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1.- Equip necessari: 

- Roba i calçat adequat per la pràctica esportiva. Els alumnes que no ho             
portin tindran falta de material.  

- No serà obligatòria la dutxa, encara que si aconsellable. 
- Serà obligatori canviar-se després de la pràctica esportiva: samarreta         

neta i tovallola per la neteja corporal. Els alumnes que no es canviïn             
tindran falta de material. 

 
2.- Utilització dels vestidors. 

- El Centre està dotat de dos vestidors un per a nois i un altre per a                
noies.  

- Els vestidors s’obriran i es tancaran a l’hora  d’Educació Física. 
- Es recomana no deixar objectes de valors als vestidors (portàtils i           

telèfons mòbils a l’armariet de cada classe).  
- Si hi ha coincidència de cursos durant la classe d’ E.F, els alumnes es              

canviaran amb l’altre curs o nivell. 
- Els lavabos dels vestidors estaran oberts a l’hora del pati i espai            

projectes.  
- Caldrà mantenir l’ordre i la neteja. 

 
3.- Ubicació de les classe  

- S’utilitzarà el gimnàs, les pistes del pati, l’aula o qualsevol espai que            
el professor ho consideri oportú. 

- L’ utilització de les pistes durant les hores de pati queda subjecte a             
l’horari del Centre  

 
 

4.- Utilització del material                                            
- És important respectar el material de l’àrea. Es prendran mesures          

disciplinàries a aquells alumnes que no ho respectin o el facin malbé            
per una inadequada utilització. En cas de desperfecte s’haurà d’abonar          
la quantitat de la reparació o del valor del producte. 

- A les hores de pati s’utilitzarà, per jugar, el material que hi ha a              
consergeria per aquest fi. L’alumne que es fa responsable, haurà de           
deixar el nom i el curs per fer-se càrrec. 

 
5.- Dinàmica de grup: 

- El alumnes baixaran i pujaran sols als vestidors des de les aules i             
viceversa. 

- Disposaran de cinc minuts al començament de les classes i deu al            
final per fer la neteja personal, canviar-se i anar a l’aula que els             
pertoca. 

- Els retards  s'anoten com a tal.  
 
6- Justificacions: 

Falta d’assistència:  
- Amb un justificant del centre, degudament signat pel pares.  

 
Una  lesió: 

- En cas de patir una lesió, o algun problema que no faci possible la              
pràctica normal dins l’àrea d’ EF, s’ha de portar el justificant del            
metge, indicant quin tipus de lesió es pateix, la durada del temps de             
convalescència i/o els exercicis que no es poden fer. En aquests           
casos, i en funció de la durada de la lesió, es proposarà una feina              
alternativa.  
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