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Informació general 
 

Dades de l’assignatura  

Nom de l'assignatura 

Codi 

Crèdits ECTS 

Curs i Període 

Llengües en què s'imparteix 

 

Professor/a titular 

Despatx 

Telèfon 

Correu Electrònic 

Horari d’atenció 

 

Equip docent  

Professor/a 

Despatx 

Telèfon 

Correu Electrònic 

Horari d’atenció 

 

 

Presentació de l’assignatura  

 

L’esport contemporani compren dos grans objectius, 
qui el practiquen . I per aconseguir
d'entrenament basades i adaptades a les Tecnologies de la Informació i el C
gestionant i analitzant dades de totes aquelles variables que puguin rel
rendiment presentant el procés d’entrenament co
actuacions. La integració de les variables condicionals i la seva valoració funcional ofer
coneixement acurat, exigent i segur 
s'ha d'entrenar, redefinint l'entrenament sota

 
Requisits previs 

 

No existeixen requisits previs. Tot i això, és imprescindible assistir a les classes amb rob
esportiva i amb predisposició 

 

Entrenament funcional avançat

2053 

6 

4rt curs – 2n trimestre

Català, Castellà i Anglès

Antoni Caparrós Pons

16 

931 696 500 

acaparros@tecnocampus.cat

Indicat pel docent. Concertar cita prèvia per email. 

Noemi Serra 

27 

931 696 509 

nserra@tecnocampus.cat

Indicat pel docent

 

L’esport contemporani compren dos grans objectius, obtenir el màxim rendiment i la salut dels 
. I per aconseguir-ho, una de les característiques actuals són les metodologies 

d'entrenament basades i adaptades a les Tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC)
gestionant i analitzant dades de totes aquelles variables que puguin relacionar
rendiment presentant el procés d’entrenament com a un conjunt integrat de decisions i 

a integració de les variables condicionals i la seva valoració funcional ofer
i segur de com és cada esport, com es juga, com s'entrena i com 

l'entrenament sota la premissa de la individualització. 

No existeixen requisits previs. Tot i això, és imprescindible assistir a les classes amb rob
 per a participar en totes les propostes de la sessió. 
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trimestre 

i Anglès 

Antoni Caparrós Pons 

 

@tecnocampus.cat 

. Concertar cita prèvia per email.  

 

 

@tecnocampus.cat 

Indicat pel docent 

enir el màxim rendiment i la salut dels 
són les metodologies 

oneixement (TIC), 
acionar-se amb el seu 

m a un conjunt integrat de decisions i 
a integració de les variables condicionals i la seva valoració funcional ofereix un 

de com és cada esport, com es juga, com s'entrena i com 
la premissa de la individualització.  

No existeixen requisits previs. Tot i això, és imprescindible assistir a les classes amb roba 
es les propostes de la sessió.  



 

 

Competències adquirides  
 

Les competències a desenvolupar per l’estudiant del Grau en CAFE dins d’aquesta assignatura 
es presenten a continuació diferenciant entre competències generals i específiques d'acord 
amb la memòria dels estudis de Grau en Ciències
Universitat Pompeu Fabra (titulació verificada el 24 de maig d
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 coneixemen
l'avantguarda del 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
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.  

CB5. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 
amb un alt grau d'autonomia.  

     

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.  

G3. Reconèixer els fonaments epistemològi

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

G5. Descriure els factors comportamentals i socials que condicionen la pràctica
física i l'esport.  

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

 

Les competències a desenvolupar per l’estudiant del Grau en CAFE dins d’aquesta assignatura 
es presenten a continuació diferenciant entre competències generals i específiques 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 

iversitari de Catalunya (AQU)). 

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 del 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 

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, 

nsmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat 

CB5. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 
amb un alt grau d'autonomia.   

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 

G3. Reconèixer els fonaments epistemològics i històrics i educatius de l'activitat física i l'esport. 

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

G5. Descriure els factors comportamentals i socials que condicionen la pràctica

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

 

 

Les competències a desenvolupar per l’estudiant del Grau en CAFE dins d’aquesta assignatura 
es presenten a continuació diferenciant entre competències generals i específiques d'acord 

de l'Activitat Física i de l'Esport de la 
e 2012 per l'Agència per a la 

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 

ts procedents de 

CB2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir 
se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la 

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, 

nsmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat 

CB5. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 

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 

cs i històrics i educatius de l'activitat física i l'esport.  

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

G5. Descriure els factors comportamentals i socials que condicionen la pràctica de l'activitat 

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



 

 

G7. Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i 
socials de l'ésser humà.  

G8. Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat 
humana.  

G9. Entendre els fonaments del condicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de 
l'esport.  

G10. Entendre els fonaments del joc 

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

G12. Aplicar els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis 
d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, de 
solidaritat, de protecció mediambiental i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors 
democràtics.    

 

Competències transversals 

T1. Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'a
en altres llengües de presència significativa en l'àmbit científic. 

T2. Aplicar les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l'àmbit de les ciències de 
l'activitat física i de l'esport.  

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
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. 

T7. Incorporar hàbits d'excel·lència i qualitat per a l'exercici professional. 

T8. Actuar dins dels principis ètics necessaris per al correcte exercici professional segons el 
marc normatiu.  

T9. Comunicar-se en anglès fluidament, t
professionals i acadèmics.  

   

 

 

 

G7. Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i 

G8. Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat 

G9. Entendre els fonaments del condicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de 

G10. Entendre els fonaments del joc i de l'esport.  

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

G12. Aplicar els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis 
essibilitat universal de les persones amb discapacitat, de 

solidaritat, de protecció mediambiental i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors 

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.  

T2. Aplicar les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l'àmbit de les ciències de 

tzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les ciències de l'activitat 

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 

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 
ònom i la creativitat.  

T7. Incorporar hàbits d'excel·lència i qualitat per a l'exercici professional.  

T8. Actuar dins dels principis ètics necessaris per al correcte exercici professional segons el 

se en anglès fluidament, tant oralment com per escrit, en contextos 

 

 

G7. Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i 

G8. Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat 

G9. Entendre els fonaments del condicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de 

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

G12. Aplicar els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis 
essibilitat universal de les persones amb discapacitat, de 

solidaritat, de protecció mediambiental i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors 

ctivitat física i l'esport en llengua anglesa i 

T2. Aplicar les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l'àmbit de les ciències de 

tzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les ciències de l'activitat 

T4. Aplicar els coneixements al seu treball de forma professional amb l'elaboració i defensa 
'àrea de les ciències de l'activitat física i de 

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 

T8. Actuar dins dels principis ètics necessaris per al correcte exercici professional segons el 

ant oralment com per escrit, en contextos 



 

 

Competències específiques  

E1. Realitzar els processos d'ensenyament
amb atenció a les característiques individuals, col·lect

E2. Promoure la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de 
l'esport.  

E3. Posar en marxa programes d'activitat física i esport adreçats a poblacions especials. 

E5. Programar el procés d'entrenament d'habilitats motrius en els seus diferents nivells i 
entorns de pràctica.  

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 en 
condicions de seguretat per als practicants. 

E9. Realitzar programes d'activitats físiques i esportives. 

E10. Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'oci, 
turisme, el temps lliure, i l'espectacle Esportiu. 

E11. Seleccionar el material i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat i 
població en condicions de seguretat. 

E12. Gestionar instal·lacions esportives. 

E13. Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'emprenedoria en activitats marítimes, 
wellness i salut. 

 

Resultats d’aprenentatge  
 

• Conèixer el marc conceptual esportiu en el 
ciències de l'activitat física i de l'esport.

• Comprendre (identificar) dels elements estructurals i funcionals de l'exercici, com só
components de la condició física (capacitats físiques bàsiques) i 

• Conèixer els instruments d'avaluació de la condició física.

• Conèixer les diferents variants de l'exercici físic en funció del lloc de pràctica, la 
d'objectes o implements i d'adaptació a les particularitats dels participants.

• Utilitzar els elements pertinents (medi, material i dinàmica de grups) a l'hora d'aplicar l'exercici 
físic, tot buscant amb seguretat l'assoliment dels objectius ma

 

Competències específiques   

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

E2. Promoure la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de 

E3. Posar en marxa programes d'activitat física i esport adreçats a poblacions especials. 

E5. Programar el procés d'entrenament d'habilitats motrius en els seus diferents nivells i 

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

entificar 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 en 
uretat per als practicants.  

E9. Realitzar programes d'activitats físiques i esportives.  

E10. Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'oci, 
turisme, el temps lliure, i l'espectacle Esportiu.  

aterial i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat i 
població en condicions de seguretat.  

E12. Gestionar instal·lacions esportives.  

E13. Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'emprenedoria en activitats marítimes, 

• Conèixer el marc conceptual esportiu en el que es desenvolupa l'objecte d'estudi de les 
ciències de l'activitat física i de l'esport. 

dels elements estructurals i funcionals de l'exercici, com só
components de la condició física (capacitats físiques bàsiques) i altres factors 

truments d'avaluació de la condició física. 

• Conèixer les diferents variants de l'exercici físic en funció del lloc de pràctica, la 
d'objectes o implements i d'adaptació a les particularitats dels participants. 

• Utilitzar els elements pertinents (medi, material i dinàmica de grups) a l'hora d'aplicar l'exercici 
físic, tot buscant amb seguretat l'assoliment dels objectius marcats prèviament.

 

 

aprenentatge relatius a l'activitat física i l'esport, 
ives i contextuals de les persones.  

E2. Promoure la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de 

E3. Posar en marxa programes d'activitat física i esport adreçats a poblacions especials.  

E5. Programar el procés d'entrenament d'habilitats motrius en els seus diferents nivells i 

E6. Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps 

entificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i 

E8. Avaluar la condició física, prescriure i desenvolupar exercicis físics orientats a la salut en 

E10. Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'oci, 

aterial i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat i 

E13. Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'emprenedoria en activitats marítimes, 

es desenvolupa l'objecte d'estudi de les 

dels elements estructurals i funcionals de l'exercici, com són els 
factors relacionats. 

• Conèixer les diferents variants de l'exercici físic en funció del lloc de pràctica, la necessitat 

• Utilitzar els elements pertinents (medi, material i dinàmica de grups) a l'hora d'aplicar l'exercici 
rcats prèviament. 



 

 

• Analitzar sistemàtica i integralment

• Valorar globalment les habilitats 
conceptual, procedimental i actitudinal.

 

Activitats formatives i metodologia
 

 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competèncie s
 

L'avaluació és continuada.  

L'assignatura s'aprova si s’obté
segons la següent taula de ponderació:

Activitat ECTS 

Sessions teòriques 0,8 

Treball grupal 0,8 

Seminaris 0,8 

Treball autònom 3,6 

 

• Analitzar sistemàtica i integralment l'estructura de l'exercici físic i l’esport.  

• Valorar globalment les habilitats i competències de l'esportista des d'un punt de vista 
conceptual, procedimental i actitudinal. 

i metodologia  

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competèncie s 

s’obté  una qualificació igual o superior a 5 punts 
segons la següent taula de ponderació: 

 Metodologia 

Sessió presencial en la que el professor 
presenta els continguts, normalment amb el 
suport de presentacions multimèdia. 

Joc de rol : dinàmica de simulació en què cada 
estudiant figura un rol especificat pel professor 
per resoldre o vivenciar la situació de referència 
de la dinàmica. 

Resolució de problemes : dinàmica que parteix 
del plantejament d'una hipòtesi de treball, en 
format problema, que els estudiants han de 
resoldre a partir de les indicacions del 
professor. 

Sessions pràctiques d'activitat física en petits 
grups de treball lligades a les sessions 
teòriques. 

Solució de problemes, recerca bibliogràfica i 
estudi personal. 

 

 

de l'esportista des d'un punt de vista 

una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10) 

Competències 

G1,G2,G3,G4,G5,G6, 

G7,G8,G9,G10,G11,G1

2T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7

T8,T9,E1,E2,E3,E5,E6,

E7,E8,E9,E10,E11,E12,

E13 

la situació de referència 

: dinàmica que parteix 

G1,G2,G3,G4,G5,G6, 

G7,G8,G9,G10,G11,G1

2T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7

T8,T9,E1,E2,E3,E5,E6,

E7,E8,E9,E10,E11,E12,

E13 

G1,G2,G3,G4,G5,G6, 

G7,G8,G9,G10,G11,G1

2T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7

T8,T9,E1,E2,E3,E5,E6,

E7,E8,E9,E10,E11,E12,

E13 

G1,G2,G3,G4,G5,G6, 

G7,G8,G9,G10,G11,G1

2T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7

T8,T9,E1,E2,E3,E5,E6,

E7,E8,E9,E10,E11,E12,

E13 



 

 

Avaluació Activitat avaluadora

Contínua Treballs en parelles

Contínua Treballs individuals

Final Treball final

 

 

Criteris per poder fer mitjana entre les qualificacions de les activitats avaluadores

Avaluació Activitat avaluadora

Contínua Treball

Contínua Tasques individuals. 

Contínua Treball final individual

 
 
Recuperació 
 
Dintre del mateix curs acadèmic
normativa vigent, només és possible realitzar les proves de recuperac ió 
amb una nota igual o superior a 3,5 punts (sobre 10 )
 
Cada activitat no superada es r
del 50% cada una.  
 
Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

 

Descripció dels continguts  
 
Tema 1. Treball de força. 

- Isomètric 
- Concèntric 

- Excèntric.  
- Cadènes cinètiques.  

 

avaluadora Ponderació Competències avaluades

Treballs en parelles  20% 

G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,

G11,G12T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7T8,T9,

E1,E2,E3,E5,E6,E7,E8,

2,E13 

Treballs individuals  20% 

G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,

G11,G12T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7T8,T9,

E1,E2,E3,E5,E6,E7,E8,

2,E13 

final  60% 

G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,

G11,G12T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7T8,T9,

E1,E2,E3,E5,E6,E7,E8,

2,E13 

fer mitjana entre les qualificacions de les activitats avaluadores

Activitat avaluadora Criteri 

Treball en grup ≥ 5/10 

Tasques individuals.  ≥ 5/10 

Treball final individual ≥ 5/10 

acadèmic, les competències no assolides es poden recuperar. D’acord la 
només és possible realitzar les proves de recuperac ió si s’ha suspès

amb una nota igual o superior a 3,5 punts (sobre 10 ). 

superada es r ecuperarà de manera independent, amb una ponderació  

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

Tema 1. Treball de força.  

 

 

 

Competències avaluades 

G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,

G11,G12T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7T8,T9,

E1,E2,E3,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E1

G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,

G11,G12T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7T8,T9,

E1,E2,E3,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E1

G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,

G11,G12T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7T8,T9,

E1,E2,E3,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E1

fer mitjana entre les qualificacions de les activitats avaluadores: 

no assolides es poden recuperar. D’acord la 
si s’ha suspès  

ecuperarà de manera independent, amb una ponderació  



 

 

Tema 2. Valoració funcional. 

- Fonaments del procés de valoració funcional contemporani. 
- Disseny de variables. 
- Gestió de dades.  
- Eines ecològiques.  
- Accelerometria 

Tema 3. Adaptació de l’entrenament als grup poblacionals.  

- Joves 

- Embarassades i post part. 

- Gent Gran.  

Tema 4. Integració d’activitats dirigides als objectus es pecificis. 

- Entrenament vibratori

- Formes holístiques (Yoga i Pilates)

- Nordic Walking 

- AD amb suport musical. 
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