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1. OBJECTIUS 

 
L’ensenyament de l’ Educació física en aquesta etapa tendirà com a finalitat al desenvolupament 
de les següents capacitats: 
 
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 
 
S4A:21 h. 
S4B:21  h. 
 

 
UNITAT 0 :  PRESENTACIÓ DE L’ÀREA 
Temps: S3A (1 h.) S3B (1 h.) 
Continguts:  

Presentació de la normativa específica per educació física. 
Decàleg del joc net.  
Continguts i criteris d’avaluació. 
Campionat de Sant Ermengol. 
Qüestionari sobre les preferències i inquietuds esportives dels alumnes en quan a l’àrea. 
 

 

UNITAT 1 : CONDICIÓ FÍSICA I SALUT. ESCALFAMENT AUTÒNOM  
Temps:  S4A (4 h.) S4B ( 4h.) 
 
Continguts: 
 Escalfament específic per les activitats físico-esportives desenvolupades. 
 Activitats de recuperació per a diferents tipus d’esforços: relaxació, estiraments, dinàmiques de 
grup, recuperació activa. 
  En l’avaluació, s’haurà d’analitzar l’activitat física principal de la sessió  per establir les 
característiques que han de tenir les fases d’activació i de tornada a la calma i realitzar de forma 
autònoma exercicis o activitats en les fases inicials i finals, seleccionant els exercicis o tasques  
d’alguna sessió, atenent a la intensitat o a la dificultat de les tasques de la part principal 

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

 

 

UNITAT  2: LES QUALITATS FÍSIQUES RELACIONADES AMB LA SALUT: RESISTÈNCIA 
AERÒBICA, FLEXIBILITAT I FORÇA RESISTÈNCIA. 
Temps:  S4A (8 h.) S4B (8 h.) 
 
Continguts: 
 Sistemes i mètodes d’entrenament de les qualitats físiques relacionades amb la salut. 
 Efectes del treball de resistència aeròbica, de flexibilitat i de força resistència sobre l’estat de 
salut: efectes beneficiosos, riscos i prevenció. 
 Els mètodes d’entrenament de la resistència aeròbica, de la flexibilitat i de la força resistència.  
 Els principis bàsics de l’entrenament esportiu que fan referència als components de la càrrega 
en un programa orientat a la salut: volum , intensitat i recuperació. 

Realització   de la prova de la Course Navette per veure el nivell de resistència dels alumnes i 
la seva evolució al llarg de l’avaluació. Tests inicials i final. 

Capacitat de sacrifici i esforç davant del treball de la resistència. 
 
 (Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència social i 

ciutadana) 
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UNITAT 3: ORGANITZACIÓ DE CAMPIONATS ESPORTIUS I. 
Temps:  S4A (6h.) S4B (5h.) 
 
Continguts:  
 Planificació i organització de campionats esportius de diferents esports individuals i d’equip. 
 Disseny de quadres i realització de competicions de les activitats físico-esportives escollides. 
 Organització bàsica i coordinació del sistema de competició, dintre de la classe. 

Acceptació de les normes socials i democràtiques que regeixen en un treball en equip, i 
verificació que la seva col·laboració en la planificació d’activitats grupals, s´ha coordinat amb les 
accions de la resta de les persones implicades. 
 Buscar solucions dialogades i consensuades en conflictes derivats del joc. 
 Participació activa en els tornejos dels diferents esports que s’hagin organitzat. 
 Assumir  les funcions encomanades en l’organització d’activitats grupals. 

(competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana). 
 
 

  

 
 

UNITAT 4 : RECERCA I EXPOSICIÓ DE DIFERENTS CONTINGUTS TRANSVERSALS. 
Temps:  h. S4A (1h.) S4B (1h.)  
  
Continguts: 
 
Treball d’elaboració per parelles. 
 
Recerca d’ informació a internet sobre el tema  que ha tocat. (mínim 5 fonts d’informació 
diferents). 
TEMES: 
 
1. Coneixements sobre les característiques que han de reunir les activitats físiques saludables i 
els beneficis que aporten. 
 
2. Relacionar hàbits com el sedentarisme, el consum de tabac i begudes alcohòliques amb els 
seus efectes en la condició física i la salut. 
 
3. Valorar la necessitat d’aliments i d’hidratació per la realització de diferents tipus d’activitat 
física. 
 
4. Actitud crítica dels comportaments antiesportius, tant des de el paper del participant com el 
d’espectador. 
 
5. Protocols que han de seguir-se davant de lesions, accidents o situacions d’emergència 
més freqüents produïdes durant la pràctica d’activitats físico-esportives. 
 
6. Relaciona les activitats físiques a la natura amb la salut i qualitat de vida. 
 
7. Valors associats a l’esport i reflexió sobre els “antivalors”, el  respecte, l’autosuperació, la 
solidaritat i el joc net contra la violència, la prepotència o la marginació. 
 
8.La tolerància i l’esportivitat per sobre de buscar desmesuradament els resultats. La superació 
de reptes personals com a motivació. 
 
Es presenta la informació del treball escrit una setmana abans d’acabar la segona avaluació. 
Es fan les exposicions dels treballs durant les primeres setmanes de la tercera avaluació. 
Els grups que tenen el mateix tema, s´han de reunir i elaborar un índex, repartir-se el treball i 
quedar entesos quina part presentarà cadascú. 
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UNITAT 5 :  ACTIVITATS D’ OCI I RECREACIÓ. 
Temps: S4A (2h.) S4B (2h.) 
 
Continguts: 
 Les regles, les tècniques i les estratègies d’ atac i de defensa d’un esport d’ oci i recreació 
escollit. Pot ser inventat pels alumnes o conegut.( Ultimate, ...) 
 Elaboració i posada en pràctica de diverses activitats d’oci i recreació dissenyades pels propis 
alumnes, a partir d’un material concret que se’ls digui. Cooperació i acceptació de les funcions 
atribuïdes a cadascú dintre d’ una tasca d’ equip. 
 Aquesta unitat es pot començar també a la primera avaluació si sobrés temps.  

(competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana). 
 

 

 

 

2ª AVALUACIÓ 
 
S4A:21  h. + 10 esquí 
S4B: 21 h. + 10 esquí 

 

 
UNITAT 5 :  ACTIVITATS D’ OCI I RECREACIÓ. 
Temps: S4A (5h.) S4B (5h.) 
 
Continguts: 
 Les regles, les tècniques i les estratègies d’ atac i de defensa d’un esport d’ oci i recreació 
escollit. Pot ser inventat pels alumnes o conegut.( Ultimate, ...) 
 Elaboració i posada en pràctica de diverses activitats d’oci i recreació dissenyades pels propis 
alumnes, a partir d’un material concret que se’ls digui. Cooperació i acceptació de les funcions 
atribuïdes a cadascú dintre d’ una tasca d’ equip. 
 Aquesta unitat es pot començar també a la primera avaluació si sobrés temps.  

(competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana). 

 
 
 

UNITAT 6 :  HOQUEI. 
Temps: S4A (10h.) S4B (10h.) 
 
Continguts: 
 El reglament específic de l’ hoquei pista amb adaptacions a l’ espai disponible. 
 Aspectes tècnics propis de l’ hoquei. Control amb el maneig dels estics. 
 Formes jugades simples  per ajudar a assolir les diferents tècniques. 
 Joc reduït 1x1; 2x1; 2x2; 3x2; 2x3; 3x3. 
 Nocions tàctiques de l’ hoquei. 
 Eficàcia en les conductes d’anticipació a les accions dels adversaris. 
 Respecte i acceptació de les regles, tenint molta cura en l’acompliment de les normes donades 
per la seguretat. 

(competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana). 
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UNITAT 7 :  ACTIVITATS AL MEDI NATURAL 
Temps:  S4A (10 h.) S4B (10 h.) 
 
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. 
Respecte de les normes de seguretat. 
(Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència social i 

ciutadana) 
 

 

UNITAT 8 :  MÈTODES DE RELAXACIÓ 
Temps: 4 h. S4A (6 h.) S4B (6 h.) 
 
Continguts:  
 Execució de mètodes de relaxació com a mitjà per alliberar tensions. 
 Diferents tipus de respiració (clavicular, toràcica i abdominal). 
 Sensibilització i acceptació de les tècniques de relaxació. 
 Aquesta unitat, també es podrà començar durant la primera avaluació si es tenen problemes 
d’espai. 

(Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència social i 
ciutadana) mirar la de 4 
 

 

 

3ª AVALUACIÓ 
 
 

S4A: 20 h. 
S4B: 20 h. 

 
 

 
UNITAT 9 :  BÀSQUET II. 
Temps: S4A (12h.) S4B (12h.) 
 
Continguts: 

 
Aspectes tècnics propis del bàsquet 

 Formes jugades simples  per ajudar a assolir les diferents tècniques. 
 Joc reduït 1x1; 2x1; 2x2; 3x2; 2x3; 3x3. 

Nocions tàctiques del bàsquet 
Reglament bàsic del bàsquet. 

 Estratègia i formes jugades d’ atac i defensa. Elaboració de jugades 5x5. 
 Acceptació de les regles i normes del bàsquet. 
 Es poden fer 2 sessions prèvies de tècnica i de reglament a la primera avaluació. 

(competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana). 
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UNITAT 10 :  RITME I EXPRESSIÓ. 
Temps: S4A (12h.) S4B (12h.) 
 
Continguts:  
  
 Muntatges artístico-expressius. 
 Combinacions d’elements expressius i la seva relació amb muntatges artístico-expressius, 
utilitzant el gest, el moviment i interaccions. 
 La comunicació en el treball d’expressió corporal. 
  

Creació de composicions de caràcter artístico-expressiu amb el recolzament d’una estructura 
musical, combinant els components espacials, temporals i, en el seu cas, d’interacció amb els altres. 
 Participació ,  aportació i acceptació de propostes al treball en grup en les activitats artístico-
expressives. 
 Cooperació i respecte en activitats artístico-expressives i comunicatives. 

(Competència cultural i artística).  
 

 
 

UNITAT11: ORGANITZACIÓ DE CAMPIONATS ESPORTIUS II. 
Temps:  S4A (8h.) S4B (8h.) 
 
Continguts:  
 Planificació i organització de campionats esportius de diferents esports individuals i d’equip. 
 Disseny de quadres i realització de competicions de les activitats físico-esportives escollides. 
 Organització bàsica i coordinació del sistema de competició, dintre de la classe. 

Acceptació de les normes socials i democràtiques que regeixen en un treball en equip, i 
verificació que la seva col·laboració en la planificació d’activitats grupals, s´ha coordinat amb les 
accions de la resta de les persones implicades. 
 Buscar solucions dialogades i consensuades en conflictes derivats del joc. 
 Participació activa en els tornejos dels diferents esports que s’hagin organitzat. 
 Assumpció de les funcions encomanades en l’organització d’activitats grupals 

(competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana). 
 
 

  

 

 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 1. Activitats físico esportives 

1. Resoldre situacions motrius aplicant 
fonaments tècnics en les activitats 
físico-esportives proposades, amb 
eficàcia i precisió. 

2. Resoldre situacions motrius d’oposició, 
col·laboració o col·laboració oposició, 
en les activitats físico-esportives 
proposades, prenent la decisió més 
eficaç en funció dels objectius. 

3. Col·laborar en la planificació i en la 
organització de campionats o tornejos 

1.1. Ajusta la realització de les habilitats 
específiques als requeriments tècnics en les 
situacions motrius individuals, preservant la 
seva seguretat i tenint en compte les seves 
pròpies característiques. 
1.2. Ajusta la realització de les habilitats 
específiques als condicionants generats pels 
companys i els adversaris en les situacions 
col·lectives. 
1.3. Adapta les tècniques de progressió o 
desplaçament als canvis del medi, prioritzant la 
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esportius, preveient els mitjans i les 
actuacions necessàries per la 
celebració dels mateixos i relacionant 
les seves funcions amb els de la resta 
d’implicats. 

 

seguretat personal i col·lectiva. 
 
2.1. Aplica de forma oportuna i eficaç les 
estratègies específiques de les activitats 
d’oposició, contrarestant o anticipant-se a les 
accions de l’adversari. 
2.2. Aplica de forma oportuna i eficaç les 
estratègies específiques de les activitats de 
cooperació, ajustant les accions motrius als 
factors presents i a les intervencions de la resta 
dels participants. 
2.3. Aplica de forma oportuna i eficaç les 
estratègies específiques de les activitats de 
col·laboració-oposició, intercanviant els 
diferents papers amb continuïtat, i perseguint 
l’objectiu col·lectiu d’obtenir situacions 
avantatjoses sobre l’equip contrari. 
2.4. Aplica solucions variades davant les 
situacions plantejades, valorant les possibilitats 
d’èxit de les mateixes, relacionant-les amb 
altres situacions. 
2.5. Justifica les decisions preses en la pràctica 
de les diferents activitats, reconeixent els 
processos que estan implicats en les mateixes. 
2.6. Argumenta estratègies o possibles 
solucions per resoldre problemes motors, 
valorant les característiques de cada participant 
i els factors presents en l’entorn. 
 
3.1.Assumeix les funcions encomanades en la 
organització d’activitats grupals. 
3.2.Verifica que la seva col·laboració en la 
planificació d’activitats grupals s’ha coordinat 
amb les accions de la resta de les persones 
implicades. 
3.3.Presenta propostes creatives d’utilització de 
materials i de planificació per utilitzar-los en la 
seva pràctica de manera autònoma. 
 

 
 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 2. Activitats físiques artístiques i expressives  

1. Composar i presentar muntatges individuals 
o col·lectius, seleccionant i ajustant els 
elements de la motricitat expressiva. 
 

1.1. Elabora composicions de caràcter 
artístic expressiu, seleccionant les tècniques 
més apropiades per l’objectiu previst. 
1.2. Ajusta les seves accions a la 
intencionalitat dels muntatges artístic 
expressius, combinant els components 
espacials, temporals i, en el seu cas, 
d’interacció amb els altres. 
1.3. Col·labora en el disseny i la realització 
dels muntatges artístic expressius, aportant i 
acceptant propostes. 
 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 3. Aptitud física i salut 
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1. Argumentar la relació entre els hàbits 
de vida i els seus efectes sobre la condició 
física, aplicat els coneixements sobre activitat 
física i salut. 
2. Millorar o mantenir els factors de la 
condició física, practicant activitats físic 
esportives adequades al seu nivell i identificant 
les adaptacions orgàniques i la seva relació 
amb la salut. 
3. Dissenyar i realitzar les fases 
d’activació i recuperació en la pràctica 
d’activitat física considerant la intensitat dels 
esforços. 
 

1.1. Demostra coneixements sobre les 
característiques que han de reunir les 
activitats físiques amb un enfocament 
saludable i els beneficis que aporten a la salut 
individual i col·lectiva. 
1.2. Relaciona exercicis de tonificació i 
flexibilització amb la compensació dels efectes 
provocats per les actituds posturals 
inadequades més freqüents. 
1.3. Relaciona hàbits com el sedentarisme, 
el consum de tabac i de begudes alcohòliques 
amb els seus efectes en la condició física i la 
salut. 
1.4. Valora les necessitats d’aliments i 
d’hidratació per a la realització de diferents 
tipus d’activitat física. 
 
2.1. Valora el grau d’implicació de les diferents 
capacitats físiques en la realització dels 
diferents tipus d’activitat física. 
2.2. Practica de forma regular , sistemàtica i 
autònoma activitats físiques amb el fi de 
millorar les condicions de salut i qualitat de 
vida. 
2.3. Aplica els procediments per integrar en 
els programes d’activitat física la millora de les 
capacitats físiques bàsiques, amb una 
orientació saludable i en un nivell adequat a 
les seves possibilitats. 
2.4. Valora la seva aptitud física en les seves 
dimensions anatòmica, fisiològica i motriu i 
relacionant-les amb la salut. 
3.1. Analitza l’activitat física principal de la 
sessió per establir les característiques que 
han de tenir les fases d’activació i de tornada 
a la calma. 
3.2. Selecciona els exercicis o tasques 
d’activació i de tornada a la calma d’una 
sessió, atenent a la intensitat o a la dificultat o 
a la dificultat de les tasques de la part 
principal. 
3.3. Realitza exercicis o activitats en les fases 
inicials i finals d’alguna sessió, de forma 
autònoma, d’acord amb el seu nivell de 
competència motriu. 
 

 
 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 4. Continguts transversals 

1. Analitza críticament el fenomen 
esportiu discriminant els aspectes 
culturals, educatius, integradors i 
saludables dels que fomenten la 
violència, la discriminació o la 
competitivitat mal entesa. 

2. Reconèixer l’ impacte ambiental, 
econòmic i social de les activitats 
físiques i esportives reflexionant sobre 

1.1. Valora les actuacions i intervencions dels 
participants en les activitats reconeixent els 
mèrits i respectant els nivells de 
competència motriu i altres diferències. 

1.2. Valora les diferents activitats físiques 
distingint les aportacions que cada una té 
des de el punt de vista cultural, per gaudir i 
enriquir-se personalment i per la relació 
amb els altres. 
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la seva repercussió en la forma de vida 
en l’entorn. 

3. Assumir la responsabilitat de la pròpia 
seguretat en la pràctica de l’activitat 
física, tenint en compte els factors 
inherents a l’activitat i preveient les 
conseqüències que poden tenir les 
actuacions poc curoses sobre la 
seguretat dels participants. 

4. Demostrar actituds personals inherents 
al treball en equip, superant les 
inseguretats i recolzant els altres 
davant la resolució de situacions 
desconegudes. 

5. Utilitzar eficaçment les tecnologies de 
la Informació i la Comunicació en el 
procés d’aprenentatge, per buscar, 
seleccionar i valorar informacions 
relacionades amb els continguts del 
curs, comunicant els resultats i 
conclusions en el suport més adequat. 

 

1.3. Manté una actitud crítica amb els 
comportaments antiesportius, tant des del 
paper de participant, com el d’espectador. 

 
2.1. Compara els efectes de les diferents     
activitats físiques i esportives en l’entorn i els 
relaciona amb la forma de vida en els mateixos. 
2.2. Relaciona les activitats físiques a la 
naturalesa amb la salut i la qualitat de vida. 
2.3. Demostra hàbits i actituds de conservació i 
protecció del medi ambient. 
 
3.1.Verifica les condicions de pràctica segura 
usant convenientment l’equip personal i els 
materials i espais de pràctica. 
3.2.Identifica les lesions més freqüents 
derivades de la pràctica d’activitat física. 
3.3.Descriu els protocols que han de seguir-se 
davant les lesions, accidents o situacions 
d’emergència més freqüents produïdes durant 
la pràctica d’activitats físico-esportives. 
 
4.1.Fonamenta els seus punts de vista o 
aportacions en els treballs de grup i admet la 
possibilitat de canvi enfront d’altres arguments 
vàlids. 
4.2.Valora i reforça les aportacions enriquidores 
dels companys o les companyes en els treballs 
en grup. 
 
5.1.Busca processa i analitza críticament 
informacions actuals sobre temàtiques 
vinculades a l’activitat física i la corporalitat 
utilitzant recursos tecnològics. 
5.2.Utilitza les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació per aprofundir sobre continguts 
del curs, realitzant valoracions crítiques i 
argumentant les seves conclusions. 
5.3.Comunica i comparteix informació i idees 
en els suports i en entorns apropiats. 
 
 
 
 

 
 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6   UD7 

BLOC 1 

CA1 X X   X X  

CA2 X  X  X X  

   CA3   X     

BLOC 2 

CA1       X 

BLOC 3 

   CA1   X X    

   CA2   X X    

   CA3 X      X 

BLOC 4 

   CA1   X  X X  

   CA2     X   



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 10  de  14 

 

   CA3   X  X X  

   CA4    X    

   CA5    X    

 
 
 
 
 

 UD8 UD9 UD10 UD11     

BLOC 1 

CA1 X       

CA2 X       

BLOC 2 

CA1        

BLOC 3 

   CA1   X X    

   CA2   X X    

   CA3        

BLOC 4 

   CA1 X X      

   CA2        

   CA3 X X      

   CA4    X    

 

 
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
CONEIXEMENTS: 
 
- Saber  els conceptes bàsics dels sistemes i mètodes d’entrenament de les qualitats físiques 
relacionades amb la salut: resistència aeròbica, flexibilitat i força resistència.  
 
- Saber  el reglament de l’ hoquei pista adaptat. 
 
-  Saber que cal fer en situacions de lesions que es poden produir en la vida quotidiana i en la pràctica  
de l’activitat física i l’esport.  
 
- Saber les normes més importants del reglament del bàsquet i saber aplicar algunes jugades 
d’estratègia o saber realitzar una coreografia bàsica de ball. 
 
- Buscar informació dels estils de vida en la societat actual tan els que són beneficiosos per la salut 
com els que no i fer una autoavaluació sobre el tipus de vida que porta. 
 
- Test de la Course Navette. Amb un mínim de 5 períodes les noies i 6 els nois. 
 
- Aguantar 25 minuts seguits al ritme de l’alumne sense parar. 
 
- Aplicació correcte d’un mètode d’entrenament d’una qualitat física escollida: resistència aeròbica, 
flexibilitat o força resistència. 
 
- Aplicació autònoma dels tipus dels tipus de respiració i de les tècniques i els mètodes de relaxació 
apresos. 
 
- Saber realitzar  dues tècniques bàsiques de l’ esport de l’ hoquei . 
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ACTITUDS: 
 
- Saber la normativa d’ Educació Física. 
- Fer una reflexió sobre la teva actitud a l’àrea durant el curs. Mitja pàgina mínim. 
- A més s’avaluarà els següents aspectes de l’actitud de l’alumne durant la realització de la prova: 
La seva puntualitat, la cura del material,  seriositat en la realització de la prova, esforç, col·laboració 
amb el material. Se li donarà dos punts a cada aspecte. 
 

 

4.1.Procediments d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes 
 

Avaluació  Inicial 
 
Es farà una avaluació inicial en les unitats didàctiques que creiem necessari fer-ho per intentar 

valorar el nivell del curs. En funció del seu resultat es podrà imprimir un o més d' un ritme de treball a la 
classe. 

Es realitzaran tests pràctics sobre habilitats i destreses, tècniques esportives,  tests de condició 
física i qüestionaris sobre el coneixement a nivell de conceptes i procediments dels diferents continguts. 

 
 

 Avaluació Formativa 

 
S’ avaluarà el  treball diari a classe de l'alumne, així com la seva progressió en l’aprenentatge. 
Es farà l’avaluació mitjançant l' observació diària del treball a classe, sistematitzada mitjançant 

els fulls d' observació de grup a la llista de notes, proves escrites, preguntes orals, qüestionaris,  tests o 
exercicis practicats a classe, segons els continguts que es donaran. 
 

 Avaluació Final 

 
L’avaluació de l’alumne es farà a partir de l’assoliment o no dels objectius que representaran un 

70% els coneixements i un 30% l’actitud. 
 
 

Coneixements: 
 
L’avaluació de coneixements es realitzarà fent una mitjana entre totes les notes tant de 

conceptes com de procediments previstes en cada avaluació. 
 

Actituds: 
 
Les actituds següents es valoraran cada dia de classe de forma positiva o negativa: Portar 
l’equipament del Col·legi, la puntualitat, la participació, la higiene, ajuda amb el material, tracte 
del material, el silenci en les explicacions.  
 
Es tindran en compte 6 ítems, 4 generals i 2 específics del departament: 

 
1. material a classe 
2. comportament a classe 
3. presentació de treballs 
4. rendiment (resultat de l’observació de tots els ítems actitudinals). 

         
 
          Com a específics del departament: 
 

1. participació i col·laboració  
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2. evolució de l’aprenentatge (recollit en cada una de les avaluacions en la part de 
coneixements) 

 4.2.Criteris de qualificació 
 
 
 La nota final sortirà del mitjana aconseguit en coneixements que representa un 70% de la nota i 

actituds un 30%. 
La nota final que es posarà a l’acabar el curs, sortirà del mitjana de les tres avaluacions. Si li 

queda alguna avaluació suspesa, però la mitjana li dona aprovat, li quedarà la matèria aprovada, 
sempre que la nota de l’avaluació no sigui inferior a 3.  

A cadascuna de les tres avaluacions del curs la qualificació obtinguda en les diferents àrees 

serà numèrica i entera d'1 a 10, considerant aprovat a partir de 5. En aquesta assignatura si  s’arriba 

a una nota de 5,1 i fins a 5,9, hi ha la possibilitat d’arrodonir aquesta nota a 6 (sempre que l’alumne 

demostri bona actitud i predisposició per l’àrea). 

 

1ª AVALUACIÓ  
Coneixements 70% 

 
La nota sortirà del promig de les 4 notes. 

-L’anàlisi que faci cada grup de l’escalfament específic i l’elaboració per grups d’un escalfament 
dirigit a un esport concret. 

-Test inicial i final de la Course  Navette. 
- L’ observació de si es realitza la pràctica amb sacrifici i esforç. 
- Organització per grups de Campionats Esportius. 
- Propostes d’oci i recreació amb un material concret. 
 

 

2ª AVALUACIÓ 
Coneixements 70% 
 
Sortirà de fer el mitjana de les següents notes de conceptes i procediments:  

 
-Test  tècnica i tàctica bàsica  de l’hoquei.   
-Observació individual sobre l’aplicació autònoma de cada alumne dels tipus de respiració i de 

les tècniques i els mètodes de relaxació apresos.(només si el tema s’ha donat en aquesta avaluació. 
 - Propostes d’oci i recreació amb un material concret i valoració tècnica tàctica i de reglament 

de l’ ultímate. 
- La nota de nivell que posin els monitors. 

 

3ª AVALUACIÓ 
Coneixements 70% 
 
-Organització i participació en  els Campionats Esportius.  
-Elaboració teòrico-pràctica per grups de jugades de bàsquet o disseny o execució de 

coreografies senzilles amb suport musical en petits grups.  
 
  

 
Actituds 
 

           De forma general la nota d’actituds en cada avaluació, sortirà de  l’observació de 5 items 
d’aspectes d’actitud. 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 13  de  14 

 

Els alumnes parteixen d’una nota de 7 a actituds que conservaran. Aniran baixant o pujaran 
segons les anotacions positives o negatives que tinguin.  

Cada anotació negativa dels següents aspectes, descomptarà mig punt a la nota: 
 
1.- Puntualitat alhora de començar i a l’acabar les classes. (R) 
2.- La higiene alhora de canviar-se l’equipament. Cada dia que no es porti roba per canviar-se. 

(H) 
3.- No participar en les activitats proposades (P) 
4.- Les faltes de respecte envers al professor per exemple: parlar abans o durant les explicacions 

del professor (X), o molestar d’alguna manera en el desenvolupament de les classes, o els trasllats cap 
al pati o a la piscina o als companys. (FR) 

5.- Utilització del material. La utilització incorrecte del material. (M) 
 

 A més la nota que surti d' actitud podrà veure’s també modificada , si un alumne té alguna 
anotació positiva o negativa en els següents aspectes: 

 
-Cada falta d'equipament (FE) suposarà perdre un punt de la nota global en els aspectes 

actitudinals. L'alumne però, té la possibilitat de recuperar mig punt si fa les tasques que se li 
encomanen. Normalment consistirà en apuntar la classe, ajudar en el desenvolupament de la sessió... 

 
-L’alumne que no té cap falta d’equipament en una avaluació se li apujarà un punt la nota 

d’actituds a l’avaluació i l’alumne que no te cap ítem negatiu se li podran sumar fins a dos punts 
positius. 
 
 -Amb 3 faltes d’equipament en una avaluació, sense justificar, es suspèn l’actitud amb un 4. 
A partir d’aquí cada falta d’equipament descomptarà un punt. 
 -Amb 2 faltes d’equipament en una avaluació, sense justificar, l’alumne podrà treure una nota 
màxima d’actitud d’un 5. 
 -A partir de 7 absències per cada avaluació, encara que estiguin justificades, l’alumne pot no 
ser avaluat. 

   -Una  falta greu d’indisciplina (FG)(agressions, insults, amenaces...) suposarà obtenir un 1 en 
la nota global d’actitud.  

 
Avaluació dels alumnes lesionats: 
 
Un alumne que no faci una classe pràctica ha de portar el justificant mèdic (JM) i presentar-lo al 

professor d’educació física. Si és una indisposició per un dia, podrà portar justificant dels pares (JP). No 
s’acceptarà més de dos justificants dels pares per avaluació que seran comptabilitzats com faltes 
d’equipament, excepte casos a considerar. 

 
Els alumnes amb problemes físics per a realitzar la pràctica, hauran d' assistir a les classes i 

apuntar la classe pràctica o ajudar en el que el professor digui. Aquests alumnes hauran de presentar 
la sessió al finalitzar la classe i guardar-la amb els apunts. El que apuntin els alumnes, haurà de ser 
coherent i clar respecte al que s’ha fet durant la sessió. Caldrà utilitzar dibuixos per a fer més 
entenedores les explicacions escrites. Els alumnes que no compleixin aquests punts se’ls considerarà 
la falta de pràctica justificada com una falta d’equipament.  

 
 A l’alumne lesionat que tingui justificant mèdic, se li donarà la feina, segons el temps de baixa, 

per tal de poder ser avaluat. A aquest alumne se l’avaluarà a partir del recull de les  sessions que es 
fan, de treballs escrits o exàmens escrits o orals, segons cada cas . Aquest alumne s’haurà d’integrar al 
màxim a la classe dintre de les seves possibilitats i segons les indicacions del professor. El recull dels 
apunts l’alumne, els haurà de passar a net i presentar-los una setmana abans d’acabar 
l’avaluació.  
 

5. 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. 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 14  de  14 

 

La nota que se li posarà a l’alumne, será la que obtingui a la recuperació, tenint en compte que 
se li guardarà l’actitud obtinguda a l’avaluació. 
 

  
Convocatòria de juny: 

          
 
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. 

Es podrà recomanar a alguns alumnes que els faci falta, la pràctica d’activitats físico-esportives 
durant l’estiu. 

Un alumne que aprovi les recuperacions de juny, se li posarà una nota màxima de 5. 
 
 
 

Matèries pendents de cursos anteriors: 
 
Als alumnes que els quedi la matèria 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 actituds.  

La recuperació l’haurà de realitzar el professor del curs actual, seguint les pautes de la informació 
anteriorment esmentada. Aquesta informació queda especificada en el programa de recuperació 
pendents de cursos anteriors.  

 
 


