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1. CONTINGUTS 

SALUT JOCS I ESPORTS EXPRESSIÓ 
CORPORAL 

ACTIVITATS EN EL 
MEDI NATURAL 

ESCALFAMENT ESPECÍFIC ESPORTS RAQUETA3 CORDES AMB RITME 3 ORIENTACIÓ 3 

RESISTÈNCIA 3 RUGBI FLAG BLUES ACTIVITATS DE PLATJA 1 

FLEXIBILITAT 3 NATACIÓ 3 TREBALL DE RESPIRACIÓ I 
QUIETUD 3 

 TRIATLÓ 

FORÇA 3 HÒQUEI 1   SENDERISME 

HÀBITS POSTURALS I ESPORTIUS PITXI     

NUTRICIÓ EQUILIBRADA 2 FRESSBE      

SEDENTARISME I VIDA ACTIVA     

 
2. OBJECTIUS MÍNIMS 

● Conèixer els continguts teòrics de l’escalfament , la resistència , els hàbits posturals i              

esportius, la nutrició, la flexibilitat , el sedentarisme i la vida activa, les actuacions al medi                

aquàtic i  la força. 

● Incrementar el nivell inicial de resistència aeròbica,, flexibilitat i força arribant als mínims              

acordats amb el departament en funció del seu estat inicial. 

● Ser capaç d’elaborar missatges utilitzant un codi artístic mitjançant el ball del blues i treball               

amb cordes elaborant una petita coreografia. 

● Demostrar el domini de les habilitat tècnica bàsica del rugbi flag, el hòquei i la natació,                 

l’orientació i demostrar la seva aplicació en una situació real de joc 

 
3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ/ ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES 3r ESO 
1. Conèixer, recopilar i practicar exercicis i activitats aplicats a l’escalfament específic. 

− Organitza i realitza escalfaments específics, previ anàlisi de l’activitat posterior. 

− Identifica distints exercicis de les diferents fases de l’escalfament específic. 

− És capaç de relaxar-se durant la fase de tornada a la calma. 

2. Incrementar el nivell inicial de resistència aeròbica a través de posar en pràctica un programa de treball regular i                   
autònom, fent ús de diferents sistemes d’entrenament i coneixent els efectes sobre la salut. 



− Aconsegueix una millora de la seva resistència després de portar a terme un programa amb distints sistemes                 
d’entrenament: carrera contínua, i fraccionats.  

− Adapta la intensitat de l’esforç controlant la freqüència cardíaca. 

− Es capaç de realitzar 18’ minuts de carrera continua, al ritme individual de l’alumne. 

3. Practicar i posar en escena una coreografia de blues i cordes amb suport musical. 

− Practica i posa en pràctica una coreografia de blues per parelles.  

− Mostra respecte i tolerància tant en el paper de participant com el d’espectador, en la presentació de la coreografia. 

4. Incrementar el nivell inicial de Flexibilitat a través de posar en pràctica un programa de treball regular i autònom fent ús                     
de diferents sistemes d’entrenament, i coneixent els efectes sobre la salut i la identificació dels distints exercicis als                  
diferents grups musculars. 

− Aconsegueix una millora de la seva flexibilitat després de portar a terme un programa  

− Reconeix i relaciona distints exercicis de flexibilitat  als corresponents grups musculars. 

5. Conèixer i posar en pràctica a través de diferents situacions de joc els fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris del                   
rugbi flag i l’hòquei, mostrant actituds de respecte i acceptació de les decisions reglamentàries i a la resta de companys 

− Demostra els distints gestos tècnics, conceptes tàctics i regles bàsiques d’aquests esports. 

6. Incrementar el nivell inicial de Força a través de posar en pràctica un programa de treball regular i autònom, fent ús de                      
diferents tipus d’exercicis i coneixent els efectes sobre la salut i la identificació dels distints exercicis als diferents grups                   
musculars 

− Aconsegueix una millora de la seva força abdominal després de portar a terme un programa 

− Reconeix i relaciona distints exercicis de força  als corresponents grups musculars. 

7. Tenir un coneixement bàsic de les tècniques d’orientació esportiva, les diferents direccions bàsiques (Nord, Sud, Est i                 
Oest amb les seves variants i els seus respectius graus sense necessitat de brúixola) i saber ubicar-se en el plànol de                     
manera precisa. 

− Domina les tècniques bàsiques de l’orientació esportiva.  

− Orienta el mapa  

8. Conèixer i posar en pràctica a través de diferents situacions de joc els fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris del                   
triatló. 

− Posa en pràctica d’una sessió de triatló 

9. Participar de forma activa i tolerant en les diferents propostes d'activitats aquàtiques(estils d’esquena i braça), aplicant                
els coneixements adquirits a classe en els cursos anteriors. 

− Practicar els estils d’esquena, brça i papallona.  

10. Participar de forma activa, tolerant, cooperativa, esportiva i amb esforç, així com assistir d’una manera regular i puntual                  
a les sessions d’EF. 

− Participa activament en totes les sessions, activitats, exercicis i sortides didàctiques de l’àrea d’educació física.  

− Assistència puntual a les sessions d’educació física, així com compleix i respecta les normes del departament. 

 
 
 
 
 

 



4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

TEÒRIC / CONCEPTUAL PRÀCTIC / PROCEDIMENTAL ACTITUDS 

30% 50% 20 % 

Avaluació a través d’exàmens tipus 

test 

Treballs o presentacions a presentar 

Participació en el treball diari (avaluació 

del procés) 

Tests o proves d’execució pràctiques 

Ítems del Departament 

d’educació física 

Cal superar cada apartat amb una nota mínima de 3, l’avaluació queda suspesa fins a recuperar la nota 

inferior a 3. 

 
Per poder fer la mitjana de cada component i per tant la mitjana final és condició                
indispensable que totes les qualificacions parcials en cada component mai siguin inferiors a 3. Si               
això se satisfà es podrà treure la mitjana de totes les qualificacions d'aquest component. Si no és                 
així,  la  qualificació  de  l'assignatura  en  aquest moment  serà  de  4  o  inferior. 
 
Cal saber que si la mitjana és superior a 5, s'arrodoneix cap amunt a partir de coma 50 (,50). Si és                     
inferior a 5, s'arrodoneix sempre cap avall.  

 
En el cas que l'alumne obtingui una qualificació menor de 5 en una avaluació es posaran els mitjans                  
necessaris per intentar assimilar aquests continguts en avaluacions subsegüents. 
 
Si un alumne obté en més d’1 avaluació una qualificació d'actitud inferior a 3 haurà de recuperar-ho                 
tot per juny o setembre. 
 
 


