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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. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

1ª AVALUACIÓ S1A 19h i S1B 18h 
 

 

UNITAT 0 : PRESENTACIÓ DE LA MATÈRIA I PROVA DIAGNÒSTICA 

 
Temps: 1h 

 
Continguts: 



Presentació de la normativa específica per educació física.  
Continguts i criteris d’avaluació. 
Qüestionari sobre les preferències i inquietuds esportives dels alumnes en 
quan a l’àrea: PROVA DIAGNÒSTICA     

 
 
 

 

 

 

 

UNITAT 1: LES PARTS DE LA SESSIÓ (BLOC 3 APTITUD FÍSICA I SALUT) 
 
Temps: 3h 

 
Continguts:  
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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)  

 
Ods 3 Salut i Benestar 
Ods 17 Aliança pels objectius 
 

UNITAT 2 : TÈCNICA D’ESTILS DE NATACIÓ: EL CROL. L’ESQUENA (BLOC 1 
ACTIVITATS FÍSICO ESPORTIVES) 
 
Temps:12H 
 
Continguts: 

La descripció  bàsica de les habilitats específiques. 
Els errors més importants dels estils crol i esquena.  
Realització d’exercicis encaminats al perfeccionament de les tècniques 

dels estils crol i esquena. 
Acceptació del propi nivell d’ execució i disposició a la millora dels estils i 

acceptació del nivell aconseguit.  
Respecte davant les observacions fetes pels professors i acceptació de 
les mateixes. La progressió en les capacitats coordinatives ajustant la 
realització de les habilitats  

específiques de les activitats treballades dels models bàsics d’execució.  
(Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la 

competència social i ciutadana))  
 
Ods 3 Salut i Benestar 
Ods 10 Reducció de les desigualtats 
 
 
 

UNITAT 3 : BÉISBOL (BLOC 1 ACTIVITATS FÍSICO ESPORTIVES) 

 
Temps:  6h 

 
Continguts: 

Execució d’habilitats motrius vinculades a les accions del beisbol.  
L’ajustament de l’execució als gests tècnics bàsics i identificació 

d’elements reglamentaris del beisbol.  
La relació de la tècnica d’execució amb la prevenció de 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 beisbol.  
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 beisbol. 

 



(Competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana).  
 
Ods 10 Reducció de les desigualtats 
Ods 17 Aliança pels objectius 
 
 

 
6  de 23 



Programació Secundària (ESO-BAT) R040-E01  
 
 

 

2ª AVALUACIÓ S1A 17h i S1B 16h + 10 d’esquí 
 
 

UITAT 4: TÈCNIQUES DÈSTIL DE NATACIÓ: CROL I ESQUENA 
  

 
Temps: 12H 
 
Continguts: 

La descripció  bàsica de les habilitats específiques. 
Els errors més importants dels estils crol i esquena.  
Realització d’exercicis encaminats al perfeccionament de les tècniques 

dels estils crol i esquena. 
Acceptació del propi nivell d’ execució i disposició a la millora dels estils i 

acceptació del nivell aconseguit.  
Respecte davant les observacions fetes pels professors i acceptació de 
les mateixes. La progressió en les capacitats coordinatives ajustant la 
realització de les habilitats  

específiques de les activitats treballades dels models bàsics d’execució.  
(Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la 

competència social i ciutadana)) 
  
Ods 3 Salut i Benestar 
Ods 10 Reducció de les desigualtats 
 
 
 
 

UNITAT 5: RESISTÈNCIA I (BLOC 3 APTITUD FÍSICA I SALUT) 
 

 

Temps: 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 del desenvolupament de les capacitats 
físiques relacionades amb la salut: capacitat aeròbica. 

Test de 6 minuts en  sec i de 10 minuts a la piscina. 
 

(Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la 
competència social i ciutadana) 
 
Ods 3 Salut i Benestar 
Ods 10 Reducció de les desigualtats 
Ods 17 Aliança pels objectius 
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UNITAT 6 AVTIVITATS AL MEDI NATURAL 
 
Temps: 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. 
Respecte de les normes de seguretat. 

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

competència social i ciutadana) 
  

Ods 3 Salut i Benestar 
Ods 17 Aliança pels objectius 
Ods 13 Acció Climàtica 
 
 
 

UNITAT 7 : L’EXPRESSIÓ DE SENTIMENTS, ESTATS D’ÀNIM I EL MIM 
 
 

Temps: 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).  

 
Ods 3 Salut i Benestar 
Ods 10 Reducció de les desigualtats 
Ods 17 Aliança pels objectius 
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3ª AVALUACIÓ  S1A 23h i S1B 22h 
 

 

UNITAT 8 : HANDBOL 1 (BLOC 1 ACTIVITATS FÍSICO ESPORTIVES) 

 
Temps:  6h 

 
Continguts: 

Execució d’habilitats motrius vinculades a les accions del handbol.  
L’ajustament de l’execució als gests tècnics bàsics i identificació 

d’elements reglamentaris del handbol.  
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 handbol.  
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 handbol. 

 

(Competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana).  
 
Ods 3 Salut i Benestar 
Ods 10 Reducció de les desigualtats 
Ods 17 Aliança pels objectius 
 

 

UNITAT 9: L’AGILITAT I LA COORDINACIÓ (BLOC 3 APTITUD FÍSICA I 
SALUT) 

 
Temps: 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.  
Aquesta unitat, es realitzarà també en el medi aquàtic. 

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

competència social i ciutadana))  
 
Ods 3 Salut i Benestar 
Ods 10 Reducció de les desigualtats 
Ods 17 Aliança pels objectius 
Ods 4 Educació de Qualitat 
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UNITAT 10 : ELS JOCS MALABARS 

 
Temps:  5h 

 
Continguts: 

Combinació de diferents ritmes i maneig de diversos objectes en la 
realització d’activitats expressives.  

Coordinacions múltiples amb les pilotes malabars, individualment i amb 
parelles. 
La coordinació de moviments amb la `pilota de malabar, seguint un temps 
determinat. 
Realització de diferents habilitats amb dues pilotes. 
Progressió d’exercicis fins a arribar a la coordinació amb tres pilotes.  
Experimentació de la tècnica per fer rodar el plat xinès. 
Experimentació de la tècnica per fer rodar el diàbolo. 
Respecte del torn del company a l’hora de realitzar diferents exercicis. 
Capacitat de superació per augmentar el nivell d’habilitat amb les pilotes de 
tenis. 
Respecte del material. 
Participació en totes les activitats proposades. 

 
(Competència cultural i artística). 

 
Ods 10 Reducció de les desigualtats 
Ods 17 Aliança pels objectius 
Ods 13 Educació de Qualitat 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 Criteris d’avaluació 
Estàndards d’aprenentatge 
avaluables 

 Bloc 1. Activitats físico esportives 

1- 
Resoldre situacions motrius 
individuals 

1.1. Adapta la realització de les habilitats 
motrius 

 

aplicant  fonaments  tècnics  i  
habilitats 

bàsiques  als  requeriments  tècnics  bàsica  
de  les 

 

específiques,  de  les  activitats  
físico- activitats físico-esportives individuals. 

 
esportives  proposades,  en  
condicions  

 adaptades. 
1.2.  És  conscient  del  seu  propi  nivell  
d’habilitat, 

2- 
Resoldre situacions motrius 
d’oposició, 

mostrant  una  actitud  de  millora  i  aplicant  
criteris 

 
col·laboració, o col·laboració 
oposició, saludables. 

 

utilitzant  estratègies  més  
adequades,  

 en condicions adaptades. 
1.3.  Descriu  la  tècnica  bàsica  de  les  
habilitats 

  específiques treballades. 

  

1.4. Aplica en la pràctica de les situacions 

motrius 

  individuals les correccions proporcionades. 



  

1.5.   Progressa   en   les   capacitats   

coordinatives 

  

ajustant la realització de les habilitats 

específiques 

  

de  les  activitats  treballades  als  models  

bàsics 

  d’execució. 

  

1.6. Posa en pràctica les tècniques de 

desplaçament 

  adaptades als camins en el medi natural. 

  

2.1. Aplica la tècnica apropiada atenent a la 

lògica. 
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2.2. Posa en joc les tècniques apropiades

 per a 

mantenir  la  pilota,  avançar i  aconseguir  

puntuar, 

complint les finalitats col·lectives de l’atac en 

les 

situacions de col·laboració oposició. 
 

2.3. Col·labora en les finalitats de la defensa amb 

accions motrius que mostren la intenció de 

recuperar 

la pilota, frenar l’atac dels adversaris i evitar que 

marquin  en les situacions de col·laboració 

oposició. 
 

2.4. Coneix i respecta les normes en la pràctica de 

les activitats, jocs i esports. 
 

2.5. Coneix les característiques pròpies de les 

activitats físico-esportives d’oposició i de 

col·laboració oposició. 
 

2.6. Explica els principis estratègics i les funcions 

dels participants en les activitats físico-esportives 

de 

col·laboració oposició.  
 

 

Criteris 
d’avaluació  

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables 

 

Bloc 2. Activitats físico artístico 
expressives   

1.  Interpretar   i   reproduir   accions 1.1 
Coneix  i  posa  en  pràctica  
de 

motrius  
amb 

finalitat
s artístico-  manera bàsica 

activitat
s 

expressives
, 

utilitzan
t tècniques  

expressives  com  el  mim  i  el  
joc 

d’expressió corporal com el mim i  dramàtic.   

el jo 
dramàtic.   1.2 

Analitza i combina la utilització 
del 

    

gest i del moviment amb 
l’expressió 

    oral.   

       

 

Criteris 
d’avaluació   

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables  

    

Bloc 3. Aptitud física i 
salut   

1.  Reconèixer   la   relació   entre   la 
1.1. 
Identifica 

la  implicació  de  les  
diferents 

freqüència  cardíaca  i  la  intensitat 
capacitats  motrius  en  els  diferents  
tipus 



de l’esforç a través de la pràctica 
d’activitat física que es 
practiquen.  

de 
diferen
ts activitats físico 

1.2. Coneix els beneficis de la pràctica 
regular 

esportive
s, 

identifica
nt els valors 

d’activitat física tenen en l’organisme 
i en la 

que es consideren saludables. vida de les persones.  

2.  
Desenvolupar les capacitats 

1.3. Reconeix l’interval de la intensitat 
en el que 

físiques d’acord 
am
b les 

es consideren les activitats 
aeròbiques.  

possibilit
ats  

personals  i  
d’acord 

1.4. 
Identifica 

les   característiques   
de les 

amb  les  possibilitats  personals  i activitats físiques saludables.  

dins  dels  marges  de  la  salut, 
1.5. Coneix i aplica les normes de la 
hidratació 

mitjançant la pràctica de diferents 
en la realització de les activitats 
físiques.  

activitats físico esportives, mostrant    

un 
actitu
d 

d’autoexigèn
cia en  el 2.1Participa 

activament  en  la  millora  
de les 
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seu 
esforç.       

capacitats  físiques  des  de  un  enfoc  
saludable, 

3.  Fer l’escalfament i la tornada a la utilitzant els 
mètodes   bàsics   per   al   

seu 
calma de les sessions, 
valorant la desenvolupament.  

seva funció 
preventiva.    

2.2  Aconsegueix  els  nivells  de  condició  
física 

       

d’acord al seu moment de desenvolupament 
motriu i 

       a les seves possibilitats.  

       

2.3 Es mostra autoexigent en la millora dels 

nivells 

       

de les capacitats motrius considerats 

saludables. 

       2.4 

Valora  les  relacions  entre  una  bona  

condició 

       física i la millora d ela salut.  

       

3.1 Coneix les característiques i l’estructura 

d’una 

       sessió d’activitat física.  

       

3.2 Aplica les pautes de prevenció amb 

respecte  a la 

       

forma  de  graduar  la  intensitat  dels  

esforços  en 

       l’activitat física a l’inici de la sessió.  

       

3.3 Realitza de forma autònoma l’inici i el 

final de la 

       
sessió d’activitat física seguint les pautes 
indicades. 

       
Criteris 
d’avaluació      

Estàndards d’aprenentatge 
avaluables 

   

Bloc 4. Continguts 
transversals    

1.  Reconèixer les possibilitats de les 
1.1. 
Accepta i 

respecta  els  
diferents nivells 

activitats fisico esportives i 
artístico  d’habilitat en sí mateix i en els demés 
expressiv
es com  a formes 

1.2. Coneix i accepta i respecta normes 
en la 

d’inclusió social, 
facilita
nt la  

pràctica  de  les  activitats  ,  jocs  i  
esports 

eliminació d’obstacles a la  
mostrant esportivitat i respecte a la 
resta de 

participaci
ó d’altres persones  

participan
ts.    

independentm
ent de les seves 

1.3. Col·labora  en  les  activitats  
col·lectives  i 

característiqu
es, 

col·labora
nt amb  

respecta les intervencions de la resta 
dels 

els  altres  i  acceptant  les  
seves  

participan
ts.    

aportacio
ns.       

2.
1 

Coneix les possibilitats que l’ofereix 
el medi 



2.  Reconèixer  les  possibilitats  que  
natural per la realització d’activitats 
físico 

ofereixen les activitats  fisico  

esportive
s.    

esportives  com  a  formes  
d’oci 

2.2.Respecta l’entorn i el valora com un lloc 
comú 

recreatiu i de l’ús responsable 
de 

per la realització d’activitats 
esportives.  

l’entorn.       
2.
2 

Descriu l’impacte que suposa la 
realització 

3.  Controlar les dificultats i els riscos  
d’activitats  físico  esportives  en  el  
medi 

durant la seva participació en 
les  

natural
.     

activitats físico esportives i 
artístico 

3.1. Identifica els riscos associats a les 
activitats 

expressiv
es  

analitza
nt  les  

realitzades  durant  el  curs,  amb  
especial 

característiqu
es de 

les  
mateixes  

atenci
ó 

pe
r 

les  
desenvolupades en  un 

que  aporten,  i  adoptant  
mesures  medi no estable.  

preventives i de seguretat en 
el seu 

3.2. Respecta les normes d l’ús, prevenció i 
seguretat 

desenvolupament
.     

que les activitats físico esportives porten 
implícites.  

4. Utilitzar les Tecnologies de la 3.3. Selecciona i utilitza la indumentària 

adequada informació de la Comunicació en el pels diferents tipus d’activitats 

amb especial cura 

procés 
d’aprenentatge
, per   a amb el calçat. 

buscar, analitzar   i 
selecciona

r 
4.1  Utilitza  les  Tecnologies  de  la  
Informació  per 

informaci
ó 

rellevan
t, elaborant 

elaborar documents digitals propis (text, 
presentació, 

document
s 

propis
, i fent 

imatge, vídeo, so,...) com a resultat dels 
procés de 

exposicions i argumentacions 
dels 

buscar,  analitzar  i  seleccionar  la  
informació  més 

mateixo
s.     rellevant. 

     

4.2. exposa i defensa treballs elaborats 
sobre temes 

     

vigents  en  el  context  social,  relacionats  

amb 

     

l’activitat    o    corporalitat,    utilitzats    

recursos 

     tecnològics. 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

Criteris de qualificació 
 
 

La nota final sortirà del promig aconseguit en els estandars d’aprenentatge que 
representa un 70% de la nota i actituds un 30%.  



La nota final que es posarà a l’acabar el curs, sortirà del promig 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% 

 
Sortirà de fer el promig de les següents notes de conceptes i procediments:  
- Preguntes orals o escrites que es faran sobre les parts de la sessió i avaluació 

pràctica per grups 
- Tècnica, tàctica i reglament  del  beisbol, a nivell pràctic. 
- Saber realitzar la tècnica de l’estil crol i identificar els errors principals. 
- Saber realitzar la tècnica de l’estil esquena i identificar els errors principals. 
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2ª AVALUACIÓ 
Coneixements 70% 

 
Sortirà de fer el promig de les següents notes de conceptes i procediments: 
-Prova de 5 minuts fent cursa i de 10 minuts nedant. 
-Tests de tècnica, tàctica i reglament del waterpolo. 
-Saber representar per grups estats d’ànim i expressió de sentiments. 
-La nota del nivell que posin els monitors d’esquí. 

 
3ª AVALUACIÓ 
Coneixements 70% 

 
Sortirà de fer el promig de les següents notes de conceptes i procediments: 
-Tests de tècnica, tàctica i reglament de l’handbol. 
-Test de la tècnica d’ un joc malabar i coreografia grupal, coordinant diferents jocs 
malabars. 
-Proves d’agilitat i coordinació al medi aquàtic. 
 

 
Actituds  
De forma general la nota d’actituds en cada avaluació, sortirà de l’observació de 

5 items d’aspectes d’actitud.  
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. 
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-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. 
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 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.  

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


