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ETAPA ESO 

CURS S3 

ÀREA/MATÈRIA EDUCACIÓ FÍSICA 

GRUP/GRUPS A I B 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Roig Iglesias, Òscar 

DATA ELABORACIÓ: 03/09/2021 

 

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 
 

S3A: 22 h. 
S3B: 22 h. 
 

 
UNITAT 0 :  PRESENTACIÓ DE L’ÀREA 
Temps: S3A (1 h.) S3B (1 h.) 
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Continguts:  
Presentació de la normativa específica per educació física. 
Decàleg del joc net.  
Continguts i criteris d’avaluació. 
Qüestionari sobre les preferències i inquietuds esportives dels alumnes en quan a l’àrea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT 1 :ESCALFAMENT AUTÒNOM DIRIGIT AL VOLEIBOL. BLOC 3. 
Temps:  S3A ( 4 h.) S3B (4 h.) 
 
Continguts:  
 L’ escalfament. Efectes. Pautes per a la seva elaboració. Identificació, en la realització 
d’escalfaments dirigits pel professorat, de criteris bàsics per a la seva elaboració com la durada, la 
intensitat i el tipus d’activitat.  
 Elaboració i posada en pràctica d’escalfaments per grups, previ anàlisi de l’activitat física que es 
realitza. 
 L’escalfament com a mitja de prevenció de lesions. 

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

Ods 3 Salut i Benestar 
 

 
 
 
 

UNITAT  2: VOLEIBOL. BLOC 1.  
Temps:  S3A (11 h.) S3B (11 h.) 
 
Continguts: 
 Pràctica dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris del voleibol. 
 Realització de jocs i activitats cooperatives dirigides a l’aprenentatge dels fonaments tècnics i 
tàctics del voleibol. 

Realització de tasques arbitrals en els esports col·lectius elegits, aplicant les normes pactades 
pel grup. 

Respecte i acceptació de les decisions arbitrals i del resultat esportiu.  
 Adopció de postures correctes en les activitats físiques i esportives realitzades. 
 Participació activa en les activitats del voleibol. 
 Acceptació de les regles i resultats del joc del voleibol.  

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

 

UNITAT 3: HOQUEI  
 
Continguts: 
 Pràctica dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris del hoquei. 
 Realització de jocs i activitats cooperatives dirigides a l’aprenentatge dels fonaments tècnics i 
tàctics del hoquei. 
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Realització de tasques arbitrals en els esports col·lectius elegits, aplicant les normes pactades 
pel grup. 

Respecte i acceptació de les decisions arbitrals i del resultat esportiu.  
 Adopció de postures correctes en les activitats físiques i esportives realitzades. 
 Participació activa en les activitats del hoquei. 
 Acceptació de les regles i resultats del joc del hoquei. 
(Competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana). 

Ods 10 Reducció de les desigualtats 
Ods 17 Aliança pels objectius 
 

 

 
 
 
 
2ª AVALUACIÓ 
 
S3A: 21 h. + 10 esquí 
S3B:21  h. + 10 esquí 
 
 
 

UNITAT 4: CONDICIÓ FÍSICA I SALUT: FORÇA RESISTÈNCIA (TREPA HORITZONTAL) I 
FLEXIBILITAT.   
Temps: S3A (8 h.) S3B (8 h.)  
 
Continguts:   
 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. 

Aprofundiment en el coneixement i desenvolupament de les capacitats físiques bàsiques i 
derivades. 
 Efectes del treball de força resistència i flexibilitat sobre l’estat de salut: efectes beneficiosos, 
riscos i prevenció. 
 Presa de consciència de la pròpia condició física i predisposició per millorar-la.  
 Execució de mètodes passius i actius pel desenvolupament de la flexibilitat. 
 Realització  de test de força resistència (flexions, salt de corda , abdominals 1 minut). 
 
 Activitats en medi no estable de trepa i recorreguts horitzontals. Capacitats implicades. Mesures 
de seguretat i control de riscos. 
 Nusos: realització i procediments de verificació de la seguretat.  

(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 4 Educació de Qualitat 
 

 
 

 
UNITAT 5 :  ACTIVITATS AL MEDI NATURAL 
Temps:  S3A (10 h.) S3B (10 h.) 
 
Continguts: 
 Coneixement de les activitats en espais oberts de l’entorn pròxim.  (esquí alpí, esquí de 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 4  de  11 

 

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 13 Acció Climàtica 
 

 
 

UNITAT 6  :  (FUTBOL I) 
 
Temps: S3A (9 h.) S3B (9 h.) 
 
Continguts: 
 Realització de tasques dirigides a l’aprenentatge dels fonaments tècnics bàsics del futbol. 
Adaptacions dels models tècnics a les característiques individuals. 

Les fases del joc en els esports col·lectius: organització de l’atac i la defensa. 
 Realització de jocs i activitats cooperatives dirigides a l’aprenentatge dels fonaments tècnics i 
tàctics del futbol. 

Adopció de postures correctes en les activitats físiques i esportives realitzades. 
Aspectes reglamentaris del futbol. 
Realització de tasques arbitrals en els esports col·lectius elegits, aplicant les normes pactades 

pel grup. 
Respecte i acceptació de les decisions arbitrals i del resultat esportiu.  
Observació i anàlisi d’accions de joc dels companys i companyes en les situacions d’oposició i 

d’oposició col·laboració. Estímuls rellevants que condicionen la conducta motriu en aquestes situacions. 
La oportunitat de les accions i l’anticipació com a clau de les intervencions. 

La col·laboració i la presa de decisions en equip. 
 
(competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana). 
Ods 17 Aliança pels objectius 
  

 

UNITAT 7 :  MÈTODES DE RELAXACIÓ 
Temps: 4 h. S3A (4 h.) S3B (4 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) 

 
Ods 3 Salut i Benestar 
Ods 10 Reducció de les desigualtats 
Ods 4 Educació de Qualitat 
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UNITAT 8 : 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). 
 
Ods 17 Aliança pels objectius 

  
 
 

3ª AVALUACIÓ 
 
S3A:22 h. 
S3B: 22h.  
 
 

UNITAT 9  :  (BASQUET I) 
 
Temps: S3A (8 h.) S3B (8 h.) 
 
Continguts: 
 Realització de tasques dirigides a l’aprenentatge dels fonaments tècnics bàsics del bàsquet. 
Adaptacions dels models tècnics a les característiques individuals. 

Les fases del joc en els esports col·lectius: organització de l’atac i la defensa. 
 Realització de jocs i activitats cooperatives dirigides a l’aprenentatge dels fonaments tècnics i 
tàctics del bàsquet. 

Adopció de postures correctes en les activitats físiques i esportives realitzades. 
Aspectes reglamentaris del bàsquet. 
Realització de tasques arbitrals en els esports col·lectius elegits, aplicant les normes pactades 

pel grup. 
Respecte i acceptació de les decisions arbitrals i del resultat esportiu.  
Observació i anàlisi d’accions de joc dels companys i companyes en les situacions d’oposició i 

d’oposició col·laboració. Estímuls rellevants que condicionen la conducta motriu en aquestes situacions. 
La oportunitat de les accions i l’anticipació com a clau de les intervencions. 

La col·laboració i la presa de decisions en equip. 
 
(competència d’aprendre a aprendre, competència social i ciutadana).  
Ods 17 Aliança pels objectius 

 

 

UNITAT 10:  EXPRESSIÓ CORPORAL 
Temps: 6 h. S3A (6 h.) S3B (6 h.) 
 
Continguts: 
 Balls i danses: aspectes culturals en relació a l’expressió corporal. 
 Propostes d’activitats, formes jugades o balls dirigits a la presa de consciència dels distints espais 
utilitzats en expressió corporal: espai interior, espai físic, espai propi i espai social. 
 Realització de moviments corporals globals i segmentaris amb una base rítmica, combinant les 
variables d’espai, temps i intensitat i destacant el seu valor expressiu. 
 Execució de balls de pràctica individual, per parelles o col·lectiva. 
 Predisposició a realitzar els balls i danses amb qualsevol company i companya. 
 Disseny i realització de coreografies a partir de les premisses aportades pel professor. 
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 Elaboració per grups d’ una dansa o ball amb ritme marcat de 4 o 8 temps. Han d’enllaçar com a 
mínim dues seqüències, coordinant passos diferents en cada una d’elles. 
 Participació en les activitats d’expressió amb disposició d’ajuda i col·laboració. 

(Competència cultural i artística). 
Ods 10 Reducció de les desigualtats 
Ods 17 Aliança pels objectius 
Ods 4 Educació de Qualitat 
 

 
 
 
 

UNITAT 11: CONDICIÓ FÍSICA I SALUT: VELOCITAT  
Temps: S3A (5 h.) S3B (5 h.) 
 
Continguts: 
 Desenvolupar els nivells de velocitat, 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. 
 Mètodes per arribar a valors saludables en la velocitat. 
 Control de la intensitat dels esforços: la freqüència cardíaca, l’escala de percepció de l’esforç. 
 Aprofundiment en el coneixement i desenvolupament de les capacitats físiques bàsiques i 
derivades. 
 Presa de consciència de la pròpia condició física i predisposició per millorar-la.  

Test inicials i final de 50 metres. 
(Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència social i 

ciutadana) 
 
Ods 3 Salut i Benestar 
 
 

 
 

UNITAT 12 :  CONDICIÓ FÍSICA I SALUT. HIGIENE POSTURAL I ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT 
FÍSICA. PRIMERES ACTUACIONS DAVANT DE LESIONS.   
Temps: 3 h. S3A (3 h.) S3B (3 h.)  
  
Continguts: 
 Realització d’exercicis de condicionament físic (sobretot de força muscular i flexibilitat) atenent a 
criteris d’higiene de la postura com a estratègia per a la prevenció de lesions. Caldrà transferir-les a les 
posicions corporals de les activitats quotidianes.  
 Anàlisi de les posicions del raquis en les diferents activitats esportives y de la vida quotidiana. 
 Alimentació i activitat física: equilibri entre la ingesta i la despesa calòrica. 
 Càlcul de la ingesta i la despesa calòrica diària en un període de temps concret. 
 Realització dels tests  finals de força resistència.  
 Primeres actuacions davant les lesions més comuns que poden manifestar-se durant la pràctica 
esportiva. 
 (Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència social i 
ciutadana) 
Ods 3 Salut i Benestar 
Ods 4 Educació de Qualitat 
 

 
 
 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 
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Bloc 1. Activitats físico esportives 

1.Resoldre situacions motrius individuals 
aplicant els fonaments tècnics i habilitats 
específiques, de les activitats físico-esportives 
proposades, en condicions reals o adaptades. 
2. Resoldre situacions motrius d’oposició, 
col·laboració o col·laboració oposició, utilitzant 
les estratègies més adequades en funció dels 
estímuls rellevants. 
 

1.1. Aplica els aspectes bàsics de les habilitats 
Específiques de les activitats proposades, 
respectant les regles i normes establertes. 
1.2. Auto avalua la seva execució respecte al  
model tècnic plantejat. 
1.3. Millora el seu nivell en l’execució i aplicació  
de les accions tècniques respecte al seu nivell 
de partida, mostrant actituds d’esforç, auto 
exigència i superació. 
1.4.Explica i posa en pràctica tècniques 
bàsiques de trepa o escalada, adaptant-se a les 
variacions que es produeixen, i regulant l’esforç 
en funció de les seves possibilitats. 
2.1.Adapta els fonaments tècnics i tàctics per 
obtenir avantatge en la pràctica de les activitats 
físico-esportives d’oposició o de col·laboració-
oposició desenvolupades durant el curs. 
2.2.Descriu i posa en pràctica de manera 
autònoma aspectes d’organització d’atac i de 
defensa en les activitats físico-esportives 
d’oposició o de col·laboració-oposició 
desenvolupades durant el curs. 
2.3.Reflexiona sobre les situacions d’oposició i 
col·laboració-oposició resoltes valorant la 
oportunitat de les solucions aportades i la seva 
aplicabilitat a situacions similars. 

 
 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 2. Activitats físiques artístiques i expressives  

1.Interpretar i produir accions motrius amb 
finalitats artístico-expressives, utilitzant la dansa 
i altres tècniques d’expressió corporal 

1.1.Crea i posa en pràctica una seqüència de 
moviments corporals ajustats a un ritme prefixat. 
1.2.Col·labora en el disseny i la realització de 
balls i danses, adaptant la seva execució a la 
dels companys. 
1.3.Realitza improvisacions com a mitja de 
comunicació espontània. 

 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 3. Aptitud física i salut 

1.Reconèixer els processos que intervenen en la 
millora de l’aptitud física i aplicar els 
mecanismes de control de la intensitat per a 
progressar en els marges saludables. 
2.Desenvolupar les capacitats físiques d’acord 
amb les possibilitats personals i dintre dels 
marges de la salut, mostrant una actitud d’auto 
exigència en el seu esforç, aplicant les activitats 
i exercicis propis dels mètodes d’entrenament de 
cada capacitat. 
3.Desenvolupar activitats pròpies de cadascuna 
de les fases de la sessió d’activitat física, 
relacionant-les amb les característiques de les 
mateixes. 

1.1.Analitza la implicació de les capacitats 
físiques i les coordinatives en les diferents 
activitats físico-esportives i artístico-expressives 
treballades en el curs. 
1.2.Coneix els efectes sobre la salut i les 
adaptacions orgàniques i personals que es 
produeixen amb l’activitat física sistemàtica. 
1.3.Associa els sistemes metabòlics d’obtenció 
d’energia amb els diferents tipus d’activitat 
física, l’alimentació i la salut. 
1.4.Adapta la intensitat de l’esforç controlant la 
freqüència cardíaca corresponent als marges de 
millora dels diferents factors de condició física. 
1.5.Aplica de forma autònoma procediments per 
auto avaluar els factors de la condició física. 
2.1.Participa activament en la millora de les 
capacitats físiques bàsiques des d’un 
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enfocament saludable, utilitzant els mètodes 
bàsics per al seu desenvolupament. 
2.2.Aconsegueix els nivells de condició física 
d’acord amb el seu moment de 
desenvolupament motor i a les seves 
possibilitats. 
2.3.Aplica els fonaments d’higiene de la postura 
en la pràctica de les activitats físiques com a 
medi de prevenció de lesions. 
3.1.Relaciona l’estructura d’una sessió 
d’activitat física amb la intensitat dels esforços 
realitzats. 
3.2.Prepara i posa en pràctica activitats per a la 
millora de les habilitats motrius en funció de les 
pròpies dificultats 
 

 
 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 4. Continguts transversals 

1.Reconèixer les possibilitats de les activitats 
físico-esportives i artístico-expressives com a 
formes d’inclusió social, facilitant l’eliminació 
d’obstacles a la participació d’altres persones 
independentment de les seves característiques, 
col·laborant amb els altres i acceptant les seves 
aportacions. 
2.Reconèixer les possibilitats que ofereixen les 
activitats físico-esportives com a formes d’oci 
actiu i d’utilització responsable de l’entorn. 
3.Controlar les dificultats i els riscos durant la 
seva participació en activitats físico-esportives i 
artístico-expressives, analitzant les 
característiques de les mateixes i les 
interaccions motrius que comporten, i adoptant 
mesures preventives i de seguretat en el seu 
desenvolupament. 
4.Utilitzar les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació en el procés d’aprenentatge, per 
buscar, analitzar i sel·leccionar informació 
rellevant, elaborant documents propis i fent 
exposicions i argumentacions dels mateixos.  
 

1.1. Mostra tolerància i esportivitat tant en paper 
De participant com en el d’espectador. 
1.2.Colabora en les activitats de grup, 
respectant les aportacions dels altres i les 
normes establertes, i assumint les seves 
responsabilitats per la consecució dels objectius. 
1.3.Respecta als altres dintre de la tasca 
d’equip, amb independència del nivell de 
destresa. 
2.1.Coneix les possibilitats que ofereix l’entorn 
per a la realització d’activitats físico-esportives. 
2.2.Respecta l’entorn i el valora com un lloc 
comú per a la realització d’activitats físico-
esportives. 
2.3.Analitza críticament les actituds i estils de 
vida relacionats amb el tractament del cos, les 
activitats d’oci, l’activitat física i l’esport en el 
context social actual. 
3.1.Identifica les característiques de les 
activitats físico-esportives i artístico-expressives 
proposades que poden suposar un element de 
risc per ell mateix i pels altres. 
3.2.Descriu els protocols a seguir per activar els 
serveis d’emergència i de protecció de l’entorn. 
3.3.Adopta les mesures preventives i de 
seguretat pròpies de les activitats 
desenvolupades durant el cicle, tenint especial 
cura amb aquelles que es realitzen en un entorn 
no  estable. 
4.1.Utilitza les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació per elaborar documents digitals 
propis (text, presentació, imatge, vídeo, so,...), 
com a resultat del procés de recerca, anàlisi i 
selecció d’informació rellevant. 
4.2.Exposa i defensa treballs elaborats sobre 
temes vigents en el context social, relacionats 
amb l’activitat física o la corporalitat, utilitzant 
recursos tecnològics. 
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 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. 
 
 
 
 
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) 
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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. 

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 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. 


