
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT 
FÍSICA I DE L'ESPORT 

 
Prescripció d'exercici físic per a la salut  



Informació general 
 

Nom de l'assignatura 

Dades de l’assignatura 

Prescripció d'exercici físic per a la salut 
Codi GC030 
Crèdits ECTS 6 
Curs i Període 4º curs – 2n trimestre 
Llengües en què s'imparteix Castellà, català, i anglès 

 

Professor titular Manuel Gomis Bataller 
Despatx 25 
Telèfon 931 696 500  
Correu Electrònic mgomis@tecnocampus.cat 
Horari d'atenció Indicat pel docent 

 

Presentació de l’assignatura 

 

La prescripció d'exercici físic per a la salut és una assignatura íntimament relacionada amb 
la salut i estretament relacionada amb la branca de la medicina com l'anatomia, biologia 
molecular, bioquímica, biologia cel·lular, genètica, fisiologia, immunologia i farmacologia però 
també molt relacionada amb la branca de l'entrenament esportiu i la biomecànica. 

L'alumne ha de tenir en compte que l'assignatura Activitat Física per a la Salut no se centra en 
el rol que té l'activitat física en la rehabilitació i el tractament de patologies, sinó en la prevenció 
de malalties, el benestar i la millora de la qualitat de vida. En cadascun dels temes del bloc de 
continguts es proporcionarà una visió completa dels conceptes claus i de les troballes més 
importants dels estudis científics i es discutirà sobre les limitacions i manques de la literatura 
científica.  

Per tant, l'objectiu principal de l'assignatura serà el de capacitar a l'alumne/a perquè estigui en 
condicions de prescriure correctament activitat física per a la millora de la condició física i la 
salut. Així mateix, es pretén mostrar com un estil de vida actiu contribueix a la salut física i 
mental i a la millora de la qualitat de vida. D'aquesta forma els objectius generals de 
l'assignatura serien els que segueixen a continuació: 

- Analitzar i comprendre tant els beneficis biològics i psico-socials, com els riscos de la pràctica 
d'activitat física, exercici físic i esport en diferents poblacions. 

- Identificar i valorar els components de la condició física en relació amb la salut. 

- Aprofundir en la relació entre diferents tipus d'activitat física i diferents patologies o 
alteracions. 

- Conèixer les directrius bàsiques que permetin dissenyar, analitzar i avaluar exercicis i 
programes d'activitat física per a la millora de la qualitat de vida i la salut en poblacions de 
diferent edat, gènere, condició física i factors de risc associats a diverses patologies. 



- Analitzar els hàbits i conductes de les societats industrialitzades relacionades amb la salut i 
conscienciar a l'alumne de l'important paper del Titulat en Ciències de l'Activitat Física i de 
l'Esport en el foment de conductes i hàbits que millorin la qualitat de vida i el benestar de la 
nostra societat. 

De la mateixa manera, es prepararà a l'alumne/a per integrar els ensenyaments que les 
següents disciplines han aportat a l'alumne/a en el transcurs del seu trajecte curricular: 
l'anatomia, fisiologia i biomecànica aplicades a l'activitat física i a l'esport. 

De la mateixa manera, es prepararà a l'alumne/a per integrar els ensenyaments que les 
següents disciplines han aportat a l'alumne/a en el transcurs del seu trajecte curricular: 
l'anatomia, fisiologia i biomecànica aplicades a l'activitat física i a l'esport. 

Quant a la dinàmica de les sessions, la meitat de les sessions seran presencials i l'altra 
meitat seran no presencials, que s'aniran intercalant durant el trimestre. Tots dos tipus de 
sessions estan estretament relacionades i els continguts no perdran continuïtat per aquest fet. 

L'ensenyament i aprenentatge semipresencial requereix un esforç important tant per part de 
l'alumnat com per part del professorat. És imprescindible que es realitzin les tasques 
sol·licitades en els terminis establerts per aconseguir un bon aprofitament de les sessions 
presencials i així aconseguir un correcte procés d'aprenentatge. 

 
Requisits previs 

 

No hi ha cap requisit previ per cursar l'assignatura. 

 

Competències adquirides 
 

Les competències a desenvolupar per l’estudiant del Grau en CAFE dins d’aquesta assignatura 
es presenten a continuació d'acord amb la memòria dels estudis de Grau en Ciències de 
l'Activitat Física i de l'Esport de la Universitat Pompeu Fabra (titulació verificada el 24 de maig 
de 2012 per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)). 

Competències bàsiques: 

CB1. Demostrar que es posseeixen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base 
de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de 
text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 
l'avantguarda de seu camp d'estudi. 

CB2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir 
les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la 
resolució de problemes dins la seva àrea. 

CB3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea 
d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, 
científica o ètica. 



CB4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat 
com no especialitzat. 

Competències generals: 

G1. Identificar l'objecte d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport.   

G2. Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i l'esport en les seves 
diferents manifestacions. 

G4. Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física 
i l'esport. 

G6: Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos 
humà. 

G11. Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les ciències de l'activitat física i de 
l'esport. 

Competències Transversals 

T1. Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i 
en altres llengües de presència significativa en l'àmbit científic. 

T3. Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les ciències de l'activitat 
física i de l'esport. 

T4. Aplicar els coneixements al seu treball de forma professional amb l'elaboració i defensa 
d'arguments i de resolució de problemes dins l'àrea de les ciències de l'activitat física i de 
l'esport. 

T5. Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip.  

T6. Generar recursos per a l'adaptació a noves situacions i resolució de problemes, i per a 
l'aprenentatge autònom i la creativitat. 

Competències específiques: 

E1. Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatius a l'activitat física i l'esport, 
amb atenció a les característiques individuals (anatòmiques), col·lectives i contextuals de les 
persones. 

E6. Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps 
de l'activitat física i de l'esport. 

E7. Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i 
esportives inadequades i proposar alternatives. 

E8: Avaluar la condició física, prescriure i desenvolupar exercicis físics orientats a la salut i en 
condicions de seguretat per a aquests practicants. 

 

 

 



Resultats d’aprenentatge 
 

1. Demostrar tenir coneixement dels fonaments neurofisiológicos i neuropsicológicos 
subjacents al control del moviment humà i el seu desenvolupament. 

2. Programar l'exercici considerant la seva naturalesa i els seus aspectes didàctics per obtenir 
els efectes perseguits amb eficàcia i seguretat. 

3. Executar procediments de manera efectiva en el camp de l'avaluació de la condició física, 
com a pas previ a la identificació de perfils per a l'administració personalitzada d'exercicis en 
tots els àmbits d'actuació professional, considerant les característiques individuals i contextuals 
(gènere, edat, discapacitat). 

Activitats formatives i metodologia 
 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

Presencial 

Sessions teòriques  0,8 

Sessió presencial a la qual assisteixen tots els 
estudiants matriculats en l'assignatura. En aquesta 
sessió, el professor presenta els continguts, 
normalment amb el suport de presentacions 
multimèdia. 

CB1, CB2, CB3, CB4, 
G1, G2, G4, G6, E1, 
E6, E7, E8, T1 y T3. 

Treball grupal 0,4 

Treball col·laboratiu: tasca realitzada en grup que 
persegueix una meta comú, tot utilitzant tecnologia 
en línia per promoure la col·laboració, que els 
estudiants han de resoldre a partir de les indicacions 
del professor. 

CB1, CB2, CB3, CB4, 
G1, G2, G4, G6, G11, 
E1, E6, E7, E8, T3, T4, 
T5 y T6. 

Treball autònom 3,6 Solució de problemes, recerca bibliogràfica, i estudi 
personal. 

 
CB1, CB2, CB3, CB4, 
G1, G2, G4, G6, G11, 
E1, E6, E7, E8, T1, T3, 
T4 y T6. 
 

No Presencial 

Sessions teòriques  0,8 Càpsules de vídeo, presentacions, locucions, 
animacions interactives. 

 
CB1, CB2, CB3, CB4, 
CB5, G1, G2, G4, G8, 
G11, E1, E6, E7, T1, 
T3, T4 y T6. 
 

Treball guiat 0,4 
Atles interactius, mapes mentals, qüestionaris, 
fòrums, wikis. 

 
CB1, CB2, CB3, CB4, 
CB5, G1, G2, G4, G8, 
G11, E1, E6, E7, T1, 
T3, T4, T5 y T6. 
 

 

 



Sistema d’avaluació d’adquisició de les competències 
 
La qualificació final de l'alumne és el resultat d’una avaluació continuada i una avaluació final. 
L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 
10 punts) d’acord amb la següent taula de ponderació: 

Avaluació Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 

Continuada  Treballs individuals 10% G1, G2, G4, G6, G11, E1, E6, E7, E8, 
T1, T3, T4, T5 y T6. 

Continuada  Treball en grup 20% G1, G2, G4, G6, G11, E1, E6, E7, E8, 
T1, T3, T4, T5 y T6. 

Final  Examen 70% G1, G2, G4, G6, E1, E6, E7, E8, T1, y 
T4. 

 

Criteris NECESSARIS per fer mitjanes entre les activitats avaluadores: 

Avaluació Activitat avaluadora Criteri per fer mitjana 

Continuada Treballs individuals ≥  5/10 

Continuada Treball en grup ≥  5/10 

Final Examen ≥  5/10 

 

Recuperació 
 
Dintre del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant 
l’assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha 
suspès l'examen

 

. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la 
recuperació. 

 
Activitat avaluadora en període 

de recuperació 
Ponderació 

Competències 
avaluades 

Examen Final 
 

100% 
G1, G2, G4, G6, E1, E6, E7, 
E8, T1, T3 y T4. 

 
Cronograma i Guia d’activitats. 
 
Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es 
comunicaran a l'alumne/a en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma. 
 
 
 
 
 



Descripció dels continguts 
 

INTRODUCCIÓ  

Tema 0. Presentació de l'assignatura: bibliografia, model d'avaluació; sessions presencials i no 
presencials; recursos per a l'aprenentatge no presencial. 

BLOC I. Marc conceptual i històric de l'activitat física per a la salut. 

Tema 1. Introducció i conceptes generals. Salut, salut pública i fonaments d'epidemiologia. 

Tema 2. Relació entre l'activitat física i la salut: evidències científiques i les seves implicacions 
sociosanitàries. 

BLOC II. Característiques dels programes d'activitat física per a la salut i la millora de la qualitat de 
vida. 

Tema 3. Quantitat i qualitat d'activitat física recomanada. 

Tema 4. Creences i conductes errònies en la pràctica d'activitat física. 

Tema 5. Promoció d'un estil de vida actiu. 

BLOC III. Activitat física en funció del gènere i l'edat.  

Tema 6. Activitat física en la dona. 

Tema 7. Activitat física en diferents etapes de la vida: aspectes particulars en l'edat pediàtrica i en la 
tercera edat. 

 

Bibliografia 
 

Bibliografia bàsica 

- Bouchard, C., Blair, S.N., Haskell, W.L. (2007). Physical Activity and Health. Champaign 
(Illinois): Human Kinetics.  

- Durstine, J.L. (2009). ACSM's exercise management for persons with chronic diseases and 
disabilities. Champaign (Illinois): Human Kinetics. 

- Hernández-Aguado, I., Gil, R., Delgado, M., Bolumar, F, eds (2005). Manual de Epidemiología 
y Salud Pública para Licenciaturas y Diplomaturas en Ciencias de la Salud. Madrid: Editorial 
Médica Panamericana. 

- López Chicharro, J., López Mojares, LM., eds. (2008). Fisiología Clínica del Ejercicio. Madrid: 
Editorial Médica Panamericana. 

- López Miñarro, P.A. (2000). Ejercicios desaconsejados en la actividad física. Detección y 
alternativas. Barcelona: Ed. INDE.  

- López Miñarro, P.A. (2002). Mitos y falsas creencias en la práctica deportiva. Barcelona: Ed. 
INDE.  

- McGill, S.M. (2006). Ultimate back fitness and performance. Waterloo, Canadá: Wabuno 
Publishers.  



- Medina Jimenez, E. (2002). Actividad Física y Salud Integral. Barcelona: Ed. Paidotribo. 

- Reilly, T. (2010). Ergonomics in sport and physical activity. Enhancing performance and 
improving safety. Champaign (Illinois): Human Kinetics. 

- Rodríguez García, P.L. (2008). Ejercicio físico en salas de acondicionamiento muscular. 
Bases científico-médicas para una práctica segura y saludable. Madrid: Ed. Médica 
Panamericana. 

- Serra Grima, J.R. (2001). Salud integral del deportista. Barcelona: Ed. Springer Iberica. 

- Serra Grima, J.R., Begur Calafat, C. (2004). Prescripción de Ejercicio Físico para la Salud. 
Barcelona: Ed. Paidotribo.  

- Sharkey, B.J., Gaskill, S.E. (2007). Fitness & Health, 6th Edition. Champaign (Illinois): Human 
Kinetics. 

- Weineck, J. (2000). Salud, Ejercicio y Deporte. Barcelona: Ed. Paidotribo. 

- Wilmore, J.H., Costill, D.L. (2004). Fisiología del esfuerzo y del deporte. Barcelona: Ed. 
Paidotribo. 

- Wolf-May, K. (2008). Prescripción de ejercicio. Fundamentos fisiológicos. Barcelona: Elsevier-
Masson. 

Bibliografia complementària 

Guies, recomanacions i manuals disponibles en: 

- American College of Sports Medicine. 

http://www.acsm.org//AM/Template.cfm?Section=Home_Page  

- Medicine & Science in Sport & Exercise. 

http://www.acsm-msse.org 

- National Strength and Conditioning Association. 

http://www.nsca-lift.org/  

- Journal of Strength and Conditioning Research. 

http://www.nsca-jscr.org  

- Programa Perseo (Programa piloto escolar de referencia para la salud y el ejercicio, contra la 
obesidad).   

http://www.perseo.aesan.msc.es/  

- Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Salud y Consumo. 

http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2006.htm 
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