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ETAPA SECUNDARIA 

CURS B2 

ÀREA/MATÈRIA EDUCACIO FÍSICA (OPTATIVA) 

GRUP/GRUPS (GRUP A) I (GRUP B) 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Antoni Bayés 

DATA ELABORACIÓ: 2/11/2020 

 

1. OBJECTIUS 

 
1. Conèixer i valorar els efectes positius de la pràctica regular de l’activitat física en el desenvolupament 

personal i social, facilitant la millora de la salut i la qualitat de vida. 

 

2. Elaborar i posar en pràctica un programa d’activitat física i salut, a partir de pràctiques físico-esportives 

saludables. 

 

3. Organitzar i participar en activitats físiques com a recurs per ocupar el temps lliure i d’oci, valorant els 

aspectes socials i culturals que porten associades. 

 

4. Resoldre situacions motrius esportives, donant prioritat a la presa de decisions i utilitzant elements tècnics 

apresos en l’etapa anterior. 

 

5. Realitzar pràctiques de primers auxilis de forma autònoma i adquirir coneixements bàsics sobre riscos 

naturals, situacions d’emergència i autoprotecció. 

 

6. Adoptar una actitud crítica davant les pràctiques socials que tenen efectes negatius per a la salut individual i 

col·lectiva. 

 

7. Dissenyar i posar en pràctica diferents activitats físico-esportives adaptades, analitzar els valors que 

promouen i  els beneficis obtinguts  amb l’esport per a tothom. 

 

8. Utilitzar de forma autònoma l’activitat física i les tècniques de relaxació com a medi de coneixement 

personal i com a recurs per a reduir desequilibris i tensions produïdes en la vida diària. 

 

9. Adquirir bons hàbits d’higiene esportiva i saber mantenir postures correctes en diferents situacions tant 

esportives com de la vida diària. 

 

10.Analitzar les lesions més comuns, segons els esports practicats, tractament de lesions, tècniques de 

rehabilitació i factors de regeneració. 

 

11.Conèixer i aplicar les bases per a una alimentació equilibrada, requeriments per una dieta per a diferents 

esports i l’alimentació com a prevenció de malalties. 

 

 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
 

1ª AVALUACIÓ: 
17 hores 
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UNITAT 0 :  PRESENTACIÓ DE LA MATÈRIA 
Temps:  1h. 
Continguts: 
  

Presentació de la normativa específica per educació física.  
Continguts i criteris d’avaluació. 
Diagnòstic sobre coneixements previs sobre activitat física i salut. 

 

 
 

UNITAT 1: ACTIVITAT FÍSICA I SALUT  
Temps: 4 h. 
Continguts: 

 
Conceptes bàsics d’activitat física i salut. 
Qualitat de vida i activitat física. Efectes positius de la pràctica regular d’activitat física. Fer 

activitat física al llarg de tota la vida. 
Activitat física com a prevenció de malalties.  

  
(educació per la salut) 

 
 
 

UNITAT 2:  OCUPACIÓ CONSTRUCTIVA DEL TEMPS D’OCI 
Temps: 2 h. 
Continguts:  
 Conceptes bàsics i evolució de l’oci. 
 Propostes que fomentin l’ocupació constructiva del temps d’oci. 
 Disseny i organització de Jornades Esportives (Campionat de Sant Ermengol). 
 Propostes d’activitats esportives saludables a hores dels patis. 
 
(educació moral i cívica) 
 

 
 

 
UNITAT 3:  ACTIVITAT FÍSICA SALUT I BENESTAR 
Temps: 8 h. 
Continguts:  

Programa d’activitat física saludable.  
Posada en pràctica d’activitats físiques saludables. 

 
(educació per la salut) 
 

 
 

 
UNITAT 4:  OFERTA  FORMATIVA D’ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES A ANDORRA. 
Temps: 2 h. 
Continguts:  

 
Sortides professionals derivades de l’àmbit de l’activitat física i l’esport. 
Oferta formativa en el sector d’activitats físiques i esportives a Andorra. EFPEM. 
 

(educació moral i cívica) 
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2ª AVALUACIÓ. 
19 hores 
 

UNITAT 5 : HÀBITS D’HIGIENE ESPORTIVA 
Temps: 6  h. 
Continguts:  

Hàbits d’higiene esportiva. Condicions prèvies a l’exercici. Condicions durant l’exercici. 
Condicions posteriors a l’exercici. 

Consells per mantenir una postura correcta 
Factors que influeixen en la postura.  
Exercicis correctes en diferents situacions. 
Exercicis desaconsellats. 

 
(educació per la salut) 
 

 
 

UNITAT : 6 BASES PER A UNA DIETA EQUILIBRADA 
Temps: 7 h. 
Continguts:  

Alimentació equilibrada: Components, necessitats energètiques i principis immediats. 
Consells per a una bona alimentació. Qualificació d’aliments. 
Nutrició esportiva. 
Alimentació com a prevenció de malalties. 
Fer un programa personalitzat d’alimentació amb un objectiu: Per aprimar-se, preventiu, per 

alguna malaltia (diabetis), per un esport. 
 

 
(educació per la salut) 
 

 
 

UNITAT : 7 ESPORT PER A TOTHOM. 
Temps: 6 h. 
Continguts:  

Que és l’activitat física adaptada. 
Beneficis i valors que es promouen amb l’activitat física adaptada. 
Preparar una activitat física adaptada que promogui un valor. 

 
(educació per la salut) (educació moral i cívica) 
 

 
 

3ª AVALUACIÓ. 
18 hores 
 
 

UNITAT : 8  LESIONS ESPORTIVES 
Temps:10 h. 
Continguts:  

Concepte, tipus de lesions. Lesions més comuns segons l’esport. Membres superiors,  
membres inferiors i tronc. 
Bases d’anatomia. 
Exercicis d’estiraments preventius. 
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Tractament de lesions. 
Tècniques de rehabilitació. 
Embenats. 

 
(educació per la salut) 
 

 
 

UNITAT : 9  PRIMERS AUXILIS 
Temps: 8 h. 
Continguts:  

Reciclatge de primers auxilis. 
Riscos naturals. 
Emergències. Autoprotecció. 

 
(educació per la salut) (educació moral i cívica) 
 

 
 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 1. Activitat física, salut i qualitat de vida. 

1.Millorar o mantenir els factors de la condició física 

i les habilitats motrius amb un enfocament cap a la 

salut, considerant el propi nivell i orientant-los cap a 

les seves motivacions i cap a posteriors estudis o 

ocupacions. 

 

2.Planificar, elaborar i posar en pràctica un 

programa personal d’activitat física que incideixi en 

la millora i el manteniment de la salut, aplicant els 

diferents sistemes de desenvolupament de les 

capacitats físiques implicades, tenint en compte les 

característiques i preferències individuals de 

diferents activitats físico-esportives. 

 
3.Valorar l’activitat física des de la perspectiva de la 

salut, per fruir, l’auto superació i les possibilitats 

d’interacció social i de perspectiva professional, 

adoptant actituds d’interès, respecte, esforç i 

cooperació en la pràctica de l’activitat física. 

 

4.Utilitzar les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació per millorar el seu procés 

d’aprenentatge, aplicant criteris de fiabilitat i 

eficàcia en la utilització de fonts d’informació i 

participant en entorns col·laboratius amb interessos 

comuns 

 

1.1. Assoleix els seus objectius de nivell de condició 

física dintre dels marges saludables, assumint la 

responsabilitat de la posada en pràctica del seu 

programa d’activitats. 

 

2.1. Aplica els conceptes apresos sobre les 

característiques que han de reunir les activitats 

físiques amb un enfocament saludable i l’elaboració 

de dissenys de pràctiques en funció de les seves 

característiques i interessos personals. 

2.2. Concreta les millores que pretén aconseguir amb 

el seu programa d’activitat. 

2.3. Elabora el seu programa personal d’activitat 

física conjugant les variables de freqüència, volum, 

intensitat i tipus d’activitat. 

2.4. Comprova el nivell d’aconseguiment dels 

objectius del seu programa d’activitat física 

reorientant les activitats en els aspectes que no  

arriben a l’esperat. 

2.5. Planteja i posa en pràctica iniciatives per a 

fomentar l’estil de vida actiu i per cobrir les seves 

expectatives. 

 

3.1. Dissenya, organitza i promou activitats  

físiques saludables com a recurs d’oci actiu, valorant 

els aspectes socials i culturals que porten associades 

i les seves possibilitats professionals futures, i 

identificant els aspectes organitzatius i els materials 

necessaris. 

3.2.Adopta una actitud crítica davant les pràctiques 

d’activitat física que tenen efectes negatius per a la 
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salut individual o col·lectiva i davant del fenòmens 

socioculturals relacionats amb la corporalitat i els 

derivats de les manifestacions esportives. 

3.3.Respecta les regles socials i l’entorn en el que es 

realitzen les activitats físico-esportives. 

 

4.1.Aplica criteris per buscar informació que 

garanteixin l’accés a fonts actualitzades i rigoroses 

en la matèria. 

4.2.Comunica i comparteix la informació amb l’eina 

tecnològica adequada per a la seva discussió o 

difusió. 

 
 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 2. Activitat física adaptada. 

 

1. Conèixer els beneficis i els valors que 

proporcionen les activitats físico-esportives 

adaptades. 

 

2.Escull i dissenya diferents activitats físiques 

adaptades, destacant els valors que ens aporten i com 

a mitja d’integració social de  persones amb 

diferents discapacitats. 

 

3.Utilitzar les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació per millorar el seu procés 

d’aprenentatge, aplicant criteris de fiabilitat i 

eficàcia en la utilització de fonts d’informació i 

participant en entorns col·laboratius amb interessos 

comuns 

 

 

 

1.1.Facilita la integració d’altres persones en les 

activitats de grup, animant la seva participació i 

respectant les diferències. 

 

2.1.Posa en pràctica de diferents activitats físico-

esportives adaptades. 

 

3.1.Aplica criteris per buscar informació que 

garanteixin l’accés a fonts actualitzades i rigoroses 

en la matèria. 

3.2.Comunica i comparteix la informació amb l’eina 

tecnològica adequada per a la seva discussió o 

difusió. 

 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 3. Primers auxilis. 

1.Coneixer i posar en pràctica les tècniques bàsiques 

de primers auxilis. 

2.Riscos naturals. 

3.Emergències i autoprotecció. 

 

1.1. Posa en pràctica les diferents tècniques de 

primers auxilis. 

1.2. Assoleix els objectius bàsics per la correcte 

aplicació d’aquestes tècniques. 

 

2.1. Interpreta els principals riscos naturals 

d’Andorra. 

 

3.1. Coneix i posa en pràctica diferents situacions 

d’emergències que ens podem trobar. 

3.2. Aplica les tècniques d’autoprotecció. 

 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 4. Higiene esportiva. 

1.Mostrar un comportament personal i social 

responsable, respectant-se a ell mateix, i als altres en 

el marc de l’activitat física. 

 

2.Controlar els riscos que pot generar la utilització 

 
1.1.Preveu els riscos associats a les activitats i els 

derivats de la pròpia actuació i de la del grup. 

 

2.1.Usa els materials i equipaments atenent a les 
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dels equipaments, l’entorn i les pròpies actuacions en 

la realització de les activitats físico-esportives , 

actuant de forma responsable, en el desenvolupament 

de les mateixes, tant individualment com en grup. 

 

3.Seguir bons hàbits en diferents situacions de la vida 

i en la pràctica física, per tal de tenir una postura 

correcta. 

 

4.Utilitzar les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació per millorar el seu procés 

d’aprenentatge, aplicant criteris de fiabilitat i eficàcia 

en la utilització de fonts d’informació i participant en 

entorns col·laboratius amb interessos comuns 

 

 

especificacions tècniques dels mateixos. 

2.2.Té en compte el nivell de cansament com un 

element de risc en la realització d’activitats que 

requereixen atenció o esforç. 

 

3.1. Incorpora en la seva pràctica els fonaments 

posturals i funcionals que promouen la salut. 

3.2. Utilitza de forma autònoma les tècniques 

d’activació i de recuperació en l’activitat física. 

4.1.Aplica criteris per buscar informació que 

garanteixin l’accés a fonts actualitzades i rigoroses 

en la matèria. 

4.2.Comunica i comparteix la informació amb 

l’eina tecnològica adequada per a la seva discussió 

o difusió. 

 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 5. Lesions i rehabilitació esportiva i funcional. 

 

1.Analitzar les principals lesions que es poden 

produir en els membres superiors, els membres 

inferiors i el tronc, segons els esports practicats i 

tenint en compte una base d’anatomia dels mateixos. 

 

2.Mostrar el tractament i   tècniques de rehabilitació 

com els embenats d’algunes de les principals lesions 

esportives. 

 

3.Veure el diagnòstic, exploració i manipulacions 

d’algunes de les principals lesions esportives. 

 

4.Fer alguns exercicis d’estiraments per la 

rehabilitació i la prevenció de diferents lesions 

esportives. 

 

5.Utilitzar les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació per millorar el seu procés 

d’aprenentatge, aplicant criteris de fiabilitat i 

eficàcia en la utilització de fonts d’informació i 

participant en entorns col·laboratius amb interessos 

comuns 

 

 

1.1.Analitza les principals lesions que es poden 

produir en els membres superiors, els membres 

inferiors i el tronc, practicant un tipus determinat 

d’esport. 

 

2.1.Utilitza algunes tècniques de rehabilitació com 

els embenats. 

 

3.1.Observa el diagnòstic, exploració i 

manipulacions d’algunes de les principals lesions 

esportives. 

 

4.1. Utilitza de forma autónoma exercicis 

d’estiraments i rehabilitació i la prevenció de 

diferents lesions esportives. 

 

5.1.Aplica criteris per buscar informació que 

garanteixin l’accés a fonts actualitzades i rigoroses 

en la matèria. 

5.2.Comunica i comparteix la informació amb l’eina 

tecnològica adequada per a la seva discussió o 

difusió. 

 

 
 
 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 6. Dietètica i nutrició. 

1.Conèixer les bases per a una alimentació 

equilibrada: components, necessitats energètiques i 

principis immediats. 

 

2.Conèixer les necessitats dietètiques i d’hidratació 

per a diferents esports i activitats físiques. 

 

3.Planificar, elaborar i posar en pràctica un 

programa personalitzat per una dieta equilibrada, per 

1.1.Explica les bases per a una alimentació 

equilibrada: components, necessitats energètiques i 

principis immediats. 

1.2.Integra els coneixements sobre nutrició i balanç 

energètic en els programes d’activitat física per a la 

millora de la condició física i la salut. 

 

2.1.Descriu les necessitats dietètiques i d’hidratació 

per a diferents esports i activitats físiques. 
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a un esport o per altres objectius. 

 

 

4.Utilitzar les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació per millorar el seu procés 

d’aprenentatge, aplicant criteris de fiabilitat i 

eficàcia en la utilització de fonts d’informació i 

participant en entorns col·laboratius amb interessos 

comuns 

 

 

 

3.1.Elabora I posa en pràctica un programa 

personalitzat per una dieta equilibrada, per a un 

esport o per altres objectius. 

 

4.1.Aplica criteris per buscar informació que 

garanteixin l’accés a fonts actualitzades i rigoroses 

en la matèria. 

4.2.Comunica i comparteix la informació amb l’eina 

tecnològica adequada per a la seva discussió o 

difusió. 

 

 

 
 

 

 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6   UD7 

BLOC 1 

CA1       X       

CA2  X      

CA3   X     

CA4 X X X X    

BLOC 2 

CA1       X 

CA2       X 

CA3       X 

BLOC 3 

   CA1        

   CA2        

   CA3        

BLOC 4 

   CA1     X   

   CA2     X   

   CA3     X   

   CA4     X   

 

 

 

 

 

 

 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6   UD7 

BLOC 5 

CA1   X     

CA2   X     

BLOC 6 

CA1      X  

CA2      X  

CA3      X  
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CA4      X  

 

 

 UD8 UD9      

BLOC 1 

CA1        

CA2        

BLOC 2 

CA1        

BLOC 3 

   CA1        X      

   CA2  X      

   CA3  X      

BLOC 4 

   CA1        

   CA2        

   CA3        

   CA4        

 

 
 

 UD8 UD9      

BLOC 5 

CA1 X       

CA2 X       

CA3 X       

CA4 X       

    CA5 X       

BLOC 6 

CA1        

CA2        

CA3        

CA4        

 
 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Procediments d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes 

 

Procediments d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes 
 

Al batxillerat, es seguirà puntuant els conceptes, els procediments i les actituds amb diferents 
percentatges que ja s' especificaran per cada avaluació. 

 La nota final que es posarà a l’ acabar el curs, sortirà del mitjana de les tres avaluacions, tenint 
en compte que si s’ha fet recuperació comptarà la nota més alta de les dues.  

Es realitzarà a partir dels procediments d'avaluació dels resultats en les seves tres formes 
(inicial, formativa i final).  
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Avaluació inicial 
 

Es farà una avaluació inicial al començament de  curs per valorar el nivell de cada grup. En 

funció del seu resultat es podrà imprimir un o més d’un ritme de treball a la classe. No 

comptarà per la nota. 

Es una prova escrita sobre  algunes qüestions de  diferents continguts.  

 

Avaluació formativa 
 

S’avaluarà el treball diari a classe de l’alumne, així com la seva progressió en l’aprenentatge. Es 
farà una observació diària del treball a classe, sistematitzada mitjançant els fulls d’observació, 
preguntes orals, qüestionaris, progressió en tests o exercicis practicats a classe. (queda concretat en 
les unitats didàctiques). 

Avaluació final o sumativa 
 

S’avaluarà el nivell final de l’alumne i l’assoliment dels objectius previstos. La nota final sortirà 
del mitjana aconseguida en  les tres avaluacions. 

 

 

Criteris de qualificació 
 

 
 
 
La qualificació dels alumnes s’obtindrà a partir de l’aplicació dels següents percentatges per avaluació. 
 
 
Percentatges primera AVALUACIÓ: 
 
1.Treball teòric del projecte escollit, 30% de la nota. 
2. Organització i participació en les activitats físiques saludables proposades 20% de la nota. 
3.Participació i treball diari ,  iniciativa personal i col·laboració  a les classes, 20% de la nota. 
4.Exposició del projecte escollit, 20% de la nota 
5.Presentació d’activitats puntuals demanades a classe, 10% de la nota. 
 

 
 
 
Percentatges segona  AVALUACIO: 
 
1. Participació i treball diari, iniciativa personal i  col·laboració a les classes, 20% de la nota. 
2. Treball teòric del projecte escollit, 30% de la nota. 
3. Exposició del projecte escollit, 20% de la nota. 
4. Organització i participació en les activitats físiques saludables proposades 10% de la nota. 
5. Presentació d’activitats puntuals demandes a classe, 20% de la nota. 
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Percentatges tercera AVALUACIÓ: 
 
1. Treball teòric del projecte escollit, 30% de la nota. 
2. Exposició del projecte escollit, 20% de la nota.  
3. Participació iniciativa personal i col·laboració en les activitats pràctiques plantejades, 10% de la nota.  
4.  Presentació d’activitats puntuals demandes a classe, 20% de la nota. 
5.  Participació i treball diari, iniciativa personal i col·laboració a les classes, 20% de la nota. 
 

 

Criteris de qualificació 

 
- El curs es divideix en tres períodes anomenats avaluacions. 

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

matèries serà numèrica i entera d'1 a 10, considerant aprovat a partir de 5. En aquesta 

matèria si  s’arriba a una nota de 5,1 i fins a 5,9, hi ha la possibilitat d’arrodonir aquesta nota 

a 6 si l’alumne no té cap anotació negativa en l’aspecte d’actituds. 

-Si un alumne té més de 6 absències en la matèria durant una avaluació,  podrà no ser avaluat, 
encara que les absències estiguin degudament justificades. Aquests alumnes hauran de ser avaluats 
mitjançant un sistema extraordinari que serà la prova de recuperació que realitzen els alumnes que no 
han superat l’avaluació. 

-Si un alumne falta a un examen només se li podrà concedir la repetició d’aquest examen en una 
altra data, en els següents casos: 

-Amb la presentació d’un justificant mèdic que certifiqui la malaltia. 
-Per causa familiar greu i compromisos familiars ineludibles: defuncions, casaments, etc. 
-Altres situacions que determini la Direcció del Col·legi: representació d’Andorra en esdeveniments 

culturals, esportius, etc... 
 

Faltes d’ortografia i presentació d’exàmens i de treballs  
 
Per les faltes d’ortografia, es pot baixar fins a mig punt en la qualificació d’un examen i fins a un punt en 
la qualificació d’un treball. Quedaran exclosos d’aquest acord aquells alumnes que tinguin 
diagnosticades alteracions en el llenguatge (dislèxia, etc.) i pels quals s’hagi pres un acord específic pel 
que fa a l’ortografia. 
 
Presentació 
 
-Cal respectar els marges superior, inferior i laterals. 
-Tret de cassos excepcionals, no es permet l’ús de plantilles. 
-Els aclariments i explicacions aniran entre guionets o entre parèntesis. 
-Una cal·ligrafia deficient es considerarà una mala presentació. Pot no puntuar-se una pregunta en un 
examen si la cal·ligrafia és deficient. 
-Els exàmens, com a norma general, no es poden escriure en llapis. Queden exclosos d’aquesta norma 
aquells casos en què les característiques de l’examen o treball o faci necessari. 
-En els exàmens i treballs, com a norma general, no s’acceptaran les abreviatures (com ara: pq –
perquè- ) tret de les acceptades habitualment (com ara AC –abans de Crist-). 
-Es pot baixar fins a mig punt la qualificació d’un examen o fins a un punt la qualificació d’un treball 
per mala presentació. 
 
 
 
 
Normes que regulen la presentació dels treballs elaborats amb processador de textos: 
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Tret de casos en què el professor determini el contrari, els treballs escrits elaborats amb processador 
de textos seguiran les normes següents: 
 
-Estructura del treball: Tots els treballs tindran, com a mínim, les parts següents: 
 1. Portada, que ha de contenir el títol del treball, el nom de l’autor/dels autors, el curs i la data 
d’entrega. 
 2. Taula dels continguts, amb indicació de la pàgina on es troba cada apartat. 
 3. Continguts del treball, d’extensió variable. 
 4. Llistat de referències bibliogràfiques i de webs utilitzades (veure més endavant). 
 
-Formats: 
 - Format de pàgina: les pàgines hauran d’estar numerades. Tindran uns marges superior, 
inferior i laterals de, com a mínim, 2 cm. 
 - Format de paràgraf: l’interlineat haurà de ser doble o bé 1’5, a judici del professor. Els 
paràgrafs han d’estar espaiats. 
 - Format de la lletra: tret que s’indiqui el contrari, la mida del text ha de ser 12. El professor 
determinarà quin tipus de lletra cal utilitzar. 
Normes que regulen les presentacions elaborades amb programes de presentacions 
(powerpoint, impress, etc.):  
 
Les presentacions electròniques tindran, com a mínim, les parts següents: 

1. Una diapositiva de portada, que ha de contenir el títol del treball, el nom de l’autor/dels 
autors i el curs. 

2. Una diapositiva amb la taula de continguts de la presentació. 
3. Diverses diapositives amb els continguts de la presentació. 
4. Una diapositiva amb el llistat de referències bibliogràfiques i de webs utilitzades (veure més 

endavant). 
 
La presentació no pot consistir en la lectura íntegra del text de les diapositives. 
 
Normes que regulen les referències bibliogràfiques i de llocs web: 
 

1. Referències a llibres: 
 
Autor: Títol en cursiva. Editorial, any d’edició. 
 
Exemple: 

Bryson, Bill: Una breve historia de casi todo. Ed. Círculo de Lectores, 2003. 

 
Referències a articles de revistes: 
 
Autor: Títol en cursiva. Nom de la revista i número, data d’edició. 
 
Exemple: 

Vinyals, Francesc: La bioquímica de los procesos cotidianos. Muy Interesante nº 253, octubre 
de 2009. 

 
 
 
 
Referències a llocs web: 
 
Nom i/o breu descripció del contingut del lloc web 
Adreça del lloc web (URL) 
Data de la consulta per part de l’alumne 
 
Exemple: 

Pàgina dedicada al Pla Nacional de Residus d’Andorra. 

http://www.mediambient.ad/residus/ 
Consultada el 01 de setembre de 2010. 

http://www.mediambient.ad/residus/
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Presentar un treball en retard, representarà perdre dos punts en la qualificació del mateix. Si no es 
presenta el treball dintre la  setmana de la data, no s’acceptarà el treball tenint una qualificació 
negativa de 0. 
 

 
 

 

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 a 

través de proves pràctiques,  escrites o orals segons convingui. Es posarà la nota  obtinguda a la 
recuperació. 

 

Proves finals 

 Al Maig els alumnes podran recuperar les avaluacions pendents, tindran la possibilitat de 

recuperar, a través de proves pràctiques, escrites o orals segons convingui. Els alumnes que a 

final de curs vulguin pujar nota, podran presentar una activitat d’avaluació , que 

comptabilitzarà un 10% de la nota final obtinguda. La nota final, sortirà de fer el mitjana entre 

totes les avaluacions. 

 
Convocatòria de juny: 
 

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

Als alumnes que els quedi la matèria suspesa se’ls donarà treballs i la informació per escrit dels 
continguts  i de les diferents proves que se li demanaran. Aquesta informació queda especificada en el 
programa de recuperació per la convocatòria de juny. La presentació dels treballs és condició 
indispensable per poder presentar-se a les recuperacions de juny. 

 Els percentatges per avaluar aquesta prova seran els següents: els treballs comptarà un 10 %, 
una prova escrita un 50%, i els procediments un 40 %. Aquestes proves es realitzaran fent un recull de 
les principals proves fetes durant el curs. 

La qualificació final de curs per aquest alumnes sortirà de la nota que treguin a la prova de juny. 
 

 
Matèries pendents de cursos anteriors: 
 

Als alumnes que els quedi la matèria  pendent al juny , hauran de realitzar els treballs i les 
activitats que se’ls indiqui.  

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.  

Es farà dues proves de recuperació global dividides en dos parcials si s’ha suspès la matèria al 
juny. Els percentatges per avaluar cadascuna d’aquestes proves seran els següents: els treballs 
comptarà un 10 %, una prova escrita un 50%, i el procediments un 40 %. Aquestes proves es 
realitzaran fent un recull de les principals proves fetes durant el curs. 

La qualificació final de curs per aquests alumnes, sortirà de la nota que treguin en les diferents 
proves. 
 


