
Col·legi “Pedro Poveda” Curs 2020-21

EDUCACIÓ FÍSICA

1r E.S.O.
Què estudiarem i quan?

- 1ª Avaluació:
● L’escalfament
● L’Atletisme
● El Bàsquet

- 2ª Avaluació:
● El Voleibol
● El Fut-Sal

- 3ª Avaluació:
● Nous esports: Floorbal, Copbol, Ultimate etc.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota de l’assignatura vindrà donada de la següent manera:

EINES
D’AVALUACIÓ

PERCENTATGE
EN LA QUALIFICACIÓ

Evidències dels estàndards
d’aprenentatge en el treball diari
a l’aula

20%

Proves d’avaluació escrites 30%

Evidències dels estàndards
d’aprenentatge 40%

Competència Aprendre a
aprendre 10%

Qualificació total 100%



EVIDÈNCIES DELS ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE EN
EL TREBALL DIARI A L’AULA 30%
Els aspectes que determinaran aquesta nota seran els següents:

● Interès
● Participació
● Comportament i compliment de les normes a classe.
● Vestuari i puntualitat
● Col·laboració amb el professor

COMPETÈNCIA APRENDRE A APRENDRE 10%
● Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre
● Prendre consciència de les característiques personals respecte de

l’aprenentatge.

PROVES D’AVALUACIÓ ESCRITES I ORALS 30%

- Aquesta nota serà la mitjana dels controls i dossiers.

EVIDÈNCIES DELS ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE 40%
- Aquesta nota ve donada per totes les proves i activitats i
tècniques a la pràctica esportiva.

NORMES PER A LA CLASSE D’EDUCACIÓ FÍSICA

1. Vestuari: el xandall del col·legi es OBLIGATORI, samarreta
blanca, calçons curts i calçat esportiu. No es poden portar
objectes (piercings etc) que posin en perill la seva integritat
física o la dels seus companys.
Cas de no portar el xandall des col·legi no es podrà fer la
classe.
A primera hora, els alumnes podran venir des de casa amb roba
d’esport.
Després de la classe d’educació física, els alumnes s’han de
canviar de roba.

2. Per cada falta de vestuari es  descomptarà 0’10 punts de la nota
de l’avaluació.

3. Puntualitat: s’ha de començar la classe  d’hora, en primer lloc
es passa llista, per cada falta de puntualitat es descomptarà
0’10 punts de la nota de l’avaluació.
Es donaran 5 minuts de marge, una vegada començada la classe,
quan hagi passat aquest temps serà una falta de puntualitat.
Les faltes a classe s’han de justificar davant el professor de E.F.
i no tan sol a  la tutora. Les faltes no justificades descompten
0’20 punts de la nota de l’avaluació.

4. Dutxes: no es pot fer ús de les dutxes degut a la pandèmia del
coronavirus.

5. Quan un alumne no ha pogut fer les classes pràctiques per lesió
o malaltia haurà de fer un dossier marcat per el professor.


