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1. CONTINGUTS 

- L'activitat física com a eina per a millorar la condició física en general: bases de                
l'entrenament esportiu i millora de les qualitats físiques bàsiques. 

- L'activitat física com a eina per a millorar la salut: autovaloració de l'actitud              
corporal, tècniques de relaxació. 

- La nutrició i la seva relació amb l'activitat física. 

- Primers auxilis relacionats amb la pràctica esportiva. 

- Activitat física i esports alternatius a la pràctica reglada i federada. Ús dels              
entorns urbans i/o naturals per a la pràctica d'activitat física. 

2. OBJECTIUS 
 
- Aprendre a crear i gestionar el seu propi entrenament esportiu. 
- Millorar la condició física general a través del programa d'entrenament creat. 
- Reflexionar sobre l'esport a la societat actual, incidint en la diferència del tractament              

entre els esports masculí i femení per part de la premsa. 
- Gestionar la participació en diferents esdeveniments esportius. 
- Ser capaç de reconèixer, modificar i prevenir els mals hàbits posturals. 
 
3. CRITERIS D'AVALUACIÓ 

La nota final del trimestre s'obtindrà a partir dels percentatges següents: 
- 50% disseny del programa d'entrenament i el seu desenvolupament. 
- 30% comportament i hàbits higiènics. 
- 20% tramesa de tasques i demostració dels coneixements obtinguts. 
 
L'assignatura no es podrà donar per aprovada si en algun dels diferents apartats             
l'alumna/e no arriba al mínim de 3. 
 
L'alumnat haurà d'informar de problemes de salut o malalties que limitin, total o             
parcialment, la pràctica de l'activitat física, aportant documentació mèdica que          
especifiqui les activitats contraindicades i/o les consideracions a tenir en compte. En            
aquest cas, l'alumna/e té dret a que s'apliquin mesures correctores per tal d'avaluar             
l'assignatura. 
En cas de no notificar-ho correctament, s'entendrà que l'alumna/e pot dur a terme             
l'activitat amb normalitat i serà avaluat de la mateixa manera que la resta de l'alumnat. 
 
4. CRITERIS  DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, JUNY I SETEMBRE 
 
El departament farà els sistemes de recuperació al llarg del curs que consideri adients,              
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així com les recuperacions dels cursos anteriors. En el cas que un alumne/a suspengui              
una avaluació haurà de recuperar aquesta avaluació. Només es farà mitjana, en el cas              
que hagi aprovat tot el trimestre. 
 
A la convocatòria de setembre, s’haurà de recuperar el curs sencer i lliurar el dossier               
de la matèria. 
 
 

5. NORMATIVA DE LES CLASSES D’EDUCACIÓ FÍSICA 
 

● És obligatori portar roba i calçat esportiu, una muda de recanvi, una llibreta i un               
bolígraf. 

● Durant la classe, no es pot portar cap joia o objecte que pugui ocasionar              
rascades, punxades, etc. ni menjar xiclet. Cal portar els cabells lligats. 

● Per seguretat de l’alumne cal realitzar les pràctiques amb les butxaques buides            
i sense abaloris. 

● L'alumnat lesionat i/o malalt cal que porti un informe mèdic amb l’explicació de             
la lesió. 

● L’alumnat lesionat i/o indisposat haurà de fer altres activitats adaptades a les            
seves necessitats. 

● L’alumnat s’ha de responsabilitzar del material que utilitza. 
● No es pot menjar ni beure al recinte del gimnàs (vestidors inclosos). 
● Està prohibit penjar-se de les porteries de futbol, cistelles i pals de voleibol de les               

pistes. 
● Està prohibit treure material propietat de l’INS sense permís del professorat. 
● La zona del gimnàs disposa de guixetes d’ús puntual per guardar la motxilla i els               

objectes de valor. Cada alumne pot portar el seu propi cadenat, els de             
contrasenya no necessiten clau i creiem que són els més adequats. 

● El centre no es fa responsable dels objectes desapareguts en cap lloc ni             
circumstància. 

● Només es podrà utilitzar el mòbil amb motius pedagògics quan ho consideri el             
docent. 
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