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RESUM DE LES NORMES BÀSIQUES 

• VESTUARI. SEMPRE Cal portar l’equipament esportiu adequat, en cas contrari haureu de fer 

igualment la classe realitzant altres activitats. Per la vostre seguretat i la dels companys, no es 

poden portar anells, arracades, rellotges i cap altre element que pugui comportar un perill. També 

per seguretat s’han de dur els cabells recollits i sabates esportives ben fermades. 

• HIGIENE. Cal canviar-se de camiseta després de cada classe, excepte si el professorat 

d’educació física vos especifica el contrari. Els elements d’higiene personal imprescindibles que 

cal dur  són:  tovallola, desodorant, roba de recanvi... 

• COMPORTAMENT I ACTITUD. Es considera de gran importància l’actitud de l’alumnat a les 

sessions, es valora: l’assistència, la puntualitat, l’adequació de l’equipament esportiu, la 

participació i implicació en les sessions, el respecte, la higiene... 

• INSTAL· LACIONS I MATERIAL: Cal fer un ús respectuós del mobiliari, dels espais i del material 

esportiu. L’ incompliment d'aquesta norma pot afectar a l'avaluació i a les sancions corresponents 

del R.R.I. del Centre. 
AVALUACIÓ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA 

1. Per APROVAR UNA UNITAT DIDÀCTICA caldrà obtenir una mitjana de 5 entre la part pràctica i la 

teòrica. No obstant això, caldrà obtenir almenys un 4 de cada part per poder fer mitjana. L’alumnat 

tindrà l'oportunitat de recuperar-la mitjançant les recuperacions pertinent, (a aquest efecte se vos 

guardarà la qualificació per a fer la mitjana). Si tampoc se superen les proves, disposareu de la prova 

extraordinària de setembre, on vos examinareu de: de l'avaluació suspesa o de tot el curs si s'han 

suspès dues o més avaluacions. En cas de suspendre per la part actitudinal s'ha de recuperar tot el 

curs al mes de setembre. 

2. NO HI HA CAP ALUMNE/A EXEMPT/A D'EDUCACIÓ FÍSICA: Si vos lesioneu o vos poseu malalts 

caldrà que presenteu el corresponent certificat mèdic que informi sobre el vostre cas.  SEMPRE 

serà el professorat d’educació física qui decidirà si podeu o no fer la pràctica d'aquella sessió o 

heu de fer alguna tasca alternativa. Normalment el professor/a vos farà participar en aquelles 

activitats o part d’activitats en que no es vegi implicada la vostre dolència. En qualsevol cas sempre 

fareu educació física. L’alumne/a sempre haurà de portar el material. 

4. La falta a classe d'una forma reiterada pot provocar la impossibilitat de l'aplicació correcta dels 

criteris generals d'avaluació i la pròpia avaluació contínua. Considerarem que l'alumne/a perd la 

possibilitat d'aplicar-li l'avaluació contínua quan hagi faltat o no hagi participat de forma no justificada al 

20% de les sessions en una avaluació - tenint en compte les circumstàncies personals de l'alumne/a.  

5. El percentatge a l’hora d’avaluar serà el següent: 

CURS TEORIA PRÀCTICA ACTITUDS  
1r ESO 20% 40% 40% 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1. Conèixer, recopilar i practicar exercicis i activitats aplicats a l’escalfament general.  

2. Utilitzar la freqüència cardíaca i la respiració com a mitjà de control de la intensitat de les diverses 

activitats fisicoesportives.  

3. Reconèixer i desenvolupar les capacitats físiques bàsiques relacionades amb la salut i millorar-les 

respecte al nivell inicial.  

4. Identificar els hàbits higiènics i posturals saludables relacionats amb l’activitat física i amb la vida 

quotidiana.  

5. Fer ús de les habilitats específiques apreses, amb atenció especial als elements perceptius i 

d’execució.  

6. Practicar, en situacions facilitades, tècniques i estratègies bàsiques de jocs i activitats esportives.  

7. Mostrar actituds de cooperació, tolerància i esportivitat en la pràctica d’activitats fisicoesportives, així 

com respecte a la utilització de material i instal·lacions.  

8. Elaborar missatges, tant de manera individual com col·lectiva, mitjançant tècniques com el mim, el 

gest, la dramatització o la dansa, i comunicar-ho a altres o a la resta de grups.  

9. Seguir les indicacions dels senyals de rastreig en un recorregut pel centre i els seus voltants.  

10. Mostrar actituds de respecte i valoració davant les realitzacions dels altres.  

11. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs de la matèria.  

 

UNITATS DIDÀCTIQUES DE 1rESO DEL CURS 2014-2015 

1r ESO 

Escalfament General  
Condició Física i Salut  

Hoquei 
 

Circ 
Parkour 
Rugbi 

Vela i Piragüisme 
Natació: familiarització 
amb el medi aquàtic 

Senderisme 
Atletisme 

 


