rial es por tiu de re buig i trans for -

mar-lo en ma te rial ade quat i adap tat per

al con tin gut de goal ball.

Com que aques ta UD està re fe ri da a un

es port com a tal, es de dueix que els ob jec -

tius més “pro ce di men tals” te nen gran re -

llevà ncia, però m’agradaria acla rir en

aquest punt que te nen la ma tei xa im -

portància els ob jec tius de carà cter “ac ti tu -

di nal”, atès que, amb aques ta UD es

 pretén que l’alumnat co ne gui la rea li tat

con cre ta d’un grup de po bla ció dis ca pa ci -

ta da, en aquest cas els cecs, s’hi sen si bi -

lit zin i, per tant, s’hi so li da rit zin, els res -

pec tin, i tin guin una ac ti tud crí ti ca da vant

la in so li da ri tat de la so cie tat ac tual.

Justificació de la UD

En re la ció amb el cu rrí cu lum obert i fle xi -

ble que pro mou la LOGSE, aques ta uni tat

didà cti ca pre tén de ser un dels ca mins

més mo ti va dors i nous per do nar res pos ta

als se güents ob jec tius ge ne rals d’etapa i

Àrea d’Ensenyament Se cun da ri Obli ga to ri

que es tro ben re co llits al RD 1007/1991

del 14 de juny, i dels quals no sal tres vam

se lec cio nar els que es tan més acord amb

la pre sent UD.

n Ela bo rar i es ta blir es tratè gies d’iden -

tificació i re so lu ció de pro ble mes, en di -
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Abstract

Goal ball is a spe ci fic sport for blind or

vi sual han di cap ped peo ple. Ho we ver,

with this ar ti cle we in tend to make a

pro po sal that gi ves an ans wer to the

stu dents with spe cial edu ca tio nal needs

and also, to pro mo te a fee ling of

in crea sed awa re ness and in te gra tion on

sigh ted stu dents with re gard to this

di sa bi lity.

The in no va tion of this Di dac tic Unit is

due to its own con tents (being the

goal ball a en ti rely new sport for the ESO

and highschool stu dents) and the re fo re

the edu ca tio nal met hods ba sed on

in ves ti ga tion, as gui ded dis co very or

so lu tion to pro blems, have a great

ac cep tan ce into

this unit.

It is also a pur po se of this arit cle to

broach a trans ver se mat ter like the

Envi ro men tal Edu ca tion, by the crea tion of 

adap ted ma te rial from was te pro ducts as

bro ken or punc tu red

balls, ...
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ver sos camps de l’experiència i els co -

nei xe ments, a tra vés de mèto des in tuï -

tius i de rao na ment lògic.

n For mar-se una imat ge ajus ta da de si

ma teix, de les pròpies ca rac te rís ti ques 

i pos si bi li tats, tot de sen vo lu pant ac -

tivitats de for ma autò no ma i equili -

brada.

n Re la cio nar-se amb al tres per so nes i

par ti ci par en ac ti vi tats de grup, amb

ac ti vi tats so lidà ries i to le rants, va lo -

rant crí ti ca ment les di ferè ncies de ti -

pus so cial i re but jant qual se vol dis -

criminació ba sa da en di ferè ncies de

raça, sexe, clas se so cial, creen ces

i d’al tres ca rac te rís ti ques in di vi duals i

so cials.

n Ana lit zar els me ca nis mes i va lors que

re gei xen el fun cio na ment de les so cie -

tats, de for ma es pe cial les que fan

 referències a drets i deu res dels ciu ta -

dans, i adop tar ju di cis i ac ti tuds per so -

nals en re la ció a aquells.

n Con èi xer i com pren dre els as pec tes

bàsics del fun cio na ment del pro pi cos i

de les con se qüèn cies per a la sa lut in di -

vi dual i col·lec ti va dels ac tes i les de ci -

sions per so nals, i va lo rar els be ne fi cis

que su po sen els hàbits de l’exercici fí -

sic, la hi gie ne i una ali men ta ció equi li -

bra da.

Pel que fa als ob jec tius ge ne rals de l’àrea

d’educació fí si ca, vam se lec cio nar els que 

es men tem a con ti nua ció:

n Con èi xer i va lo rar els efec tes que té la

pràcti ca ha bi tual i sis temà ti ca d’activi -

tats fí si ques en el de sen vo lu pa ment

per so nal i en la mi llo ra de les con di -

cions de qua li tat de vida.

n Pla ni fi car i por tar a ter me ac ti vi tats que

li per me tin de sa tis fer les pròpies ne ces -

si tats, prèvia va lo ra ció de l’estat de les

se ves ca pa ci tats fí si ques i ha bi li tats

mo trius, tant bàsi ques com es pe cí fi -

ques.

n Ser con se qüent amb el co nei xe ment del 

cos i les se ves ne ces si tats, adop tant

una ac ti tud crí ti ca da vant les pràcti ques 

que te nen efec tes ne ga tius per a la sa lut 

in di vi dual i col·lec ti va, tot res pec tant el

medi am bient i afa vo rint-ne la con ser -

va ció.

n Par ti ci par, amb in de pendència del ni -

vell de des tre sa as so lit, en ac ti vi tats fí -

si ques i es por ti ves, de sen vo lu pant ac ti -

tuds de coo pe ra ció i res pec te, va lo rant

els as pec tes de re la ció que te nen les ac -

ti vi tats fí si ques i re co nei xent com a va -

lor cul tu ral pro pi els es ports i jocs au -

tòctons que el vin cu len a la seva comu -

nitat.

Aques ta uni tat didà cti ca de goal ball es

pro veeix de di fe rents blocs de con tin guts

com po dem veu re a la fi gu ra 1.

Un al tre as pec te que m’a gra da ria res sal -

tar, al mar ge del que se ria l’es truc tu ra cur -

ricular, és un as pec te més real i quo ti dià,

com ara que, en la ma jo ria dels gim na sos

de qual se vol ins ti tut o col·legi, quan al fi -

nal de curs rea lit zen un in ven ta ri o ne te ja,

i es tro ben amb unes quan tes pi lo tes pun -

xa des, des gas ta des o en ma les con di -

cions, que acos tu men a aca bar al cu bell

de les es com bra ries; no sal tres, però, po -

drem apro fi tar-les per por tar a ter me

aques ta UD i tre ba llar un dels te mes

TRANSVERSALS (Edu ca ció am bien tal) mit -

jan çant el re ci clat ge i de for ma INTER -

DISCIPLINARI amb l’àrea de tec no lo gia,

atès que serà el pro fes so rat d’a ques ta

àrea, junt amb l’a lum nat, l’en ca rre gat d’a -

dap tar la pi lo ta de “bàsquet pun xa da” en

una pi lo ta de goal ball per què tan sols hi

hau ran de rea lit zar un ori fi ci d’uns 3 cm

per in tro duir-hi els cas ca vells, pos te rior -

ment en gan xar-lo i afe gir-hi uns 8 ori fi cis

més per per me tre la sor ti da del so, més

de co ra ció, i afe gi tons del pro fes sor de tec -

no lo gia.

La uti lit za ció d’aquesta UD re sul ta molt

reei xi da, tant quan ens tro bem amb alum -

nes amb ne ces si tats edu ca ti ves es pe cials, 

més con cre ta ment, la dis ca pa ci tat vi sual,

com amb alum nes vi dents; per què pre te -

nem, en pri mer lloc, do nar res pos tes a les

ne ces si tats edu ca ti ves i in te res sos de tots

els nos tres alum nes, in clo sos els de fi -

cients vi suals i cecs, i en se gon lloc crear

un cli ma de sen si bi lit za ció dels alum nes

vi dents amb el món dels dis ca pa ci tats vi -

suals, per què fi nal ment acon se guim la in -

te gra ció de tots els nos tres alum nes a

l’aula.

Ubicació
en la programació anual

Din tre de la se qüen cia ció de con tin guts,

aques ta UD ens po dria ser vir com a nexe

d’unió, en tre el bloc de con tin guts de

“qua li tats mo trius bàsi ques” i el de “jocs i

es ports”, si tua da en el se gon tri mes tre de

la pro gra ma ció anual.
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“Tècnica i tàctica esportiva”n

“L’esport com a fenomen social i cultural”n

“Adquisició i perfeccionament
d’habilitats específiques”

n

n

n

“Pràctica d’activitats esportives
i recreatives individual o en grup”

“Participar en activitats independentment
del nivell de destresa assolit”

CONTINGUTS

DE GOALBALL

QUALITATS MOTRIUS

“Capacitats coordinatives i resultants”

“Selecció perceptiva i anticipació
en la resposta motora”

“Autocontrol, superació de pors
 i inhibicions motrius”

n

nn

n
“Valoració i presa de consciència de la pròpia
 imatge corporal, dels seus límits i capacitats”

“Fonaments biològics del comportament motriu”

“Escalfament”

n

n

n

CONDICIÓ FÍSICA

BLOC DE JOCS I ESPORTS

n FIGURA 1.



D’altra ban da, pel que fa a la pro gra ma ció 

de tota l’ESO, la po dríem dis tri buir de la

ma ne ra se güent:

n 1r ci cle: Par ti ci par en jocs d’habilitats

re la cio nats amb el goal ball.

n 2n ci cle: Par ti ci par en jocs d’iniciació al 

goal ball i a l’esport re glat.

Condicions contextuals
sobre les quals s’ha dissenyat 
la unitat

Les clas ses són emi nent ment pràcti ques,

en ca ra que se ran fo na men ta des amb una

breu in tro duc ció teò ri ca so bre el món dels

de fi cients vi suals i cecs.

Ca rac te rís ti ques

de l’alumnat

n Grup mixt de 33 alum nes de 4t curs

d’ESO del Col·legi San ta Joa qui na de

Ve dru na (Se vi lla).

n Edat com pre sa en tre els 15 i els

16 anys.

n El seu co nei xe ment so bre aquest con -

tin gut és nul o pràcti ca ment ine xis tent.

Instal·la cions i ma te rials

n Les ins tal·la cions a uti lit zar són un

gimnàs co bert, amb el te rra po lit, i una

pis ta po lies por ti va.

n Res pec te als ma te rials es pe cí fics

d’educació fí si ca uti lit za rem les pi lo tes

adap ta des de goal ball, pi ques, cor des,

cons, ulle res de na ta ció, cin ta aï llant i

bi blio gra fia de goal ball.

n Els ma te rials no es pe cí fics de l’àrea

d’educació fí si ca se ran un mag ne tos co -

pi, tre pant, trem pes, cas ca vells, goma,

es pa ra drap i ma te rial pro pi de l’àrea de

tec no lo gia.

A con ti nua ció es de ta lla el pro cés per a la

crea ció del ma te rial es men tat.

n Pi lo ta goal ball:

ne ces si tem una pi lo ta pun xa da (fo to -

gra fia 1), un bo lí graf per mar car els

 forats, cas ca vells (fo to gra fia 2) i un

 trepant (fo to gra fia 3) per rea lit zar les

per fo ra cions.

El pri mer pas, serà mar car els di fe rents fo -

rats, 8 per ser més exac tes, de for ma

simè tri ca al vol tant de la pi lo ta (fo to gra -

fia 4), pos te rior ment rea lit za rem tres o

qua tre per fo ra cions a la vàlvu la fins a per -

me tre l’entrada de la mida dels cas ca -

vells, i una per fo ra ció més a cada un dels

vuit punts as sen ya lats (fo to gra fia 5); la

pi lo ta que darà de sin fla da del tot (fo to gra -

fia 6).

L’últim pas serà in tro duir els cas ca vells a

l’interior de la pi lo ta (fo to gra fia 7).

n Ulle res de goal ball o an ti fa ços:

Per a la crea ció d’a quest ma te rial, tan

sols de ma na rem als nos tres alum nes

unes ulle res co rrents de na ta ció (fo to -

gra fia 8), les quals se ran re co ber tes

amb es pa ra drap, per im pe dir la vi sió

(fo to gra fia 9).

n Altres ma te rials:

Fi nal ment, no més ne ces si ta rem unes

quan tes de se nes de me tre de cor da,

cin ta ame ri ca na o ad he si va per po der

de li mi tar el camp.

Objectius didàctics

L’objectiu fo na men tal d’aquesta uni tat

didà cti ca és fer con èi xer a la ma jo ria dels

nos tres alum nes una vi sió molt pràcti ca i

real del món dels cecs, i en ge ne ral del

món de les dis ca pa ci tats i, sens dub te,

com a aten ció a la di ver si tat, con cep te

que és mol ta moda a la nova re for ma edu -

ca ti va.

A con ti nua ció fa rem es ment dels ob jec tius 

es pe cí fics d’aquesta UD.

n Con èi xer i com pren dre l’esport del goal -

ball com a mitjà d’integració so cial i

com a fe no men cul tu ral.

n Con èi xer els fo na ments tècnics dels

di fe rents ti pus de llan ça ment i el blo -

cat ge.

n Con èi xer les ca rac te rís ti ques psi -

comotores dels de fi cients vi suals i

cecs.

n Con èi xer les ins ti tu cions pri va des i pú -

bli ques que pro mouen aquest joc.

n Prac ti car i apro fun dir en les ha bi li tats

es pe cí fi ques del goal ball.

n Rea lit zar exer ci cis per tre ba llar els llan -

ça ments i blo cat ges.

n Plan te jar no ves pro pos tes o adap ta -

cions de les ac ti vi tats ela bo ra des pel

pro fes sor.

n Actuar de for ma co rrec ta i so lidà ria da -

vant un dis ca pa ci tat.

n Prac ti car exer ci cis so bre la coor di na ció

au di ti vo ma nual, la coor di na ció au di ti -

vopè dia, l’o rien ta ció es pa cio tem po ral a

tra vés de l’oï da.

n De sen vo lu par i aug men tar les ca pa ci -

tats fí si ques i per cep ti ves.

n Ana lit zar tra ject òries i distàncies, si -

tuant-nos i des pla çant-nos en fun ció

d’es tímuls so nors.

n Mi llo rar la re cep ció, tot aug men tant el

con trol.

n Prac ti car l’ocupació de l’espai de joc.

n Con èi xer i va lo rar la pràcti ca del goal -

ball com a ac ti vi tat d’alt va lor re crea tiu, 

so cial i in te gra dor.

n Accep tar les fun cions o els rols atri -

buïts a ca das cú din tre del tre ball d’e -

quip.

n Par ti ci par, amb in de pendència del ni -

vell que es tin gui, en la pràcti ca del

goal ball.

n Po ten ciar i va lo rar la coo pe ra ció, el tre -

ball en equip i la col·la bo ra ció per acon -

se guir fi tes co mu nes.

n Con èi xer les pos si bi li tats del nos tre

cos.

n Accep tar i se guir les nor mes bàsi ques

re gla men ta des d’aquest es port.

n Accep tar l’existència de di fe rents ni vells 

d’ha bi li tat.

Continguts

Con tin guts con cep tuals

n Ca rac te rís ti ques mo trius, afec ti ves

i cog ni ti ves dels de fi cients vi suals i

cecs.

n Pau tes d’actuació da vant d’un dis ca pa -

ci tat i, més con cre ta ment, d’un de fi -

cient vi sual o cec.

n El goal ball: hist òria, ju ga dors, ins tal·la -

cions, as pec tes tècnics, tàctics i re gla -

men ta ris.

n Anàli si dels re que ri ments de ca pa ci tats

fí si ques i ha bi li tats es pe cí fi ques fo na -

men tals en goal ball.
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Con tin guts pro ce di men tals
n Per fec cio na ment de les ha bi li tats mo -

trius es pe cí fi ques del goal ball.

n Rea lit za ció d’exercicis i ac ti vi tats per

tre ba llar la coor di na ció au di ti vo-ma -

nual, la coor di na ció au di ti vopè dia, la

per cep ció es pa cio tem po ral.

n Pràcti ca dels fo na ments tècnics in di vi -

duals: la pas sa da, el llan ça ment, la re -

cep ció...

n Orga nit za ció i col·la bo ra ció en el de sen -

vo lu pa ment de com pe ti cions en el grup

de clas se.

n Uti lit za ció de les re gles del goal ball.

n Re fle xió, de bat i ex po si ció so bre les

re la cions so cials mit jan çant l’es port

(in te gra ció, so li da ri tat, violè ncia i es -

port, etc.).

n Tre ball so bre les ca pa ci tats fí si ques més

de ma na des en la pràcti ca del goal ball.

Con tin guts ac ti tu di nals

n Dis po si ció po si ti va en vers la pràcti ca

d’activitat fí si ca i da vant la presè ncia

d’alumnes dis ca pa ci tats.

n De sen vo lu pa ment d’ac ti tuds de coo pe ra -

ció en tre els com panys, tre ball en equip

per a la con se cu ció d’ob jec tius co muns.

n Par ti ci pa ció en la pràcti ca d’a quest

es port, in de pen dent ment del ni vell as -

so lit.

n Res pec te a les nor mes de joc i cap als

com panys.

n Res pon sa bi li tat i preo cu pa ció per aju -

dar i so li da rit zar-se amb els com panys

que ne ces si ten aju da.

n Va lo ra ció de la in cidè ncia en la sa lut de

la pràcti ca del goal ball.
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Relació amb els criteris
d’avaluació
Els cri te ris d’avaluació pro po sats per a

aques ta UD són els que es con tem plen

a con ti nua ció:

n Ana lit zar el grau d’implicació de les di -

fe rents ca pa ci tats fí si ques que s’estan

po sant en joc en ac ti vi tats rea lit za des

per un ma teix o pels al tres.

n Apli car les ha bi li tats es pe cí fi ques ad -

qui ri des a si tua cions reals de pràcti ca

d’activitats fi si coes por ti ves, tot pres tant 

una aten ció es pe cial als ele ments per -

cep tius i d’execució.

n Mos trar una ac ti tud de to lerà ncia i es -

por ti vi tat per da munt de la re cer ca

des me su ra da de l’e ficà cia, tant en el

pla de par ti ci pant com en el d’es pec -

ta dor.

n Par ti ci par de for ma de sin hi bi da i cons -

truc ti va en la rea lit za ció i or ga nit za ció

d’activitats fi si coes por ti ves.

n Ana lit zar i sos pe sar els fac tors econò -

mics, po lí tics i so cials que con di cio nen

l’execució i va lo ra ció so cial de les ac ti -

vi tats fi si coes por ti ves.

Metodologia

En pri mer lloc, m’a gra da ria co men çar

per acla rir qui na tècni ca d’en sen ya ment

és la més ade qua da per a aquest ti pus

de con tin guts i alum nes; se gons el nos -

tre pa rer, con si de rem que hem d’a pli car

una tècni ca d’en sen ya ment ba sa da en la 

RECERCA i la INDAGACIÓ, tot ple gat a cau -

sa de di fe rents fac tors; en pri mer lloc,

els plan te ja ments didà ctics pro mo guts

per la re for ma ens in di quen que aques ta

ha de ser la tècni ca més uti lit za da da -

vant de la tècni ca d’ins truc ció di rec ta;

en se gon lloc, quan els do cents ens dis -

po sem a por tar a ter me les nos tres di fe -

rents uni tats didà cti ques, ens tro bem

amb l’in con ve nient que el nos tre alum -

nat és molt di vers i he te ro ge ni, i que

 algun te nen unes ca pa ci tats i uns co nei -

xe ments su pe riors als dels al tres com -

panys; i això per di ver sos mo tius, com

ara les clas ses ex traes co lars, la par ti ci -

pa ció en com pe ti cions o lli gues, etc.; en

aques tes oca sions les pos si bi li tats d’u ti -

lit zar aques ta tècni ca d’en sen ya ment

que den re duï des, per què part de l’a lum -

nat co neix les res pos tes o so lu cions mo -

trius que no sal tres plan te gem per què

 siguin des co ber tes, i acon se guir així, l’a -

pre nen tat ge cons truc ti vis ta tan de sit jat.

A cau sa d’a ques ta rea li tat, es tem obli -

gats a par tir d’uns co nei xe ments pre vis

que cla ra ment són molt dis pars i a pro -

gra mar di fe rents ni vells en aques ta

 unitat didà cti ca (per als alum nes avan -

tat jats, per a alum nes amb al gu na ex pe -

rièn cia i, fi nal ment, per als qui no te nen

cap co nei xe ment so bre aquest con tin -

gut), amb tota la com ple xi tat que això

com por ta. Se ria el cas, per exem ple,

d’al gu nes UD de bàsquet, fut bol, vo lei -

bol, etc.; pel que fa al con tin gut de goal -

ball, que acos tu ma a ser un con tin gut

del qual l’a lum nat d’ESO no té cap ex pe -

rièn cia ni cap ni vell de co nei xe ments,

els es tils d’en sen ya ment com ara “DES -

COBRIMENT GUIAT” i “RESOLUCIÓ DE PRO -

BLEMES” hi te nen gran ca bu da i més via -

bi li tat, gràcies al fet que l’a lum nat no

co neix les so lu cions mo trius més ade -

qua des, de tal ma ne ra que l’ex plo ra ció i

el des co bri ment és to tal.

L’ESTRATÈGIA en la PRÀCTICA que caldrà

uti lit zar serà MIXTA, per què d’u na ban da,

els cecs te nen una con cep ció molt ana lí ti -

ca del món, i no sal tres hau rem d’u ti lit zar

en pri mer lloc aquest mitjà, és a dir, l’a na -

lí tic amb els alum nes tots cecs i ser més

fle xi bles amb els alum nes vi dents, però

pos te rior ment hem d’in te grar amb ac ti vi -

tats de carà cter glo bal per pro cu rar de do -

nar una vi sió com més com ple ta i in te gral

mi llor.

Els ma te rials didà ctics ne ces sa ris o re cur -

sos cu rri cu lars -és el ter me que s’està en -

cun yant en la idio sincràsia de la re for ma

edu ca ti va, per por tar a ter me aques ta UD

i, per tant, el pro cés d’ensenyament apre -

nen tat ge- s’exposen al punt “con di cions

con tex tuals so bre les quals s’ha dis sen yat

la uni tat”.

En aquest punt tam bé m’a gra da ria acla rir

les vies que uti lit za rem per do nar la in for -

ma ció als nos tres alum nes, (tant la in -

formació ini cial, com el feed back o co -

neixements dels re sul tats) que se ran

 principalment a tra vés de dos ca nals, en

pri mer lloc, a tra vés del CANAL AUDITIU i,

con cre ta ment, mit jan çant in for ma cions

ver bals i, en se gon lloc, però no menys im -

por tant, la in for ma ció que els arri bi a tra -

vés del ca nal CINETICOTÀCTIL.

Temporització de les
sessions (vegeu quadre 1)

Activitats
d’ensenyament-aprenentatge

El pro cés d’ensenyament-aprenentatge

d’aquesta breu uni tat didà cti ca, que està

con for ma da no més per set ses sions, serà

abor dat per di fe rents ac ti vi tats, exer ci cis,

ex pli ca cions, etc., que in ten ta ran de do -

nar res pos ta a les ne ces si tats i ex pec ta ti -

ves de tots els nos tres alum nes de la

 manera més in te gral pos si ble, i que es de -

ta llen a con ti nua ció:

n Expli ca cions teò ri ques i vi sió de ví deos

que fan re ferè ncia al goal ball.

n Exer ci cis, jocs i ac ti vi tats de goal ball.

n Jocs de sen si bi lit za ció, jocs adap tats i

jocs d’integració.

n Cons truc ció i adap ta ció del ma te rial

que uti lit za rem.

n Crea ció de jocs d’integració.

n Rea lit za ció de tre balls en grup.

Activitats
d’avaluació

En pri mer lloc, hau rem de par lar de

l’Ava lua ció ini cial per de ter mi nar quins

són els co nei xe ments de par ti da amb

què co men ça l’a lum ne, que en el nos tre

cas són pràcti ca ment nuls; ens hem li -

mi tat a pre sen tar sim ple ment la UD,

atès que en clas ses an te riors vam for mu -

lar la pre gun ta: Qui sap en què con sis -

teix l’es port del goal ball?, i nin gú no va

po der res pon dre.

En se gon lloc, hau rem d’abordar allò que

hom ano me na com a ava lua ció for ma ti va, 

que es dóna en el ma teix pro cés d’ense -

nyament-aprenentatge, i haurà de pro por -

cio nar-nos in for ma ció de com s’està de -

sen vo lu pant el pro cés es men tat, a ni vell

pro ce di men tal, con cep tual i de l’actitud,

per així po der rea lit zar les co rrec cions que 

cal guin.

Fi nal ment, hau rem de rea lit zar l’a va lua -

ció su ma ti va, és a dir, in ten tar de trans -
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criu re els co nei xe ments fi nals ob tin -

guts pels alum nes, a ni vell con cep tual,

pro ce di men tal i de l’ac ti tud. Va lo ra ció

dels con cep tes ad qui rits mit jan çant l’ex -

po si ció dels tre balls teò rics de grup.

Esti ma ció del grau d’ad qui si ció de les

ha bi li tats tècni ques i la seva apli ca -

ció en el joc. Acti tuds i grau de partici -

pació al joc.

Els ins tru ments uti lit zats són pro ves no es -

tan dar dit za des, com ara “en re gis tra ment

d’es de ve ni ments”, “fit xes d’autoa va luació” 

i “es ca les d’ob ser va ció”.

Pel que fa a l’avaluació del pro fes sor, uti -

lit za rem un qües tio na ri d’opinió en els

alum nes i en tre vis tes no es truc tu ra des

amb pre sa de da des.

L’avaluació de la ma tei xa UD l’hem rea lit -

za da se guint una guia on es con tem plen

tots els punts que la com po nen.

Conclusions

Si es vol po sar en pràcti ca aques ta UD, es

re co ma na que es faci als úl tims cur sos

d’ESO o en grups on hi hagi una cer ta

“ma du ra ció”, una bona re la ció en tre pro -

fes sor i alum nat, etc., atès que cal una

gran im pli ca ció i res pon sa bi li tat per part

d’aquest col·lec tiu.

Aques ta UD no pre tén de ser molt ex ten sa

en el nom bre de ses sions que la com po -

nen, car no més està con for ma da per

7 uni tats, tan ma teix, però, pre tén de ser

to tal ment am bi cio sa pel que fa a la im pli -

ca ció dels nos tres alum nes a ni vell social,

afectiu i humà.

Aques ta uni tat didà cti ca, pre tén d’a bor -

dar tant con tin guts pro ce di men tals, és a

dir ha bi li tats i des tre ses es pe cí fi ques del

goal ball (llan ça ments, blo cat ges, etc.)

pro pis dels es ports, com con tin guts de

les ac ti tuds, per què l’a lum nat s’a cos ti i

co ne gui la rea li tat d’a ques ta dis ca pa ci -

tat, faci una vivè ncia d’ac ti vi tats de ce -

gue sa to tal i, a més a més, se sen si bi lit zi

i adop ti així una ac ti tud crí ti ca da vant

aques ta rea li tat.

Un al tre as pec te nou i sub stan cial ment

im por tant d’a quest ar ti cle és la crea ció del 

ma te rial es por tiu adap tat, en con ne xió

amb el tema trans ver sal, (edu ca ció am -

bien tal), vist que es rea lit za mit jan çant

l’a pro fi ta ment de les pi lo tes en de sús o en

mal estat, dels nostres gimnasos.

La me to do lo gia uti lit za da es con cre ta en:

n Tècni ca d’en sen ya ment ba sat en la re -

cer ca i in da ga ció.

n Estils d’en sen ya ment de des co bri ment

guiat i re so lu ció de pro ble mes.

n Estratè gia en la pràcti ca mix ta.

n Ma te rials cu rri cu lars: uti lit za ció de pi lo -

tes i an ti fa ços adap tats, cor des, cin ta

aïllant...
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Se ssió 1

Pre sen ta ció de la UD. Expli ca ció de la me to do lo gia a se guir i ex po si ció

dels cri te ris que es tin dran en comp te per a l’a va lua ció. Va lo ra ció ini -

cial. No cions so bre les ca pa ci tats fí si ques i ha bi li tats es pe cí fi ques re -

que ri des per a la pràcti ca del goal ball. Jocs de sen si bi lit za ció.

Se ssió 2 Jocs de sen si bi lit za ció, jocs adap tats, i jocs d’in te gra ció.

Se ssió 3
Jocs de per cep ció es pa cio tem po ral, coor di na ció au di ti vo ma nual, coor -

di na ció au di ti vopè dia.

Se ssió 4 Pràcti ca de fo na ments tècnics (llan ça ments, atu ra des...).

Se ssió 5 Pràcti ca d’e le ments tec ni cotà ctics de de fen sa i atac.

Se ssió 6
Po sar en si tua ció real de joc els ele ments tec ni cotà ctics i as pec tes re -

gla men ta ris apre sos. Ví deo del goal ball com a con clu sió.

Se ssió 7

Pro va pràcti ca so bre els pro ce di ments tècnics ad qui rits. De bat so bre

els as pec tes so cio cul tu rals del joc i de l’es port. Pre sen ta ció dels tre -

balls de grup. Qües tio na ri d’o pi nió so bre el pro fes sor i el de sen vo lu pa -

ment de les clas ses.

n QUADRE 1.
Tem po ra lit za ció de les ses sions.


