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800019 - Activitats en el Medi Natural
Curs acadèmic 2016-17
Facultat: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida
Titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Matèria: Manifestacions de la motricitat humana
Departament: Fonaments de la motricitat i el seu ensenyament
Idiomes: Català, Castellà
Extensió: 2on Semestre Curs: 2n
Tipologia: Obligatòria
Crèdits ECTS: 6.00

Professorat
Joan Fuster Matute.  (jfuster@inefc.es)
Toni Costes Rodriguez.  (tcostes@inefc.es)
Gonzalo Gil Moreno de Mora.  (ggil@inefc.es)

Assignatura en el conjunt del pla d'estudis
La presència en el pla d'estudis de Grau de l’assignatura bàsica "Activitats en el medi natural", 
permetrà desenvolupar els continguts teòrics i pràctics necessaris per tal de poder desenvolupar,
amb grups i amb seguretat, aquestes activitats. L’àmbit d’aplicació es centrarà en activitats lligades a
programes escolars i recreatius.
Es donaran coneixements per tal d’analitzar les diferents situacions pràctiques, que es presenten
fonamentalment des d’una perspectiva vivencial.

Recomanacions
Atès que és molt important la relació entre els continguts teòrics i els pràctics, així com la vivència de
les situacions motrius de l'assignatura es necessari assistir obligatòriament a les sessions pràctiques
de camp. Aquestes es poden desenvolupar de forma intensiva fora del centre.
Per aspectes d’organització i seguretat, també es recomana tenir llegits els continguts dels dossiers,
tríptics informatius,  abans de les pràctiques.

Competències específiques
2- Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica de l'activitat física i de l'esport

b) Demostrar i avaluar l'execució pràctica esportiva
3- Reconèixer i comprendre els diferents factors que condicionen l'activitat física i l'esport

i)  Reconèixer els fonaments, estructures i  funcions de les habilitats i  patrons de la motricitat
humana

4- Interpretar els elements, efectes i riscos que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport
en els diferents àmbits professionals

b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat.

5- Aplicar els coneixements adquirits amb l'activitat física i l'esport a la pràctica professional
b) Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de
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la motricitat

Competències generals
2.- Desenvolupar habilitats d'adaptació a noves situacions, resolució de problemes i treball autònom.

a) Adaptar-se als canvis amb actitud positiva i eficaç.
b) Elaboració, defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
e) Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions no ideals.

3.- Desenvolupar habilitats de relació interpersonal i de comunicació.
c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú.

4.- Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
c) Capacitat de valorar el impacte social y mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.
d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques.

6.- Actuar dins del context jurídic i organitzatiu de la professió.
b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència.

Objectius

Identificar i interpretar els elements, efectes i riscos que intervenen i condicionen la pràctica de
l'activitat física en el medi natural.

Competències de l'objectiu:
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (especifiques)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generals)

Aplicar els coneixements adquirits a situacions pràctiques d’organització i conducció de grups en
condicions similars als àmbits professionals.

Competències de l'objectiu:
5.b) Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques
de la motricitat (especifiques)
3.i) Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat
humana (especifiques)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generals)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generals)

Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en les pràctiques en el medi natural.
Competències de l'objectiu:
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (especifiques)
4.c) Capacitat de valorar el impacte social y mediambiental d'actuacions en el seu àmbit (generals)

Adaptar-se als canvis amb actitud positiva i eficàcia, davant les situacions i protocols d’emergència
en el medi natural.

Competències de l'objectiu:
2.e) Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions no ideals (generals)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generals)
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5.b) Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques
de la motricitat (especifiques)
2.a) Adaptar-se als canvis amb actitud positiva i eficaç (generals)

Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de l'àmbit professional de les activitats al medi
natural.

Competències de l'objectiu:
5.b) Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques
de la motricitat (especifiques)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generals)

Experimentar una situació pràctica en el medi natural, escollint un model predominantment: turístic ,
esportiu o educatiu.

Competències de l'objectiu:
2.e) Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions no ideals (generals)
4.c) Capacitat de valorar el impacte social y mediambiental d'actuacions en el seu àmbit (generals)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generals)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generals)
3.i) Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat
humana (especifiques)
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (especifiques)
5.b) Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques
de la motricitat (especifiques)
2.a) Adaptar-se als canvis amb actitud positiva i eficaç (generals)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generals)

Continguts
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 1: TEORIA ESPECÍFICA DE LES PRÀCTIQUES EN EL MEDI NATURAL (2
ECTS)

Tema 1: Orígens i evolució
1.1) Antecedents de la pràctica esportiva en el medi natural
1.2) Classificació

Tema 2: Fonaments i conceptes
2.1) Components essencials en la pràctica
2.2) Característiques motrius
2.3) Valors implícits de les activitats
2.4) Impacte mediambiental

Tema 3: Canvis ambientals i condicionants
3.1) Principis bàsics en meteorologia
3.2) Formació de núvols i altres fenòmens

Tema 4: Contingència i problemes específics
4.1) Signes, prevenció i actuació
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4.2) Criteris generals de seguretat
4.3) Actuació general i senyals de socors

Tema 5: El suport tecnològic
5.1) Característiques del material
5.2) L'equip bàsic

Tema 6: Tècniques bàsiques en el medi natural i conducció de grups
6.1) L'orientació concepte, elements i instruments
6.2) Itineraris: Disseny i planificació
6.3) Pernoctació
6.4) Fases habituals en el desenvolupament d'activitats de conducció

Tema 7: Organització d'activitats en el Medi Natural
7.1) Organització. Projecte i memòria
7.2) Organització d'estades esportives Medi natural

Tema 8: Aspectes jurídics d'Activitats M.Natural
UNITAT DE PROGRAMACIÓ 2: EXPERIÈNCIES PRÀCTIQUES EN SITUACIONS ESPECÍFIQUES EN EL
MEDI NATURAL (4ECTS)

Tema 9: Activitats d'orientació
9.1) Concepte i generalitats
9.2) Elements bàsics i instruments
9.3) Els mapes
9.4) Procediments d'orientació
9.5) Aspectes organitzatius
9.6) Conducció de grups i protocol de seguretat
9.7) Criteris d'avaluació

Tema 10:  Activitats  combinades d'esports  d'aventura (BTT -  Escalada -  Piragüisme -  Rafting-
Barrancs, etc.)

10.1) Anàlisi de les diferents modalitats
10.2) Materials, equips i Tècniques de progressió
10.3) Aspectes organitzatius
10.4) Conducció de grups i protocol de seguretat
10.5) Criteris d'avaluació

Tema 11: Activitats Nàutiques
11.1) Anàlisi de les diferents modalitats
11.2) Material equips i Tècniques de progressió
11.3) Aspectes organitzatius
11.4) Conducció de grups i protocol de seguretat
11.5) Criteris d'avaluació

Tema 12: Activitats Esquí i Surf de Neu
12.1) Anàlisi de les diferents modalitats
12.2) Material equips i Tècniques de progressió
12.3) Aspectes organitzatius
12.4) Conducció de grups i protocol de seguretat
12.5) Criteris d'avaluació
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Activitats formatives
Resolució de problemes - 5.00%

Lectura fitxes pràctiques. Adequació segons el perfil i inscripció.●

Adequació de Material i equip bàsic. Recerca de vestimenta. Anàlisi de les seves característiques.●

Tècniques d’organització i aspectes jurídics.

Competències:
3.i) Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat
humana (especifiques)
2.e) Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions no ideals (generals)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generals)
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (especifiques)
5.b) Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques
de la motricitat (especifiques)
2.a) Adaptar-se als canvis amb actitud positiva i eficaç (generals)

Classes magistrals (teòriques i pràctiques) - 20.00%
Presentació de continguts de treball i de recursos i materials de suport en relació a :

Evolució de les pràctiques en el Medi Natural. Fenòmens meteorològics.●

Competències:
4.c) Capacitat de valorar el impacte social y mediambiental d'actuacions en el seu àmbit (generals)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generals)
3.i) Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat
humana (especifiques)

Exercicis pràctics individuals o grupals - 5.00%

Anàlisi documents audiovisuals en relació a:  Motricitat i noves tendències en el Medi Natural.●

Pàgines web de meteorologia.
Planificació i Càlcul itineraris●

Competències:
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (especifiques)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generals)

Pràctiques de camp - 70.00%

Recollida de dades per l’elaboració de Projecte i Memòria●

Organització de la pràctica, elecció d'equip i  de material●

Dissenyar activitats de convivència●

Desenvolupar Tècniques de progressió●

Establir Protocols de seguretat●

Observar les tècniques de Conducció de grups●

13-09-2016 2016-17 / 800019 - Activitats en el Medi Natural 5/8



Programa
assignatura

Competències:
5.b) Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques
de la motricitat (especifiques)
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (especifiques)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generals)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generals)
4.c) Capacitat de valorar el impacte social y mediambiental d'actuacions en el seu àmbit (generals)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generals)
2.a) Adaptar-se als canvis amb actitud positiva i eficaç (generals)
2.b) Demostrar i avaluar l'execució pràctica esportiva (especifiques)
3.c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú (generals)

Informació complementaria sobre les activitats formatives:
Activitat formativa Hores destinades a l’activitat

formativa (*)
Porcentatge de
presencialitat

Resolució de problemes - 5.00% 7,5 0
Classes magistrals (teòriques i
pràctiques) - 20.00%

30 0

Exercicis pràctics individuals o
grupals - 5.00%

7,5  0

Pràctiques de camp - 70.00% 105 100
 
 

Activitats d'avaluació
Participació activa en les classes presencials - 20.00%
Examen escrit dels continguts teòrics desenvolupats en l’assignatura.
Examen pràctic

Competències:
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (especifiques)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generals)
3.i) Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat
humana (especifiques)

Resolució de problemes - 10.00%
Exercicis proposats a classe

Competències:
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (especifiques)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
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d'aplicació i de competència (generals)
3.c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú (generals)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generals)

Avaluació del treball de camp - 20.00%
Fitxa de seguiment - evaluació de la pràctica

Competències:
2.b) Demostrar i avaluar l'execució pràctica esportiva (especifiques)
2.a) Adaptar-se als canvis amb actitud positiva i eficaç (generals)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generals)
2.e) Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions no ideals (generals)
4.c) Capacitat de valorar el impacte social y mediambiental d'actuacions en el seu àmbit (generals)
5.b) Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques
de la motricitat (especifiques)

Presentació de treballs o memòries - 50.00%
Projecte - Memòria d’organització  de l’activitat pràctica medi natural

Competències:
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (especifiques)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generals)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generals)
3.c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú (generals)

Informació complementaria sobre les activitats d'avaluació:
OBSERVACIONS:
Per aplicar  la nota mitjana de  les diferents parts, cal superar amb un mínim de 5 les proves A i D
Segona matrícula:
L’alumne/a amb segona matrícula optarà per l’avaluació ordinària o be per un examen teòric dels
continguts (50%) i a més un treball teòric sobre un projecte d’activitats en el medi natural (50%)

Bibliografia i d'altres recursos

Antonioli, F. (1998). Escalada libre. Moverse con seguridad en paredes con cien ejercicios●

progresivos. Barcelona: Grijalbo.
Aralarko Adiskideak (1995). Ibiltari. Cómo disfrutar de las marchas de larga duración. Gipuzkoa●

:.Aralarko Adiskideak,
Aranaz, F. (1995). Tu amigo el mapa. Madrid: Centro Nacional de Información Geográfica,.●

Ayora A. (2008). Gestión del riesgo en montaña. Madrid:Desnivel●

Blandford, P.W. (1989). Manual de Orientación. Uso de mapas y brújulas para aventureros,●

excursionistas, montañeros y navegantes.  Barcelona: Martínez Roca.
Colorado, J. (2001). Montañismo y Trekking. Manual completo. Ed. Desnivel, Madrid●

Colorado  J. (2002). Meteorologia. Como preveer el tiempo en montaña. Madrid: Desnivel.●

Corbellini, G. (1998). Manual de orientación. El mapa, la brújula, el cielo, el GPS. Madrid: Tutor●
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Dunlop, S. y Wilson, F. (1987). Cómo predecir el tiempo. Guía del meteorólogo aficionado.●

Barcelona: Cúpula.
Escuela Española de Alta Montaña (2001). Certificado de iniciación al montañismo. Texto oficial del●

primer nivel de enseñanza de la Escuela Española de Alta Montaña. Zaragoza: Barrabés
García, E. (2000). Orientación. Desde el mapa y la brújula hasta el GPS y las carreras de orientación.●

Madrid: Desnivel.
Lawerence, E. y Van Loon, B. (1992). Fenómenos atmosféricos. Una guía para reconocer los●

diferentes fenómenos atmosféricos y comprender sus causas. Barcelona: Cúpula.
Martín, J.; Grimalt, M.; Mauri, F. (1996). Guía de la atmósfera. Previsión del tiempo a partir de la●

observación de las nubes. Tarragona:El Medel Guies
Murgades, F. (1986). Juegos de Ecología.  Madrid: Alhambra.●

Sicilia A. y  Rivadeneyra M.L (2000). Unidades didácticas para secundaria VIII. Orientación.●

Barcelona: Inde
Graydon, D y Hanson, K. (1998). Montañismo. La libertad en las cimas. Madrid: Desnivel.●

Peter Owen (2000). Manual de nudos de escalada. Madrid: Tutor.●

López, J. A. (1995). Mapas topográficos. Manual de trabajo en el aula.  Madrid: Alambra Longman●

Melendo, J.A. et al. (2002). Manual de técnicas de montaña e interpretación de la naturaleza.●

Barcelona: Paidotribo.
Puch, C. (2002). GPS. Aplicaciones prácticas. Madrid: Desnivel●

Querol, S. y Marco, J.M. (1998). Créditos variables de actividades en la naturaleza. (La orientación y●

la escalada). Barcelona: Paidotribo.
Thillet, J. (1998). La meteorología de montaña. Barcelona: Martínez Roca.●

Villalvilla, H. et al. (2001). Deporte y naturaleza. El impacto de las actividades deportivas y de ocio●

en el medio natural.
Madrid: Talasa.●

Watts, A. (1997). Manual del tiempo. Madrid: Tutor●

Winter, S. (2000). Escalada deportiva con niños y adolescentes. Madrid: Desnivel.●
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