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ETAPA ESO 

CURS 2n ESO  

ÀREA/MATÈRIA EDUCACIÓ FÍSICA 

GRUP/GRUPS A I B 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

ÒSCAR ROIG IGLESIAS 

DATA ELABORACIÓ: 23-11-2020 

 

1. OBJECTIUS 

 
1.Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els efectes 
beneficiosos que aquesta té per la salut individual i col·lectiva. 
 
2. Valorar la pràctica habitual i sistemàtica d’activitats físiques com a mitja per a 
millorar les condicions de salut i qualitat de vida. 
 
3. Realitzar tasques dirigides a l’ increment de les possibilitats de rendiment 
motor, a la millora de la condició física per a la salut i al perfeccionament de les 
funcions d’ajustament, domini i control corporal, adoptant una actitud d’autoexigència 
en la seva execució. 
 
4. Conèixer i consolidar hàbits saludables, tècniques bàsiques de respiració i 
relaxació com a mitjà per a reduir desequilibris i disminuir tensions produïdes en la 
vida quotidiana i en la pràctica físico-esportiva. 
 
5. Planificar activitats que permetin satisfer les necessitats en relació a les 
capacitats físiques i habilitats específiques a partir de la valoració del nivell inicial. 
 
6. Realitzar activitats físico-esportives en el medi natural que tinguin baix impacte 
ambiental, contribuint a la seva conservació. 
 
7. Conèixer i realitzar activitats esportives i recreatives individuals, col·lectives i 
d’adversari, aplicant els fonaments reglamentaris tècnics i tàctics en situacions de joc, 
amb progressiva autonomia en la seva execució. 
 
8. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, treball en equip i esportivitat en 
la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències 
culturals, socials i d’habilitat. 
 
9. Practicar i dissenyar activitats expressives amb o sense base musical, utilitzant 
el cos com a mitjà de comunicació i expressió creativa. 
 
10. Adoptar una actitud crítica davant el tractament del cos, l’activitat física i l’esport 
en el context social. 
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1ª AVALUACIÓ 22h 
 
 
 
 
UNITAT 0 : PRESENTACIÓ DE LA NORMATIVA 
 
Temps S2A: 1h S2B: 1h 

 
 
UNITAT 1: LES PARTS DE LA SESSIÓ (BLOC 3 APTITUD FÍSICA I SALUT) 
 
Temps S2A: 5h S2B: 4h 
 
Continguts: 

 
 
Progressivitat dels esforços: tasques d’activació i activitats de recuperació. 

L’escalfament com la fase inicial d’una sessió d’activitat física. Objectius i significat 
 
preventiu en la pràctica de l’activitat física. 
Valoració i realització de l’escalfament com a hàbit saludable a l’inici de l’activitat 

física. 
Escalfaments específics per les diferents activitats físico-esportives incloses en el 

curs. 
Realització d’activitats de baixa intensitat (recuperació activa, estiraments i relaxació 
entre d’altres) com a fase final de les sessions. 
(Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic) 
 

 
 
UNITAT 2 : L ‘HANDBOL 
 
Temps S2A: 10h S2B: 10h 
 
Continguts: 
Execució d ‘habilitats motrius vinculades a les accions de l ‘handbol: el bot, la 

passada, la recepció, el llançament, el dribbling, la defensa cos a cos i el blocatge. 
Identificació dels elements reglamentaris de l ‘handbol. 
Activitats de col·laboració-oposició i la seva intencionalitat en les accions tècniques 

en situacions de joc. 
Adequació de les conductes i acceptació del resultat de les competicions. El respecte 

a l’adversari i la valoració dels seus mèrits. 
Principis estratègics de l’handbol. 
 
(Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència 

social i ciutadana)) 
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UNITAT 3 : BÀDMINTON 
 
Temps    S2A: 8h    S2B: 8h 
  
Continguts: 
Execució d’habilitats motrius vinculades a les accions del bàdminton. 
 
L’ajustament de l’execució als gests tècnics bàsics i identificació d’elements 

reglamentaris del bàdminton. 
 
La relació de la tècnica d’execució amb la prevenció d lesions, amb l’eficàcia i amb 

la seguretat. 
 
Formes d’avaluar el nivell tècnic amb les habilitats practicades. 
 
Activitats de col·laboració-oposició i la seva intencionalitat en les accions tècniques 

en situacions de joc. Reglament del bàdminton. 
Adequació de les conductes i acceptació del resultat de les competicions. El respecte 

a l’adversari i la valoració dels seus mèrits. 
 
Principis estratègics del bàdminton. 
 
 
(Competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana). 
 
 
 

 
 
 
UNITAT 4 : ESCALADA EN ROCÒDROM 2 
 
Temps S2A: 6H S2B: 6H 
 
Continguts: 
Tipus de preses i recolzaments sobre diferents superfícies, posicions del cos, 

equilibris i desplaçaments, normes bàsiques de l’escalada i aspectes de seguretat, 
diferents recorreguts horitzontals i verticals, anàlisi i resolució de problemes durant 
l’escalada, superació de temors i pors, i confiança en un mateix i amb els companys, 
cooperació amb els companys per assolir els objectius. 

 
(Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència 

social i ciutadana)) 
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2ª AVALUACIÓ 20 hores +10 d’esquí. 
 
 
 
UNITAT 5: RESISTÈNCIA I (BLOC 3 APTITUD FÍSICA I SALUT) 
 
 
Temps S2A: 8h S2B: 8h 
 
Continguts: 
Nivells saludables en els factors de condició física. La intensitat dels esforços com a 

factor que s’ha de tenir en compte. Índex d’intensitat que es puguin reconèixer en la 
pròpia pràctica: la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. Valors recomanables 
atenent a l’edat i característiques personals. 

 
Activitats de registre de la freqüència cardíaca i respiratòria a l’hora de practicar 

diferents activitats. 
 
Condicionament físic a través des desenvolupament de les capacitats físiques 

relacionades amb la salut: capacitat aeròbica. 
 
(Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència 

social i ciutadana) 
 

 
 
 
 
 
UNITAT 6 : ACTIVITATS AL MEDI NATURAL 
 

   
 Temps  S2A: 10h  S2B: 10h   
 
 
Continguts: 
Coneixement de les activitats en espais oberts de l’entorn pròxim. (esquí alpí, esquí 

de fons, snow-board i esquí de muntanya). 
 
Les normes en les estacions d’esquí i a la muntanya: normes de conducta, normes 

de seguretat i coneixements bàsics sobre les allaus. 
 
Participació en les diferents modalitats esportives que s’ofereixen a la neu, segons 

la modalitat escollida i nivell d’esquí. 
 
Acceptació de les pròpies possibilitats segons el grup. 
 
Perfeccionament i millora de la modalitat escollida segons el nivell inicial en les 

activitats d’esquí. 
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Respecte de les normes de seguretat. 
 
(Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència 

social i ciutadana) 
 
 

 
 
UNITAT 7 : L’EXPRESSIÓ DE SENTIMENTS, ESTATS D’ÀNIM I EL MIM 
 
 
Temps S2A: 6h S2B: 6h 
 
Continguts: 
El cos expressiu: postura, gest i moviment. 
 
Aplicació de la consciència corporal a les activitats expressives. 
 
Activitats i jocs d’expressió i comunicació a través del mim i del joc dramàtic. 

Experimentació d’activitats expressives orientades a afavorir una dinàmica positiva del 
 
grup. 
 
Experimentació d’activitats pensades a trencar els bloquejos, inhibicions, plasticitat I 

creativitat. 
 
Experimentació de diferents gestos o moviments, sensacions o estats d’ànim. 
Disposició favorable a la desinhibició e les activitats d’expressió. 
Participació i respecte en activitats artístiques i expressives i comunicatives. 
Representacions en grups reduïts d’objectes, professions, sentiments, accions o 

verbs. 
Es pot començar a la primera avaluació. 
 
(Competència cultural i artística). 
 
 

 
 
 
 
3ª AVALUACIÓ  22h 
 
 
UNITAT 9: CONDICIÓ FÍSICA I SALUT: FORÇA RESISTÈNCIA I FLEXIBILITAT 

(BLOC 3 APTITUD FÍSICA I SALUT) 
 
Temps: S2A: 8h S2B: 8h 
 
Continguts: 
 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 6  de  10 

 

Condicionament de les qualitats relacionades amb la salut: flexibilitat i força 
resistència general, mitjançant la posada en pràctica de sistemes i mètodes 
d’entrenament. 

Posada en pràctica del mètode de repeticions mitjançant activitats de baixa càrrega 
desenvolupament de la força resistència. 

 
Execució de mètodes actius i passius per a la millora de la flexibilitat. 

 
 
Desenvolupar els nivells de força resistència i flexibilitat, d’acord amb les capacitats 

personals i dintre dels marges de la salut, mostrant una actitud d’auto exigència en el 
seu esforç, aplicant les activitats i exercicis propis. 

 
Presa de consciència de la pròpia condició física i predisposició per millorar-la. 
Execució de mètodes passius i actius pel desenvolupament de la flexibilitat. 
 
(Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència 

social i ciutadana) 
 
 
 

 
 
UNITAT 10 : L’ ATLETISME 
 
Temps: S2A: 8H   S2B: 8H 
 
Continguts: 
 
L’ajustament de l’execució als gests tècnics bàsics i identificació d’elements 

reglamentaris de l’atletisme. 
 
La tècnica de cursa. Salt d’alçada i salt de llargada. Llançament de pes. Relleus. El 

ritme de cursa dels 1000m. 
Adequació de les conductes i acceptació del resultat de les competicions. El respecte 

a l’adversari i la valoració dels seus mèrits. 
 
 
 
 
(Competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana). 
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UNITAT 11: L’AGILITAT I LA COORDINACIÓ (BLOC 3 APTITUD FÍSICA I SALUT) 
 
Temps S2A: 5h S2B: 5h 
 
Continguts: 
Pràctica d’activitats d’agilitat com a mitjà per desenvolupar les capacitats 

coordinatives. Realització de diferents habilitats bàsiques com desplaçaments, salts i 
girs, combinat 

 
amb habilitats amb mòbil com conduccions, passades, recepcions, llançaments i 

cops. Realització de diversos circuits on es combinin els elements anteriors a la màxima 
 
velocitat possible. 
Execucions de girs sobre els tres eixos (vertical, longitudinal i transversal) 

tombarelles endavant i tombarelles endarrere, rodes i altres girs. 
 
Col·laboració entre els companys i respecte de les normes de seguretat durant la 

pràctica dels diferents exercicis. 
 
 
(Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència 

social i ciutadana)) 
 
 
 
 
UNITAT 12 : VOLEIBOL 1 
 
Temps S2A: 6h S2B: 6h 
 
Continguts: 
 
Execució d’habilitats motrius vinculades a les accions del vòlei. 
 
L’ajustament de l’execució als gests tècnics bàsics i identificació d’elements 

reglamentaris del vòlei. 
La relació de la tècnica d’execució amb la prevenció d lesions, amb l’eficàcia i amb 

la seguretat. 
 
Formes d’avaluar el nivell tècnic amb les habilitats practicades. 
 
Activitats de col·laboració-oposició i la seva intencionalitat en les accions tècniques 

en situacions de joc. Reglament del vòlei. 
 
Adequació de les conductes i acceptació del resultat de les competicions. El respecte 

a l’adversari i la valoració dels seus mèrits. 
 
Principis estratègics del vòlei. 
 
 (Competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana). 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1- Resoldre situacions motrius individuals 
aplicant  fonaments  tècnics  i  habilitats 
específiques,  de  les  activitats  físico- 
esportives  proposades,  en  condicions 
adaptades. 
 

2- Resoldre situacions motrius d’oposició, 
col·laboració, o col·laboració oposició, 
utilitzant  estratègies  més  adequades, 
en condicions adaptades. 
 

4.   Interpretar   i   reproduir   accions 
motrius  amb finalitats artístico- 
expressives, utilitzant tècniques 
d’expressió corporal com el mim i 
el jo dramàtic.   
 

5. Reconèixer   la   relació   entre   la 
freqüència  cardíaca  i  la  intensitat 
de l’esforç a través de la pràctica 
de diferents 
esportives, 
que es consideren saludables. 

6.  Desenvolupar 
físiques 
possibilitats 
amb  les  possibilitats  personals  i 
dins  dels  marges  de  la  salut, 
mitjançant la pràctica de diferents 
activitats físico esportives, mostrant 
un actitud 
 
seu esforç. 
 

7.  Fer l’escalfament i la tornada a la 
calma de les sessions, valorant la 
seva funció preventiva. 
 

8.  Reconèixer les possibilitats de les 
activitats fisico esportives i artístico 
expressives com  a formes 
d’inclusió social, facilitant la 
eliminació d’obstacles a la 
participació d’altres persones 
independentment de les seves 
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característiques, col·laborant amb 
els  altres  i  acceptant  les  seves 
aportacions.  
      

9.  Reconèixer  les  possibilitats  que 
ofereixen les activitats  fisico 
esportives  com  a  formes  d’oci 
recreatiu i de l’ús responsable de 
l’entorn.  
      

10.  Controlar les dificultats i els riscos 
durant la seva participació en les 
activitats físico esportives i artístico 
expressives  analitzant  les 
característiques de les  mateixes 
que  aporten,  i  adoptant  mesures 
preventives i de seguretat en el seu desenvolupament. 
 

11. Utilitzar les tecnologies de la información en el procès d’aprenentatge per buscar 
i analitzar informació adequada i rellevant, elaborant documents propis, 
exposicions i argumentacions  

 

4. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

 
Recuperació d’avaluacions pendents: 
 
Al final de cada avaluació es farà una prova de recuperació global si s’ha suspès la matèria. 
En aquestes  proves s’avaluaran els coneixements. 
Un alumne que durant la recuperació demostri una actitud de falta greu com passivitat manifesta en 

les proves, ser irrespectuós amb els altres companys o professors, o que no faci cas a les indicacions de 
les proves proposades, de tal manera que impedeixi el desenvolupament normal de les proves, li quedarà 
suspesa la recuperació. 

 
La nota màxima que es podrà posar de la recuperació no podrà superar el 5, a excepció dels alumnes 

no avaluats per causes de salut i amb justificant mèdic 
 
 
Convocatòria extraordinària: 
 
Els percentatges de la recuperació de juny s’establiran de la següent forma: el 70% de la nota sortirà 

de les proves que es realitzin sobre coneixements i actitud, i el 30% restant, dels treballs obligatoris que 
es demanin. 

 
En l’àrea d’Educació Física no es donaran treballs d’estiu pels alumnes no suspesos. 
 
Es podrà recomanar a alguns alumnes que els faci falta, la pràctica d’activitats físico-esportives 

durant l’estiu. 
 
Als alumnes que els quedi l’àrea suspesa se’ls donarà treballs i la informació per escrit de les 

avaluacions suspeses i de les diferents proves que se li demanaran per cada avaluació, de conceptes 
procediments i actituds. Aquesta informació queda especificada en el programa de recuperació per la 
convocatòria de Setembre. 
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Un alumne que aprovi les recuperacions del Setembre, se li posarà una nota màxima de 5. 
 
Matèries pendents de cursos anteriors: 
 
Als alumnes que els quedi l’àrea pendent , hauran de realitzar els treballs i les activitats que se’ls 

indiqui. Aquesta informació, l’haurà d’elaborar el professor que va donar el curs que l’alumne va 
suspendre. També hauran de practicar procediments i tests físics. Els treballs i activitats que hauran de 
presentar, tindran un valor d’un 30% de la nota. L’altre 70% sortirà de fer el promig de 2 o 3 activitats 
representatius de coneixements i actitudsNomés Secundària. 
 


