
 Dossier de l’alumnat 
 EDUCACIÓ FÍSICA – 4t ESO 

 IES Esporles 20022/23 

 Professor  : Lurdes Fuster Vich 

 Correu electrònic  : lfv@iesesporles.cat 

 Hores previstes pel curs aproximadament  : 70 hores 

 AVALUACIÓ  CONTINGUTS 

 1r Trimestre  Escalfament Específic II 

 Condicionament físic IV 

 Cursa solidària 

 Voleibol 

 2n Trimestre  Alimentació saludable 

 Esports alternatius: Ultimate 

 Primers auxilis 

 Coreografia grupal : acrosport. 

 3r Trimestre  Massatge 

 Yoga 

 Gimnàstica, introducció al handstand, Pilates 

 Organització activitats a la platja 



 CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 

 CONCEPTES  PROCEDIMENTS  ACTITUDS 

 30 %  40 %  30 % 

 Per fer mitjana s’haurà d’obtenir almenys un 4 en cada apartat 

 Els  CONCEPTES  s’avaluen  mitjançant  la  realització  de  tasques,  que  són 
 treballs  competencials  on  es  combinen  la  capacitat  de  saber  fer  una  tasca  relacionada  amb 
 un  contingut  propi  de  l’assignatura,  individual  o  en  grup,  (de  forma  analògica  o  digital)  i 
 saber-la defensar oralment davant el professor; o la realització de proves escrites, tests, etc. 

 Pels  PROCEDIMENTS  s’utilitzaran  pràctiques  procedimentals  (proves 
 tècniques  o  d’habilitat,  coreografies  grupals  i/o  test  físics)  en  funció  del  contingut  treballat;  i 
 l’observació diària del treball realitzat. 

 Per  la  part  ACTITUDINAL  es  tindrà  en  compte  l’interès  general  per 
 l’assignatura,  el  lliurament  de  les  tasques  en  temps  i  forma,  l’actitud,  la  participació,  la 
 puntualitat,  l’assistència  a  classe,  el  vestuari,  els  hàbits  higiènics  i  el  respecte  i  cura 
 d’instal·lacions/materials/companys i professor. 

 Conceptes  ,  Procediments  i  Actituds  seran valorats  tant en les activitats presencials com en 
 les realitzades per Classroom. 

 Tots  els  continguts  que  es  desenvolupin  al  llarg  del  curs  es  relacionen  amb 
 les  competències  clau.  D’aquestes  cal  destacar:  la  competència  social  i  cívica  (actituds), 
 la  competència  d’aprendre  a  aprendre  (conceptes  i  procediments),  la  competència 
 digital  (conceptes i procediments) i la  competència  lingüística  (conceptes) 



 NOTES A TRIMESTRES I AVALUACIÓ FINAL 

 Nota  trimestral  :  Aplicant  els  percentatges  indicats  de  conceptes, 
 procediments  i  actituds.  En  cas  de  tenir  una  nota  inferior  al  4  en  algun  d'aquests  apartats, 
 l'avaluació quedarà suspesa tot i tenir una mitjana aprovada. 

 Nota final  :  La nota final de juny sortirà  de la mitjana de les tres avaluacions. 

 FORMES DE PUJAR O MILLORAR NOTA 

 -  Educateca:  amb  l’objectiu  de  fomentar  l’hàbit  de  lectura  i  poder  pujar  la 
 nota  final  de  l’alumn@,  hem  posat  en  marxa  des  del  Departament  d’educació  física  (educa) 
 una  biblioteca  (teca)  amb  llibres  de  temàtica  esportiva.  Es  pot  evidenciar  la  lectura  de  fins  a 
 tres llibres en tot el curs. Cada lectura evidenciada puja en 0,5 punts la nota final. 

 -  APPs:  Wikiloc:  Demostra  que  realitzen  activitat  física  a  la  natura  els  caps  de 
 setmana. 

 -  Pati  actiu:  :  Durant  el  primer  esplai  el  pavelló  es  podrà  utilitzar  sempre  que 
 hi hagi professorat d’educació física (en cas contrari no heu d’entrar). 

 Realitzarem  activitat  per  millorar  o  practicar  els  continguts  que  estirem  fent  a  classe  i  també 
 organitzarem  activitats  esportives  on  tothom  pot  participar  amb  la  seva  classe  o 
 individualment. 

 -  Alimentació  saludable:  :  Volem  fomentar  l’hàbit  imprescindible  d’una  bona 
 alimentació. Porta el teu berenar saludable acompanyat de la teva peça de fruita. 

 -  Criteris  de  recuperació  avaluacions  pendents  :  Els  alumnes  que  no  aprovin,  a  juny 
 hauran  de  presentar  les  taques  (deures,  reptes…)  suspeses  i  disposaran  de  proves 
 d'avaluació de caràcter teòric i pràctic dels continguts de les avaluacions suspeses. 

 -  Criteris  de  lliurament  de  treballs  i/o  tasques:  En  els  treballs  es  restarà  1  punt  de  la  nota 
 obtinguda per a cada dia de retard injustificat en l’entrega. 

 -  Funcionament  de  l’assignatura:  Les  normes  de  funcionament  de  les  classes  d’EF  es 
 poden trobar en el classroom de cada grup 

 -  Activitats complementàries previstes: 

 1ª avaluació: Cursa solidària. 

 3ª avaluació: Piragua 



 -  Criteris  de  recuperació  avaluacions  pendents  :  Els  alumnes  que  no  aprovin,  a  juny 
 hauran  de  presentar  les  taques  (deures,  reptes…)  suspeses  i  disposaran  de  proves 
 d'avaluació de caràcter teòric i pràctic dels continguts de les avaluacions suspeses. 

 Recuperació d’alumnes pendents de 4t ESO: 

 -  Opció  1:  Es  recupera  l’assignatura  d’educació  física  pendent  si  s’aproven  la  1a  i  la  2a 
 avaluació  del  curs  actual  i  es  demostra  un  assoliment  de  les  competències  clau  equivalent 
 al nivell del curs que s’ha de recuperar. 

 * La nota de l’assignatura pendent serà la mitjana dels resultats de les dues avaluacions. 

 -  Opció  2:  En  el  cas  de  no  aprovar  mitjançant  l’opció  1,  l’alumnat  haurà  de  fer  unes  proves 
 específiques de recuperació a la setmana del 25 al 29 d’abril. 


