
Departament d’Educació Física (1r d’ESO) 

CONTINGUTS EF IES BENDINAT 1 ESO 
1a Avaluació 2a Avaluació 3a Avaluació 

UD1 HIGIENE 

UD2 RESISTÈNCIA 1 

UD3 MIM 

UD 4 KRAVMAGA 

UD 5 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT 

UD6 TREBALL DE RESPIRACIÓ I QUIETUD 

UD7 CLASSIFICACIÓ DELS EXERCICIS 

UD8 ENTRENAM LA NOSTRA SALUT: Capacitats físiques 

relacionades  

UD9 ALERTA ESCOLAR I  

UD10 FONAMENTS DELS ESPORTS DE RAQUETA 

UD11 FORÇA 1 

UD12 FONAMENTS DELS ESPORTS COL·LECTIUS: HANDBOL 

UD13 ATLETISME 1 

UD14 ELS HÀBITS HIGIÈNICS I POSTURALS. L’ESQUENA 

UD15 TABAQUISME 

UD16 PARTS D’UNA SESSIÓ 

UD17 JOCS POPULARS: Tir de Fona 

 

UD18 FLEXIBILITAT 1 

UD19 ORIENTACIÓ 1 

UD20 FONAMENTS DELS ESPORTS DE LLUITA 1 

UD21 BALL COREOGRAFIA 

UD22 CONSUM CALÒRIC 1 

UD23 SENDERISME  1 

UD24 ESPORTS  RECREATIU-INDIACAS/MATO 

UD 25 NATACIÓ 1 

UD26  VELA I PIRAGUA 

 

FUNCIONAMENT DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA 
Es realitzaran tres avaluacions i en iniciar cadascuna d’aquestes vos informarem sobre el que treballarem i com vos                  
avaluarem. Aquesta avaluació sempre serà a partir de 3 aspectes:  

1 CONCEPTES 

Són els aspectes teòrics que heu de saber de cada unitat didàctica i que per tant tenen a veure amb                    
apunts o  com de conceptes que expliquem o practiquem a classe. Tenen una valor d’un 30% de la nota.  

2 PROCEDIMENTS 

És la pràctica que fem a classe cada dia i com el que heu de saber fer de cada unitat didàctica. La                      
pràctica l’ avaluarem a cada classe, a més de proves d’execució. Té un valor d’un 40% de la nota.  

● Participació: Les classes d’Educació Física son en quasi la seva totalitat pràctiques, per aquest motiu el professor                 
enregistrarà a seu quadern de classe la implicació dels alumnes a les sessions.La manca d’interés,participació               
pràctica o esforç a les sessions contarà a la nota final de la part procedimental. 
 

3       ACTITUDS 
 Té un valor d’un 30%, la mesurarem amb aspectes com: 

● Puntualitat: Als 5’ d’haver sonat el timbre de canvi d’hora haureu d’estar al pavelló preparats per començar la                  
sessió. Per tant vos haureu de canviar aviat i estar a disposició del professor.Després el professor començarà a                  
passar llista. Cada retard pot restar 0,5 punts.  

● Vestimenta: Cal portar l’equipament esportiu adequat, inclòs el calçat adequat per realitzar les sessions d’educació               
física,en cas contrari no podreu fer pràctica i haureu d’escriure a un full la sessió realitzada pels companys. No es pot                     
portar anells, arracades, rellotges i cap altra element complementari que pugui comportar un perill. Per no portar la                  
roba i no fer classe o no dur calçat adequat pot restar fins a  1 punts.  

● Higiene bàsica: cal rentar-se amb una tovallola les aixelles i canviar-se de roba després de cada classe (camiseta), si                   
no és que el professorat d’educació física vos especifica el contrari. Per no realitzar les tasques de higiene pot                   
restar  1 punt.  

● Vestidors: Tenen una funció per a practicar una higiene individual i col·lectiva adequada i no s’han de mal emprar.                   
Està prohibit entrar a un vestidor que no correspongui. Cal tenir-hi un comportament cívic: qui no el tingui no el                    
podrà fer servir. Vos recomanem que no deixeu objectes de valor inclosos els mòbils (el departament no es farà                   
responsable de les pèrdues). Per comportament inadequat al vestuari 2 punts.  

● Instal·lacions i material: cal fer un bon ús d’aquest per a que pugui durar molts d’anys.Els professors seran molt                   
estrictes a l’hora d’utilitzar la piscina ja que aquesta es comparteix amb els abonats de l’ajuntament i s’hauran de                   
compartir per tant els vestuaris.No es pot entrar en el magatzem de material sense permís del professor. Per                  
comportament inadequat amb les instal·lacions es pot llevar fins a  2 punts.  

● Espais i sortides al voltant de l’IES: En aquest centre tenim la gran sort de gaudir d’un espai verds just a la sortida                       
del centre únicament creuant un carrer. Tots els alumnes a principi de curs hauran de tenir l’autorització de sortida                   
al voltant del centre que es dona a la matrícula. Els professors seran molt estrictes en quant a la realització de les                      
activitats que es facin. El desplaçament tant d’anada com de tornada serà amb el professor, en cap cas es pot sortir                     
del centre per anar sense l’acompanyament del/s professors i els alumnes hauran de complir estrictament les                
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normes. Ningú pot anar tot sol. 
● Comportament: es refereix al respecte a companys, professorat i altres persones del centre. Per comportament               

inadequats d’anar tot sol alvoltant de l’Ies sense autorització fins a  2 punts.  
● Material: la matèria conceptual serà entregada per part del professor mitjançant la pàgina web del centre, per tant                  

l’alumne/a tindrà accés a tota aquesta informació durant tot l’any. 
 
PEL QUE FA A LA QUALIFICACIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA... 

● Per fer mitjana en cada avaluació cal obtenir una nota mínima de 3, en totes les proves de conceptes, procediments i en la part                        

d’actituds, de l’avaluació en curs i totes les avaluacions anteriors. La mitjana entre els tres components (conceptes, procediments                  
i actituds), ha de ser de 5. Per tant, si un/a alumne/a suspèn ha de tenir ben clar que pot haver estat per suspendre sols una part.  

● L’avaluació és contínua, això significa que en cada trimestre es podrà recuperar aquelles parts no superades en les avaluacions                   

anteriors. En cada avaluació es marcarà una data per a poder recuperar les proves d’execució no superades en avaluacions                   
anteriors.  

● NO HI HA CAP ALUMNE EXEMPT D'EDUCACIÓ FÍSICA: 
● Si vos lesioneu o vos poseu malalts caldrà que presenteu 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. En qualsevol cas sempre fareu educació física. 
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