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Continguts trimestre Metodologia i recursos: Qualificació 

 
L'activitat física i la salut: 

● Proves de condició física 
● Resistència 
● Força 
● Flexibilitat 
● Velocitat 
● Nutrició i primers auxilis 

 
L'activitat física recreativa i 
l'expressió corporal: 

● Coreografia i mim. Relaxació 
● Jocs populars i esports 

alternatius 
 
L'activitat física i l'esport: 

● Esports 1 
● Esports 2 
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Metodologia:  
La metodologia emprada ha d'implicar 
cognoscitivament l'alumnat per mitjà 
d'activitats que, de manera simultània a 
la pràctica física, potenciïn la reflexió. 
 
Es realitzaran dinàmiques de grup 
classe, treball pràctic i de recerca en 
grups reduïts, treball per parelles i 
individual. Grups heterogenis i sempre 
canviant de companys, treballant tots 
amb tots. Els grups sempre mixtes. 
 
Segons la sessió es fa servir diferents 
estils d’ensenyament-aprenentatge, 
descobriment guiat amb resolució de 
problemes, ensenyament directe, 
ensenyament recíproc (grups reduïts), 
ensenyament creatiu (total llibertat 
d’experimentació) potenciant 
l’autogestió dels propis continguts 
d’educació física. 
 
Recursos:  
material fungible i les instal·lacions 
d’EF (pilotes, cordes, pistes exteriors, 
gimnàs...), suport musical, suport 
audiovisual, espais exteriors del centre 
(camps i camins del costat de l’institut). 

ASSOLIMENT OBJECTIUS               80% 
HÀBITS                                                 20% 
 
COM AVALUEM:  

1. Avaluació dels objectius d’EF:  
- Realitzant els treballs, fitxes o exercicis dins del termini establert.  
- Participació activa en les classes. 
- Realitzant les proves pràctiques i teòriques proposades. 

La qualificació d’aquest apartat s’obtindrà de la mitjana aritmètica de les diferents proves             
pràctiques i la participació en les classes.  

 
        2. Avaluació dels hàbits: 

- L’ assistència a classe. 
- La puntualitat. 
- Roba i calçat esportiu adequats.  
- Higiene personal. 
- Respecte als companys, al professor, material e instal·lacions. 

 
Aprovar:  

- Un trimestre: quan la mitja de l’avaluació és 5 o més. 
- El curs: quan la mitja obtinguda dels tres trimestres sigui de 5, essent 

condició indispensable haver aprovat dos dels tres trimestres.  
     Recuperació: 

 
- Es realitzarà avaluació continuada, d’un trimestre a un altre, dels 

continguts que sigui possible fer-ho 
- Els hàbits: no és  recuperable amb proves, però es tindrà en compte 

l’evolució positiva al llarg del curs. 
- Si a final de curs l’alumne no hagués superat l’ àrea hi haurà la 

possibilitat de recuperar-la mitjançant la prova competencial a 
l’avaluació extraordinària.  
 

Exempcions: es realitzaran treballs teòrics i tasques alternatives durant les 
sessions. 
*En cas de que patir una lesió, o algun problema que no faci possible la 
pràctica normal dins l’àrea d’ Educació Física, s’haurà de portar el paper del 
metge, indicant quin tipus de lesió es pateix, la durada del temps de 
convalescència i/o els exercicis que no es poden fer. 



COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATÈRIA 
La competència en el domini corporal i postural: implica l'autoconeixement, el desenvolupament de les pròpies capacitats físiques, la utilització de les habilitats i destreses motrius en                          
diferents situacions i medis, l'expressió i l'autocontrol corporals i la capacitat per gaudir de l'activitat física. 

La competència en l'adquisició d'un estil de vida saludable: comporta el coneixement, la valoració i la pràctica dels hàbits saludables, així com el reconeixement dels riscos que                           
impliquin els hàbits no saludables. 

La competència en l'ocupació activa del temps de lleure: permet la relació respectuosa de la persona amb el medi social i natural, ja que comporta l'aprofitament, l'organització i la                             
gestió de l'activitat física com a recurs d'ocupació del temps lliure i facilita també la interiorització dels hàbits saludables a la vida quotidiana en general. 

OBJECTIUS 
1. Conèixer, experimentar i valorar els efectes positius de la inclusió de l'activitat física i les tècniques de relaxació en els hàbits personals, per a la millora de la salut i de la qualitat de                                   
vida i també per a la millora de les relacions interpersonals i socials.  

2. Elaborar i dur a la pràctica un programa d'activitat física saludable, per a la consecució d'uns objectius, ajustats a les necessitats i característiques de les persones a qui estigui adreçat, a                                
partir de l'avaluació de l'estat inicial. 

3. Organitzar i participar en activitats físiques en el temps de lleure, valorant els seus aspectes positius i sent capaços d'optimitzar els recursos disponibles, resolent les dificultats i/o els                             
conflictes amb el diàleg i el treball en equip. 

4. Practicar habilitats motrius diverses i exercitar les capacitats físiques per resoldre situacions motrius diferents, aconseguir un bon domini i autocontrol del cos i constatar la importància                           
de la responsabilitat, la perseverança i l'esforç per aconseguir una millora.  

5. Participar activament en l'organització i/o realització d'activitats físiques en el medi natural, respectant el medi ambient i adoptant les mesures de seguretat adequades. 

6. Adoptar una actitud crítica davant aquells aspectes de les activitats físiques i esportives que no siguin adequats per a un correcte desenvolupament personal i social, com les pràctiques                             
nocives relacionades amb l'àmbit de la salut, la recreació, o relacionades amb l'esport i la competició. 

7. Dissenyar i executar activitats d'expressió corporal, sent capaços de valorar- les com a mitjà de creixement personal i de comunicació amb els altres, respectant la seva diversitat.  

8. Conèixer i valorar les sortides professionals relacionades amb l'àmbit de l'educació física i l'esport.  

9. Valorar, conèixer i utilitzar les possibilitats que les tecnologies de la informació i la comunicació i els mitjans audiovisuals ofereixen en l'àmbit de l'activitat física i esportiva. 

CRITERIS AVALUACIÓ: 
1. Realitzar i aplicar de manera autònoma un programa d'activitat física orientat a la salut, utilitzant els coneixements adquirits per valorar la condició física inicial i les característiques o condicions                              
pròpies, establir objectius adequats, aplicar correctament els principis i mètodes d'entrenament i assumir els valors de l'esforç, la constància i la perseverança en la consecució dels objectius.  

2. Organitzar i dur a terme en grup o de manera autònoma diferents tipus d'activitats físiques, aprofitar i optimitzar els recursos disponibles i consensuar les normes a seguir, en diferents àmbits                               
(escolar, entorn, etc.). 

3. Resoldre situacions motrius diverses i en diferents contextos, utilitzar adequadament els elements tècnics i tàctics dels diferents esports i respectar les normes del joc net i tenir cura dels espais i                                
els materials.  

4. Crear, organitzar-se i realitzar una composició expressivocorporal en grup, posant en joc els coneixements adquirits, mostrant capacitat d'abstracció i expressivitat pròpia, respectant i valorant                         
l'aportació dels altres per a la consecució d'un objectiu comú. 

5. Cercar informació referent a l'activitat física utilitzant diferents fonts, suports i mitjans, analitzar i interpretar la informació i reflexionar de manera crítica sobre diferents aspectes relacionats amb                            
l'activitat física, la salut i els hàbits socials.  

6. Conèixer i valorar, mitjançant la cerca d'informació, les sortides professionals que estan relacionades amb les activitats físiques en els diferents àmbits treballats: salut, lleure i esport. 

7. Saber utilitzar i valorar les noves tecnologies de la informació i la comunicació i els mitjans audiovisuals en activitats a l'aula i/o activitats complementàries, com a suport per aconseguir els                               
objectius de la matèria, així com identificar i valorar diferents aplicacions tecnològiques relacionades amb l'activitat física. 



 


