Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA
Curs: 1r d’ESO

1.-Criteris de qualificació
L’avaluació es calcularà, a partir de les diferents unitats didàctiques, i serà
criterial.
L'avaluació sa caracteritza per ser formativa i contínua

Actitud

15%

Activitat motriu dia a dia

30%

Entregues i carpeta d’aprenentatge

25%

Projectes i expressió oral

20%

Avaluació personalitzada

10%

1.-Actitud:
● Puntualitat i assistència
● Participar de forma activa i respectuosa a les sessions
● Respectar les normes de seguretat
● Demostrar una actitud de respecte vers el professorat, companys,
material...
● Dur la roba adequada i adequadament
● Dur el material necessari a les sessions (aquell que es va
demanant)
● Dur la roba adequada i el kit imprescindible

2.-Activitat motriu dia a dia:
● Participació i actitud a les sessions
● Participació i interès a les sessions.
● Esforç.
● Progrés.
3.-Entregues i carpeta d’aprenentatge
● Participació al classroom : Adherir-se al classroom, demostrar un
seguiment de la matèria contestant amb celeritat als correus,
penjant les tasques (amb un mínim de qualitat) a les dates
donades.
● Realització de les tasques encomanades
4.-Producte i expressió oral
● Al final de cada unitat didàctica hi haurà un producte final, és a dir
una activitat final. A més moltes vegades haurà de ser exposada
per grups reduïts.
5.-Avaluació personalitzada
● A

les

diferents

sessions

s’aniran

avaluant

mitjançant

autoavaluacions com coavaluacions. A partir d’aquí també afegirem
un 10% dins l’avaluació final, on els/les alumnes hauran d’avaluar el
seu procés i escollir així la qualificació que creuen que es mereixen.

1.1-Requisits
S'HA D'ASSISTIR i PRACTICAR el 80%, com a mínim, de les sessions
per

trimestre

per

poder

ésser avaluat exceptuant l'alumnat amb

exempcions. En aquest darrer cas s’estudiarà de manera individual la
modificació dels percentatges i els mínims que se li exigeixen.
● A les quatre sessions de no complir el requisit d’assistència, l’alumnat
es posarà en contacte amb el seu professor/a que li assignarà un treball
complementari.
● S’ha d’obtenir un 5 a la mitjana dels diferents tipus de continguts
perquè es pugui aprovar el trimestre.
1.2-Material
KIT imprescindible per la pràctica d’educació física
a. Xandall complet del col·legi
b. Camiseta de recanvi
c. Desodorant (opcional)
d. Una botella reutilitzable amb el nom escrit amb permanent
e. “Coletero” per qui dugui els cabells llargs
f. Bosseta per dur tot el que s’ha anomenat anteriorment
Classroom
Majoritàriament

els

treballs

es

lliuraran

pel

classroom.

Només

s'acceptaran els treballs lliurats el dia, a l'hora, en el lloc i al professor
indicat.
El professorat podrà valorar i acceptar justificacions respecte la no
entrega de treballs. En cas de causa justificada, l'alumnat lliurarà el
treball quan el professor indiqui.

Si l’alumne entrega la feina fora del termini acordat, la puntuació màxima
serà de suficient (5).

2.-Avaluació ordinària
A final de curs es té en compte el carácter continuu i el punt de partida i
progrés de l’alumne.

PERCENTATGE
EN LA NOTA FINAL

1era avaluació

25%

2na avaluació

35%

3a avaluació

40%

Qualificació total 100 %
En cas de confinament, es revisaran els criteris de qualificació de
l’assignatura.

3.-Criteris de recuperació

3.1-Recuperació del curs que s’està realitzant
Durant el curs, i a cada trimestre es recuperaran les parts no superades
(feines no entregades, proves no superades,...) dels trimestres anteriors.
Convocatòria de setembre, es recuperaran les proves i continguts que
hagin quedat suspesos (pràctics, teòrics...), així, se li afegirà la
qualificació de la part d'hàbits i comportament obtinguda durant el curs ja
que és el resultat de l'observació diària i a l'estiu no ho podem valorar. *

3.1.1-Recuperació hàbits i comportament
La qualificació d'aquest apartat és el resultat de l'observació diària de
l'actitud i el comportament, a l'estiu no ho podem valorar ni al juny amb
un dia de diferència per tant considerem que l'alumne la manté i fa
mitjana amb la resta de qualificacions.

3.2-Recuperació de pendents
Per recuperar la matèria pendent del curs o cursos anteriors, es podrà fer
de dues maneres:
OPCIÓ A: l'alumna/e que aprovi les dues primeres avaluacions del curs
que està realitzant, recuperarà la pendent del curs anterior sense
necessitat de realitzar proves físiques ni teòriques.

OPCIÓ B: l'alumna/e que no aprovi alguna de les dues primeres
avaluacions* del curs que està realitzant, haurà d'entregar les tasques
encomenades i haurà d'examinar-se de la part teòrica i pràctica que
s'especifiqui el dia de la recuperació de pendents (habitualment, maig).
Si no s'aprova, podrà presentar-se a la recuperació de juny. Així, per
exemple, un alumne que té l'EF de primer, i no ha complit els requisits
anomenat a l'opció A, haurà de presentar- se a l'examen pràctic i teòric
de 1r ESO al maig i si no aprova tendrà l'opció de presentar-se a la
convocatòria de setembre.
El professor comunicarà als alumnes la manera de recuperar la matèria
pendent i les tasques a realitzar, serà l’alumnat que, depenent de la seva
implicació en el curs actual, haurà de ser responsable i conscient de la
necessitat de realitzar les tasques per poder recuperar el curs anterior o
no.

4.-Alumnes exempts
Actualment no existeix l'exempció total de l'assignatura d'Educació Física,
l'ordre ministerial del 10 de juliol de 1995 contempla dues possibilitats,
les quals, en ambdós casos, seran adaptacions d'accés al currículum:
Impediments físics per a tot el curs: serà imprescindible dur un
justificant

de

cita

mèdica.

Quedarà

exempt

de

la

part

pràctica

contraindicada, però se li podrà substituir continguts per altres que sí
pugui desenvolupar, així mateix haurà d'entregar una recopilació de les
sessions observades i anotades i/o realitzar treballs complementaris.
Lesions o indisposicions temporals: serà imprescindible dur un
justificant

de

cita

mèdica.

Aquests

alumnes

faran

un

treball

complementari i hauran, sempre que sigui possible, d’assistir a les
sessions. Si la lesió dura més de tres sessions (tres setmanes) també se
podrà substituir continguts per altres que sí es puguin desenvolupar.
En ambdós casos l'assistència a classe és obligatòria, així com dur el kit
imprescindible i la roba esportiva adequada; el professorat podrà incloure,
modificar o adaptar continguts per tal de que la pràctica s'adeqüi a les
característiques específiques de l'alumnat.

Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA
Curs: 2n d’ESO

1.-Criteris de qualificació
L’avaluació es calcularà, a partir de les diferents unitats didàctiques, i serà
criterial.
L'avaluació sa caracteritza per ser formativa i contínua

Actitud

15%

Activitat motriu dia a dia

30%

Entregues i carpeta d’aprenentatge

25%

Projectes i expressió oral

20%

Avaluació personalitzada

10%

1.-Actitud:
● Puntualitat i assistència
● Participar de forma activa i respectuosa a les sessions
● Respectar les normes de seguretat
● Demostrar una actitud de respecte vers el professorat, companys,
material...
● Dur la roba adequada i adequadament
● Dur el material necessari a les sessions (aquell que es va
demanant)
● Dur la roba adequada i el kit imprescindible

2.-Activitat motriu dia a dia:

● Participació i actitud a les sessions
● Participació i interès a les sessions.
● Esforç.
● Progrés.
3.-Entregues i carpeta d’aprenentatge
● Participació al classroom : Adherir-se al classroom, demostrar un
seguiment de la matèria contestant amb celeritat als correus,
penjant les tasques (amb un mínim de qualitat) a les dates
donades.
● Realització de les tasques encomanades
4.-Producte i expressió oral
● Al final de cada unitat didàctica hi haurà un producte final, és a dir
una activitat final. A més moltes vegades haurà de ser exposada
per grups reduïts.
5.-Avaluació personalitzada
● A

les

diferents

sessions

s’aniran

avaluant

mitjançant

autoavaluacions com coavaluacions. A partir d’aquí també afegirem
un 10% dins l’avaluació final, on els/les alumnes hauran d’avaluar el
seu procés i escollir així la qualificació que creuen que es mereixen.

1.1-Requisits

S'HA D'ASSISTIR i PRACTICAR el 80%, com a mínim, de les sessions
per

trimestre

per

poder

ésser avaluat exceptuant l'alumnat amb

exempcions. En aquest darrer cas s’estudiarà de manera individual la
modificació dels percentatges i els mínims que se li exigeixen.
● A les quatre sessions de no complir el requisit d’assistència, l’alumnat
es posarà en contacte amb el seu professor/a que li assignarà un treball
complementari.
● S’ha d’obtenir un 5 a la mitjana dels diferents tipus de continguts
perquè es pugui aprovar el trimestre.
1.2-Material
KIT imprescindible per la pràctica d’educació física
g. Xandall complet del col·legi
h. Camiseta de recanvi
i. Desodorant (opcional)
j. Una botella reutilitzable amb el nom escrit amb permanent
k. “Coletero” per qui dugui els cabells llargs
l. Bosseta per dur tot el que s’ha anomenat anteriorment
Classroom
Majoritàriament

els

treballs

es

lliuraran

pel

classroom.

Només

s'acceptaran els treballs lliurats el dia, a l'hora, en el lloc i al professor
indicat.
El professorat podrà valorar i acceptar justificacions respecte la no
entrega de treballs. En cas de causa justificada, l'alumnat lliurarà el
treball quan el professor indiqui.
Si l’alumne entrega la feina fora del termini acordat, la puntuació màxima
serà de suficient (5).

2.-Avaluació ordinària
A final de curs és té en compte el carácter continuu i el punt de partida i
progrés de l’alumne.

PERCENTATGE
EN LA NOTA FINAL

1era avaluació

25%

2na avaluació

35%

3a avaluació

40%

Qualificació total 100 %
En cas de confinament, es revisaran els criteris de qualificació de
l’assignatura.

3.-Criteris de recuperació

3.1-Recuperació del curs que s’està realitzant
Durant el curs, i a cada trimestre es recuperaran les parts no superades
(feines no entregades, proves no superades,...) dels trimestres anteriors.
Convocatòria de setembre, es recuperaran les proves i continguts que
hagin quedat suspesos (pràctics, teòrics...), així, se li afegirà la
qualificació de la part d'hàbits i comportament obtinguda durant el curs ja
que és el resultat de l'observació diària i a l'estiu no ho podem valorar. *
3.1.1-Recuperació hàbits i comportament
La qualificació d'aquest apartat és el resultat de l'observació diària de
l'actitud i el comportament, a l'estiu no ho podem valorar ni al juny amb

un dia de diferència per tant considerem que l'alumne la manté i fa
mitjana amb la resta de qualificacions.

3.2-Recuperació de pendents
Per recuperar la matèria pendent del curs o cursos anteriors, es podrà fer
de dues maneres:
OPCIÓ A: l'alumna/e que aprovi les dues primeres avaluacions del curs
que està realitzant, recuperarà la pendent del curs anterior sense
necessitat de realitzar proves físiques ni teòriques.

OPCIÓ B: l'alumna/e que no aprovi alguna de les dues primeres
avaluacions* del curs que està realitzant, haurà d'entregar les tasques
encomenades i haurà d'examinar-se de la part teòrica i pràctica que
s'especifiqui el dia de la recuperació de pendents (habitualment, maig).
Si no s'aprova, podrà presentar-se a la recuperació de juny. Així, per
exemple, un alumne que té l'EF de primer, i no ha complit els requisits
anomenat a l'opció A, haurà de presentar- se a l'examen pràctic i teòric
de 1r ESO al maig i si no aprova tendrà l'opció de presentar-se a la
convocatòria de setembre.
El professor comunicarà als alumnes la manera de recuperar la matèria
pendent i les tasques a realitzar, serà l’alumnat que, depenent de la seva
implicació en el curs actual, haurà de ser responsable i conscient de la
necessitat de realitzar les tasques per poder recuperar el curs anterior o
no.

4.-Alumnes exempts
Actualment no existeix l'exempció total de l'assignatura d'Educació Física,
l'ordre ministerial del 10 de juliol de 1995 contempla dues possibilitats,
les quals, en ambdós casos, seran adaptacions d'accés al currículum:
Impediments físics per a tot el curs: serà imprescindible dur un
justificant

de

cita

mèdica.

Quedarà

exempt

de

la

part

pràctica

contraindicada, però se li podrà substituir continguts per altres que sí
pugui desenvolupar, així mateix haurà d'entregar una recopilació de les
sessions observades i anotades i/o realitzar treballs complementaris.
Lesions o indisposicions temporals: serà imprescindible dur un
justificant

de

cita

mèdica.

Aquests

alumnes

faran

un

treball

complementari i hauran, sempre que sigui possible, d’assistir a les
sessions. Si la lesió dura més de tres sessions (tres setmanes) també se
podrà substituir continguts per altres que sí es puguin desenvolupar.
En ambdós casos l'assistència a classe és obligatòria, així com dur el kit
imprescindible i la roba esportiva adequada; el professorat podrà incloure,
modificar o adaptar continguts per tal de que la pràctica s'adeqüi a les
característiques específiques de l'alumnat.

Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA

Curs: 3r d’ESO

1.-Criteris de qualificació
L’avaluació es calcularà, a partir de les diferents unitats didàctiques, i serà
criterial.
L'avaluació sa caracteritza per ser formativa i contínua

Actitud

15%

Activitat motriu dia a dia

30%

Entregues i carpeta d’aprenentatge

25%

Projectes i expressió oral

20%

Avaluació personalitzada

10%

1.-Actitud:
● Puntualitat i assistència
● Participar de forma activa i respectuosa a les sessions
● Respectar les normes de seguretat
● Demostrar una actitud de respecte vers el professorat, companys,
material...
● Dur la roba adequada i adequadament
● Dur el material necessari a les sessions (aquell que es va
demanant)
● Dur la roba adequada i el kit imprescindible

2.-Activitat motriu dia a dia:
● Participació i actitud a les sessions

● Participació i interès a les sessions.
● Esforç.
● Progrés.
3.-Entregues i carpeta d’aprenentatge
● Participació al classroom : Adherir-se al classroom, demostrar un
seguiment de la matèria contestant amb celeritat als correus,
penjant les tasques (amb un mínim de qualitat) a les dates
donades.
● Realització de les tasques encomanades
4.-Producte i expressió oral
● Al final de cada unitat didàctica hi haurà un producte final, és a dir
una activitat final. A més moltes vegades haurà de ser exposada
per grups reduïts.
5.-Avaluació personalitzada
● A

les

diferents

sessions

s’aniran

avaluant

mitjançant

autoavaluacions com coavaluacions. A partir d’aquí també afegirem
un 10% dins l’avaluació final, on els/les alumnes hauran d’avaluar el
seu procés i escollir així la qualificació que creuen que es mereixen.

1.1-Requisits

S'HA D'ASSISTIR i PRACTICAR el 80%, com a mínim, de les sessions
per

trimestre

per

poder

ésser avaluat exceptuant l'alumnat amb

exempcions. En aquest darrer cas s’estudiarà de manera individual la
modificació dels percentatges i els mínims que se li exigeixen.
● A les quatre sessions de no complir el requisit d’assistència, l’alumnat
es posarà en contacte amb el seu professor/a que li assignarà un treball
complementari.
● S’ha d’obtenir un 5 a la mitjana dels diferents tipus de continguts
perquè es pugui aprovar el trimestre.
1.2-Material
KIT imprescindible per la pràctica d’educació física
m. Xandall complet del col·legi
n. Camiseta de recanvi
o. Desodorant (opcional)
p. Una botella reutilitzable amb el nom escrit amb permanent
q. “Coletero” per qui dugui els cabells llargs
r. Bosseta per dur tot el que s’ha anomenat anteriorment
Classroom
Majoritàriament

els

treballs

es

lliuraran

pel

classroom.

Només

s'acceptaran els treballs lliurats el dia, a l'hora, en el lloc i al professor
indicat.
El professorat podrà valorar i acceptar justificacions respecte la no
entrega de treballs. En cas de causa justificada, l'alumnat lliurarà el
treball quan el professor indiqui.
Si l’alumne entrega la feina fora del termini acordat, la puntuació màxima
serà de suficient (5).

2.-Avaluació ordinària
A final de curs es té en compte el carácter continuu i el punt de partida i
progrés de l’alumne.

PERCENTATGE
EN LA NOTA FINAL

1era avaluació

25%

2na avaluació

35%

3a avaluació

40%

Qualificació total 100 %
En cas de confinament, es revisaran els criteris de qualificació de
l’assignatura.

3.-Criteris de recuperació

3.1-Recuperació del curs que s’està realitzant
Durant el curs, i a cada trimestre es recuperaran les parts no superades
(feines no entregades, proves no superades,...) dels trimestres anteriors.
Convocatòria de setembre, es recuperaran les proves i continguts que
hagin quedat suspesos (pràctics, teòrics...), així, se li afegirà la
qualificació de la part d'hàbits i comportament obtinguda durant el curs ja
que és el resultat de l'observació diària i a l'estiu no ho podem valorar. *
3.1.1-Recuperació hàbits i comportament
La qualificació d'aquest apartat és el resultat de l'observació diària de
l'actitud i el comportament, a l'estiu no ho podem valorar ni al juny amb

un dia de diferència per tant considerem que l'alumne la manté i fa
mitjana amb la resta de qualificacions.

3.2-Recuperació de pendents
Per recuperar la matèria pendent del curs o cursos anteriors, es podrà fer
de dues maneres:
OPCIÓ A: l'alumna/e que aprovi les dues primeres avaluacions del curs
que està realitzant, recuperarà la pendent del curs anterior sense
necessitat de realitzar proves físiques ni teòriques.

OPCIÓ B: l'alumna/e que no aprovi alguna de les dues primeres
avaluacions* del curs que està realitzant, haurà d'entregar les tasques
encomanades i haurà d'examinar-se de la part teòrica i pràctica que
s'especifiqui el dia de la recuperació de pendents (habitualment, maig).
Si no s'aprova, podrà presentar-se a la recuperació de juny. Així, per
exemple, un alumne que té l'EF de primer, i no ha complit els requisits
anomenat a l'opció A, haurà de presentar- se a l'examen pràctic i teòric
de 1r ESO al maig i si no aprova tendrà l'opció de presentar-se a la
convocatòria de setembre.
El professor comunicarà als alumnes la manera de recuperar la matèria
pendent i les tasques a realitzar, serà l’alumnat que, depenent de la seva
implicació en el curs actual, haurà de ser responsable i conscient de la
necessitat de realitzar les tasques per poder recuperar el curs anterior o
no.

4.-Alumnes exempts
Actualment no existeix l'exempció total de l'assignatura d'Educació Física,
l'ordre ministerial del 10 de juliol de 1995 contempla dues possibilitats,
les quals, en ambdós casos, seran adaptacions d'accés al currículum:
Impediments físics per a tot el curs: serà imprescindible dur un
justificant

de

cita

mèdica.

Quedarà

exempt

de

la

part

pràctica

contraindicada, però se li podrà substituir continguts per altres que sí
pugui desenvolupar, així mateix haurà d'entregar una recopilació de les
sessions observades i anotades i/o realitzar treballs complementaris.
Lesions o indisposicions temporals: serà imprescindible dur un
justificant

de

cita

mèdica.

Aquests

alumnes

faran

un

treball

complementari i hauran, sempre que sigui possible, d’assistir a les
sessions. Si la lesió dura més de tres sessions (tres setmanes) també se
podrà substituir continguts per altres que sí es puguin desenvolupar.
En ambdós casos l'assistència a classe és obligatòria, així com dur el kit
imprescindible i la roba esportiva adequada; el professorat podrà incloure,
modificar o adaptar continguts per tal de que la pràctica s'adeqüi a les
característiques específiques de l'alumnat.

Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA
Curs: 4t d’ESO

1.-Criteris de qualificació
L’avaluació es calcularà, a partir de les diferents unitats didàctiques, i serà
criterial.
L'avaluació sa caracteritza per ser formativa i contínua

Actitud

15%

Activitat motriu dia a dia

30%

Entregues i carpeta d’aprenentatge

25%

Projectes i expressió oral

20%

Avaluació personalitzada

10%

1.-Actitud:
● Puntualitat i assistència
● Participar de forma activa i respectuosa a les sessions
● Respectar les normes de seguretat
● Demostrar una actitud de respecte vers el professorat, companys,
material...

● Dur la roba adequada i adequadament
● Dur el material necessari a les sessions (aquell que es va
demanant)
● Dur la roba adequada i el kit imprescindible

2.-Activitat motriu dia a dia:
● Participació i actitud a les sessions
● Participació i interès a les sessions.
● Esforç.
● Progrés.
3.-Entregues i carpeta d’aprenentatge
● Participació al classroom : Adherir-se al classroom, demostrar un
seguiment de la matèria contestant amb celeritat als correus,
penjant les tasques (amb un mínim de qualitat) a les dates
donades.
● Realització de les tasques encomanades
4.-Producte i expressió oral
● Al final de cada unitat didàctica hi haurà un producte final, és a dir
una activitat final. A més moltes vegades haurà de ser exposada
per grups reduïts.
5.-Avaluació personalitzada
● A

les

diferents

sessions

s’aniran

avaluant

mitjançant

autoavaluacions com coavaluacions. A partir d’aquí també afegirem
un 10% dins l’avaluació final, on els/les alumnes hauran d’avaluar el
seu procés i escollir així la qualificació que creuen que es mereixen.

1.1-Requisits
S'HA D'ASSISTIR i PRACTICAR el 80%, com a mínim, de les sessions
per

trimestre

per

poder

ésser avaluat exceptuant l'alumnat amb

exempcions. En aquest darrer cas s’estudiarà de manera individual la
modificació dels percentatges i els mínims que se li exigeixen.
● A les quatre sessions de no complir el requisit d’assistència, l’alumnat
es posarà en contacte amb el seu professor/a que li assignarà un treball
complementari.
● S’ha d’obtenir un 5 a la mitjana dels diferents tipus de continguts
perquè es pugui aprovar el trimestre.
1.2-Material
KIT imprescindible per la pràctica d’educació física
s. Xandall complet del col·legi
t. Camiseta de recanvi
u. Desodorant (opcional)
v. Una botella reutilitzable amb el nom escrit amb permanent
w. “Coletero” per qui dugui els cabells llargs
x. Bosseta per dur tot el que s’ha anomenat anteriorment
Classroom
Majoritàriament

els

treballs

es

lliuraran

pel

classroom.

Només

s'acceptaran els treballs lliurats el dia, a l'hora, en el lloc i al professor
indicat.
El professorat podrà valorar i acceptar justificacions respecte la no
entrega de treballs. En cas de causa justificada, l'alumnat lliurarà el
treball quan el professor indiqui.

Si l’alumne entrega la feina fora del termini acordat, la puntuació màxima
serà de suficient (5).

2.-Avaluació ordinària
A final de curs és té en compte el carácter continuu i el punt de partida i
progrés de l’alumne.

PERCENTATGE
EN LA NOTA FINAL

1era avaluació

25%

2na avaluació

35%

3a avaluació

40%

Qualificació total 100 %
En cas de confinament, es revisaran els criteris de qualificació de
l’assignatura.

3.-Criteris de recuperació

3.1-Recuperació del curs que s’està realitzant
Durant el curs, i a cada trimestre es recuperaran les parts no superades
(feines no entregades, proves no superades,...) dels trimestres anteriors.
Convocatòria de setembre, es recuperaran les proves i continguts que
hagin quedat suspesos (pràctics, teòrics...), així, se li afegirà la
qualificació de la part d'hàbits i comportament obtinguda durant el curs ja
que és el resultat de l'observació diària i a l'estiu no ho podem valorar. *

3.1.1-Recuperació hàbits i comportament
La qualificació d'aquest apartat és el resultat de l'observació diària de
l'actitud i el comportament, a l'estiu no ho podem valorar ni al juny amb
un dia de diferència per tant considerem que l'alumne la manté i fa
mitjana amb la resta de qualificacions.

3.2-Recuperació de pendents
Per recuperar la matèria pendent del curs o cursos anteriors, es podrà fer
de dues maneres:
OPCIÓ A: l'alumna/e que aprovi les dues primeres avaluacions del curs
que està realitzant, recuperarà la pendent del curs anterior sense
necessitat de realitzar proves físiques ni teòriques.

OPCIÓ B: l'alumna/e que no aprovi alguna de les dues primeres
avaluacions* del curs que està realitzant, haurà d'entregar les tasques
encomenades i haurà d'examinar-se de la part teòrica i pràctica que
s'especifiqui el dia de la recuperació de pendents (habitualment, maig).
Si no s'aprova, podrà presentar-se a la recuperació de juny. Així, per
exemple, un alumne que té l'EF de primer, i no ha complit els requisits
anomenat a l'opció A, haurà de presentar- se a l'examen pràctic i teòric
de 1r ESO al maig i si no aprova tendrà l'opció de presentar-se a la
convocatòria de setembre.
El professor comunicarà als alumnes la manera de recuperar la matèria
pendent i les tasques a realitzar, serà l’alumnat que, depenent de la seva
implicació en el curs actual, haurà de ser responsable i conscient de la
necessitat de realitzar les tasques per poder recuperar el curs anterior o
no.

4.-Alumnes exempts
Actualment no existeix l'exempció total de l'assignatura d'Educació Física,
l'ordre ministerial del 10 de juliol de 1995 contempla dues possibilitats,
les quals, en ambdós casos, seran adaptacions d'accés al currículum:
Impediments físics per a tot el curs: serà imprescindible dur un
justificant

de

cita

mèdica.

Quedarà

exempt

de

la

part

pràctica

contraindicada, però se li podrà substituir continguts per altres que sí
pugui desenvolupar, així mateix haurà d'entregar una recopilació de les
sessions observades i anotades i/o realitzar treballs complementaris.
Lesions o indisposicions temporals: serà imprescindible dur un
justificant

de

cita

mèdica.

Aquests

alumnes

faran

un

treball

complementari i hauran, sempre que sigui possible, d’assistir a les
sessions. Si la lesió dura més de tres sessions (tres setmanes) també se
podrà substituir continguts per altres que sí es puguin desenvolupar.
En ambdós casos l'assistència a classe és obligatòria, així com dur el kit
imprescindible i la roba esportiva adequada; el professorat podrà incloure,
modificar o adaptar continguts per tal de que la pràctica s'adeqüi a les
característiques específiques de l'alumnat.

