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UNITATS DIDÀCTIQUES D’EF DE 1r BATXILLERAT DEL CURS 2015-2016

* Amb possibilitat de canvi d'alguna/es U.D. de trimestre  per  raons d'organització interna del

departament.

RESUM DE LES NORMES BÀS  IQUES

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

igualment la pràctica i/o realitzar altres activitats que s’avaluaran en finalitzar la classe. 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 imprescindibles són: sabates

de bany (xancletes), tovallola, pinta, sabó..

 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, el lliurament de les tasques amb puntualitat,

la higiene...

AVALUACIÓ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA

1. Per  APROVAR UNA UNITAT DIDÀCTICA caldrà obtenir  una nota de 5 de la suma de totes les

parts: part pràctica, teòrica i actitudinal. No obstant això, caldrà obtenir almenys un 4 de conceptes, un

4  de  procediments i  un  4  d’actituds per  poder  fer  la  mitjana.  L’alumnat   tindrà  l'oportunitat  de

recuperar-la mitjançant la realització de la prova que correspongui,  al començament de la següent

avaluació o en cas de no recuperar-la, ho farà amb la prova global durant el mes de maig/juny (a

aquest efecte la màxima nota obtinguda per recuperació serà d'un 5). Si tampoc se superen les

proves, disposareu de la prova extraordinària de setembre, on vos examinareu de tot el curs . 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.

3. 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  d'una determinada matèria en  una avaluació  -  sempre tenint  en  compte  les

circumstàncies personals de l'alumne/a. 

4. El percentatge a l’hora d’avaluar cada avaluació será el següent:

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

Els mínims per a poder fer mitjana a una avaluació són:
      20% Conceptual (Mínim de 2 punts)

                                                      20% Procedimental( Mínim de 2 punts)
                                                      10% Actitud (Mínim de 1 punt)
Si en qualsevol de les 3 parts no s'arriba al mínim:

- no se podrà realitzar mitjana i l'alumne suspendrà l'avaluació fins a que recuperi la part
suspesa(es guardarà la nota de les parts aprovades).i la nota màxima serà d'un 3

- La nota resultant serà la mitjana obtinguda de les 3 parts ( la part que se recuperi

obtindrà com màxim un 5)

 - Una nota d'un apartat (conceptual, procedimental i actitudinal )no podrà    

compensar la nota d'un altre si aquest no arriba al mínim exigit.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1.   Millorar o mantenir els factors de la condició física i les habilitats motrius amb un enfocament cap a

la salut tenint en compte el propi nivell i orientar-los cap a les pròpies motivacions i cap a estudis o

ocupacions posteriors.

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 i tenint en compte les pròpies característiques i el nivell inicial, i avaluar

les millores obtingudes.

3.  Valorar l’activitat física des de la perspectiva de la salut, el gaudi, l’autosuperació i les possibilitats

d’interacció  social  i  de  perspectiva  professional  i  adoptar  actituds  d’interès,  respecte,  esforç  i

cooperació en la pràctica d’aquest tipus d’activitat. 

TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS AL LLARG DEL CURS

1r BATX

1. CF: Genralitats i Salut

2. FORÇA I

FLEXIBILITAT

3. ACROSPORT

4. SENDERISME

5. CF: TREBALL

AERÒBIC

6. BALLS DE SALÓ II

7. VOLEIBOL

8. MITES i Mal  HáBITS

9. ESPORTS I

RECREACIÓ

10. RELAXACIÓ
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4. Solucionar de forma creativa situacions d’oposició, de col·laboració o de col·laboració-oposició en

contextos esportius o recreatius, adaptant les estratègies a les condicions canviants que es produeixen

durant la pràctica. .

5.  Resoldre  situacions  motrius  en  diferents  contextos  de  pràctica  aplicant  habilitats  motrius

específiques  amb fluïdesa,  precisió  i  control,  i  perfeccionar  l’adaptació  i  l’execució  dels  elements

tècnics desenvolupats al cicle anterior.

6.   Crear i representar composicions corporals col·lectives amb originalitat i expressivitat i aplicant les

tècniques més apropiades a la intencionalitat de la composició.

7.  Mostrar un comportament personal i social responsable, amb respecte a si mateix, als altres i a

l’entorn en el marc de l’activitat física.

8. Controlar  els  riscs  que  poden  generar  la  utilització  dels  equipaments,  l’entorn  i  les  pròpies

actuacions a l’hora de dur a terme les activitats fisicoesportives i artisticoexpressives i actuar de forma

responsable tant individualment com en grup. 

9.  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per millorar el propi procés d’aprenentatge,

aplicar  criteris  de  fiabilitat  i  eficàcia  en  la  utilització  de  fonts  d’informació  i  participar  en  entorns

col·laboratius amb interessos comuns. 


