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1. INTRODUCCIÓ. 

1.1. JUSTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 

La present programació es presenta amb la intenció de ser una declaració 

d'objectius i intencions a través d'una planificació pensada, estructurada i 

consensuada. 

Tota programació didàctica ha de respondre a un intent de racionalitzar la 

pràctica pedagògica de tal manera que esta no discòrrega de forma arbitrària. 

Programar és, per tant, realitzar un disseny de com volem orientar l'acció abans 

que esta ocòrrega improvisadament o de forma rutinària. 

La programació, com a agent de concreció del currículum, té assignades  

fonamentalment les funcions següents: 

� Planificar el procés d'ensenyament-aprenentatge que es desenvolupa en 

l'aula. 

� Assegurar la coherència entre les intencions educatives del centre i la 

pràctica docent. 

� Proporcionar elements de revisió i avaluació del Projecte Educatiu del  

Centre. 

� Promoure la reflexió sobre la pròpia pràctica docent. 

� Facilitar la implicació dels alumnes en el seu propi procés d'aprenentatge. 

� Atendre a la diversitat d'interessos, motivacions i característiques de 

l'alumnat. 

Per a elaborar esta programació hem de prendre una sèrie de decisions 

referides als diversos elements que componen els currículums oficials de les 

diferents etapes. 

El MEC, i en el nostre cas la Comunitat Valenciana, estableix els currículums 

oficials que se situen en un marc genèric denominat “primer nivell de concreció”. 

En el “segon nivell de concreció” s'emmarca el Projecte Educatiu de Centre, el 

Projecte Curricular d'Etapa i el Projecte Curricular de Centre, que seran el marc de 
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referència per al “tercer nivell de concreció” que és on se situa la nostra 

Programació didàctica. 

No obstant a continuació enumere el marc legal actual en el qual es basa 

aquesta programació. 

� LOMCE. Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, d’Educació per a la millora 

de la Qualitat Educativa. 

�  
� RESOLUCIÓ DE 5 DE JULIOL DE 2019, DEL SECRETARI AUTONÒMIC 

D’EDUCACIÓ I INVESTIGACIÓ PER LA QUAL S’APROVEN LES INSTRUCCIONS 
PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE 
IMPARTEIXEN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT DURANT 
EL CURS 2019/2020 

 

Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, per el que s´estableix el 

currículum bàsic de la Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf 

�  

� Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, per el qual s'estableix el currículum i 

desplega l´ordenació general de  l'Educació Secundària Obligatòria  i el 

Batxillerat a  la Comunitat Valenciana. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf 

� DECRET 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 

87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega l’ordenació general de 

l’educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana. 

� Ordre de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, sobre 

l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria. 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/21/pdf/2007_15520.pdf 

� Ordre de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre 

avaluació en batxillerat  a la Comunitat Valenciana. 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/12/15/pdf/2008_14480.pdf 

Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els 

principis d´equitat en el sistema educatiu valencià. 
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� Resolució de 26 de juliol de 2000, de la Direcció General d'Ordenació i 

Innovació Educativa i Política Lingüística, sobre les Programacions Didàctiques 

en la Educació Secundària Obligatòria. 

http://vicentandresestelles.org/jefatura/normativa/program/program.pdf 

MÉS LEGISLACIÓ EN: 

http://www.vicentandresestelles.org/Joomla/index.php?option=com_content&ta

sk=view&id=52&Itemid=84 

 

En el cas concret de la nostra assignatura, la Educació Física posseeix 

fonamentalment un caràcter formatiu. Com a tal, ha de procurar una formació 

general i polivalent, ampliant i aprofundint en els coneixements, capacitats, 

destreses i actituds plantejades en etapes anteriors. 

En el context de la societat actual, el procés formatiu que té lloc mitjançant 

l’Educació Física ha d’orientar-se en dues direccions; per un lloc cap a la millora 

de la salut, i per l’altre cap la recerca i integració d’alternatives motrius que puguen 

donar resposta a la diversitat d’interessos i necessitats, al mateix temps que 

contribuisquen a l’equilibri personal, al perfeccionament de la habilitat motriu, al 

gaudiment actiu del temps d’oci i a compensar l’habitual sedentarisme. 

Aquest procés formatiu ha de contribuir també a potenciar la reflexió crítica i 

a la consolidació de la autonomia personal, mitjançant de una acció pedagògica en 

la que els coneixements relatius al “saber” es construisquen i relacionen amb els 

relatius al “saber fer”, propiciant en els alumnes l’adquisició dels procediments 

necessaris per a planificar, organitzar i dirigir les seues pròpies activitats físic-

esportives. 

L’acció educativa exercida des d’esta àrea ha de considerar els següents 

paràmetres: 

- El coneixement del cos facilita l’adquisició d’hàbits de salut i d’higiene que 

ajuden a millorar el seu desenvolupament i les seues qualitats físiques. 
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- El domini cinestèsic, espacial i temporal del cos millora les seues 

competències motrius i les seues capacitats neuropsicològiques. 

- La pràctica regular d’activitats físiques facilita la consolidació d’actituds 

d’interès, respecte, solidaritat i cooperació, afavorint la progressiva acció de 

l’alumnat en el seu entorn. 

- La participació en activitats basades en les composicions corporals 

constitueixen una via més per a potenciar les possibilitats d’expressió i 

comunicació, així com per a aprofundir en el coneixement dels aspectes culturals 

autòctons. 

Tots estos paràmetres configuren una visió de l’Educació Física com una 

matèria que afavoreix el desenvolupament i la consolidació de la maduresa 

personal, social i moral dels nostres alumnes, contribuint així a la consecució dels 

objectius generals de l’ESO i el Batxillerat. 

 

 

1.2. CONTEXTUALITZACIÓ. 

1.2.1. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE: 

 

A causa de la pandèmia global i la situació actual des del departament ens 

hem vist obligats a prendre les següents mesures: 

Material bàsic i higiènic de l’alumnat i ús dels vestuaris.  
Com sempre,  per a la pràctica esportiva caldrà dur la roba i calçat esportiu 
adequat: camiseta esportiva mànega curta i jaqueta o sudadera els dies de fred, 
pantaló curt o xandal i sabatilles esportives en calcetins adequats -evitar pinkies- 
Un contingut fonamental de l’assignatura és fomentar l'hàbit d'higiene corporal, 
aleshores continuarem amb la mateixa dinàmica de sempre: roba de recanvi i 
toalletes higièniques per asear-se. A més, a causa del COVID afegirem sabó de 
mans (tot i que hi haurà als lavabos de l’institut, o intentarem que sempre hi haja) 
i/o  un potet de gel hidroalcohòlic. És convenient que es faça una revisió 
d’aquesta bossa d’asseo perquè no es porte la mateixa camiseta per a la 
següent classe d’educació física.  
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Per a l’ús dels vestuaris farem torns per grups reduïts i intentarem que es 
mantinguen les distàncies de seguretat. De no aconseguir-ho podrem optar a 
tancar els vestuaris. 
 
Metodologia de treball.  
Sempre abans i després de classe l’alumnat es rentarà les mans. Sempre es 
desinfectarà el material. Per a aquesta tasca és possible que es demane la 
col·laboració de l’alumnat.  
L’alumnat portarà mascareta, es prioritzarà l’ús d’espais a l’aire lliure i mantenint 
la distància de seguretat. Si alguna tasca de més esforç puntual ho requerira es 
podrà llevar la mascareta de forma puntual i augmentant encara més les 
distàncies de seguretat.  
Es prioritzaran les activitats individuals  i en xicotet grup, es tractarà de mantindre 
els mateixos grups de treball almenys en cada unitat didàctica, i sempre evitant el 
contacte físic. 
 
Els dies d’educació física l’alumnat ha de dur el següent material: 

● Camiseta esportiva i camiseta de recanvi 
● Tovalletes higièniques i/o tovallola xicoteta 
● Sabó de mans i/o pot gel hidroalcohòlic  
● Botella d’aigua, evitar cues en la font.  

 
 

L'IES Fra Ignasi Barrachina, està situat a Ibi, poble situat al nord de la 

província d’Alacant. Al poble hi ha tres Instituts més. El nostre institut té una 

capacitat màxima de 600 persones, i rep també alumnat del municipi de Tibi, situat 

a pocs quilòmetres de Ibi. 

A nivell d’instal·lacions esportives contem amb les següents instal·lacions: 

� Un gimnàs de les dimensions d’un camp de bàsquet. El gimnàs està 

equipant amb una fila de espatlleres en un dels costats, una pissarra, un 

suro i té pintats el camp de bàsquet, de voleibol i marcats quatre pistes 

de bàdminton. També hi ha un carro amb 10 matalassers de 2x1m i 

bancs suecs. 

� Unes instal·lacions de pilota valenciana: trinquet, galotxeta i frontó de 

pilota valenciana. 

� I en el pati, de 2 camps de futbet, en un d’ells hi ha pintat dos camps de 

bàsquet. 
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� També podem utilitzar les instal·lacions del camp de futbol situat al costat 

de l’institut.  

 

 

1.2.2. CONTEXT SOCIAL,GEOGRÀFIC I ECONÒMIC. 

Ibi pertany a la comarca de l’Alcoià en la subcomarca de la Foia de Castalla, 

està situat als peus del monte Teixereta, i limita al nord per la serra d’Onil i Biscoi; 

al sur per la Serra del Maigmó; al est la Serra del Quartell i Penyarroja i al oest per 

la Serra de l’Alguenya i del Reconco.  

Té una extensió aproximada de 61 km.2 i una població d'uns 24.100 

habitants. La seua economia es basa, en l'activitat industrial, que dóna treball a la 

major part de la població i atrau a treballadors d'altres poblacions dels voltants. 

Són el sector del joguet i dels gelats els més famosos i tradicionals d’Ibi. Encara 

que també hem de destacar per la seua importància la matriceria, indústria del 

plàstic, tractament i recobriment de metalls, elaboració de productes industrials, 

les arts gràfiques,… 

1.2.3. CONTEXT SOCIO-LINGÜÍSTIC. 

Ibi està inclòs en l'àrea valencianoparlant de la Comunitat Valenciana, i per 

això pràcticament el 100% de l'alumnat és capaç d'expressar-se correctament en 

valencià col·loquial, encara que el percentatge es redueix a l'hora de fer-ho en 

valencià estàndard.  El mateix ocorre amb la població, majoritàriament parlen el 

valencià col·loquial, i aquells que no ho fan, la majoria immigrants de procedència 

castellana, almenys ho entenen. Quant al castellà, a causa de la proximitat de la 

zona castellà-parlant, és completament al contrari. 

1.2.4. COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT. 

El departament d’Educació Física està composat per 2 professors:  
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● Jordi Barrachina Serrrano (cap de departament): encarregat de la 

docència de l'assignatura en els cursos de 3er ESO A,B, M, P, 4rt A, V, i P,  

i Primers de Batxiller. 

● Ismael Giner Mira encarregat de la docència de l’assignatura en els cursos 

de primer i segon ESO i 3er V ESO 

Els Horaris del departament d'Educació Física són els següents: 

 
 
 

Hem acordat repartir-se el gimnàs en les coincidències segons la unitat que 

estiga treballant cadascú. 
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2. OBJECTIUS GENERALS.  

� Els objectius generals es situen dins del primer nivell de concreció del 

currículum i ve marcat per l'administració educativa de la Comunitat Valenciana 

en el decret 87/2015, de juny, del consell, pel qual s’establix el currículum i 

desplega l’ordenació general de la ESO i el batxillerat a la Comunitat 

Valenciana. 

 

Objectius generals d´etapa ESO. 

a) Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes 

humanístic, artístic, científic i tecnològic.  

b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i 

alumna, de manera que es proporcione una atenció personalitzada i un 

desenrotllament personal i integral de tot l’alumnat, respectant els principis 

d’educació comuna i d’atenció a la diversitat de l’alumnat propis de l’etapa.  

c) Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si és menor d’edat, sobre el 

progrés acadèmic i la proposta d’itineraris educatius més adequats per a cada 

alumne o alumna.  

d) Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua 

inserció laboral.  

e) Desenrotllar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la 

resolució pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte 

pels altres.  

f) Desenrotllar una escala de valors que inclou el respecte, la tolerància, la cultura 

de l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per 

part de l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la 

prevenció de la violència de gènere.  

g) Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball.  

h) Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a 

ciutadans.  
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i) Desenrotllar metodologies didàctiques innovadores que inclouen l’aprenentatge 

cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de l'informació i la 

comunicació, així com la pràctica de l’educació inclusiva en l’aula.  

j) Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la 

innovació educativa i en l’avaluació de la pròpia pràctica docent.  

k) Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en 

l’adquisició de competències.  

l) Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües 

vehiculars d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i 

garantint l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.  

 

3. COMPETÈNCIES CLAU 

El text consolidat de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació (LOE) 

presenta una nova configuració del currículum en què les àrees s'organitzen en 

assignatures troncals, específiques i de lliure configuració autonòmica, i es 

trasllada l'èmfasi des dels continguts als criteris d'avaluació. Amb aquest objectiu, 

s'incorpora un nou element: els estàndards d'aprenentatge, vinculats a proves 

individualitzades estandarditzades comparables.  

El Reial Decret 1105/2014, de 16 de desembre, pel qual s'estableix el currículum 

bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, desenvolupa els 

currículums bàsics de les diferents assignatures troncals i específiques. Cada 

currículum s'ha organitzat partint dels objectius propis de les etapes així ́com de 

les competències, per mitjà de la configuració́ de blocs de continguts en les 

matèries troncals, criteris d’avaluació́ i estàndards d'aprenentatge avaluables en 

totes les matèries. Tots aquests elements seran referents en el disseny de la 

concreció́ curricular i en la programació́ docent. Cal destacar que, per primera 

vegada, els elements del currículum es presenten relacionats entre si.  
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D'altra banda, la nova redacció́ de la LOE modifica la relació́ de competències 

cenyint-se mes a la Recomanació́ del Parlament Europeu i del Consell de 18 de 

desembre de 2006 sobre les competències clau per a l'aprenentatge permanent 

(2006/962/CE). El desenvolupament de les competències clau es torna obligatori 

tant per a l'Ensenyament bàsic com per a l'etapa de Batxillerat i per a la Educació́ 

Professional Bàsica. Aquesta nova proposta es coherent amb els objectius del Pla 

Estratègic per a la Formació́ i la Ocupació́ de l'espai europeu (ET2020), però̀ es a 

mes un element clau per a la lluita contra el fracàs escolar i per a fomentar 

l'ocupabilitat: “S'adopta la denominació de les competències clau definides per la 

Unió Europea. Es considera que «les competències clau són aquelles que totes 

les persones precisen per a la seua realització i desenrotllament personal, així 

com per a la ciutadania activa, la inclusió social i l'ocupació». S'identifiquen set 

competències clau essencials per al benestar de les societats europees, el 

creixement econòmic i la innovació, i es descriuen els coneixements, les 

capacitats i les actituds essencials vinculades a cadascuna d'elles”.  

El marc de referència de la recomanació europea estableix huit competències 

clau. El text consolidat de la LOE arreplega aquesta proposta, però uneix la 

competència en comunicació en la llengua materna amb la competència en 

comunicació en llengües estrangeres, denominant-la competència en comunicació 

lingüística. Per a la resta de les competències manté la mateixa denominació que 

se'ls dóna en el marc de referència. L'Orde ECD/65/2015 de 21 de gener, en la 

que es descriuen les relacions entre les competències, els continguts i els criteris 

d'avaluació de l'Educació Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat, en l'annex 

I, fa una detallada descripció de cadascuna de les competències clau.  

Les competències del currículum són, per tant, les següents: 

 1r Comunicació lingüística. CCLI 
2n Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia. CMCT  
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3r Competència digital. CD 
4t Aprendre a aprendre. CAA 
5é Competències socials i cíviques. CSC 
6é Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. SIEE 
7é Consciència i expressions culturals. CEC  

 

“Per a una adquisició eficaç de les competències i la seua integració efectiva en el 

currículum, hauran de dissenyar-se activitats d'aprenentatge integrades que 

permeten l'alumnat avançar cap als resultats d'aprenentatge de més d'una 

competència al mateix temps. Es potenciarà el desenvolupament de les 

competències Comunicació lingüística, Competència matemàtica i competències 

bàsiques en Ciència i tecnologia.”  

 

RELACIÓ ENTRE CC, CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ. 

L'educació Física contribuïx de manera clara i directa a la consecució de les 

competències bàsiques exposades de la manera següent: 

� La competència en comunicació lingüística: oferint gran varietat 

d'intercanvis comunicatius, des de la comunicació verbal fins a la no 

verbal, incloent la llengua valenciana, a més dels termes i vocabulari 

específic que aporta. Hem de tindre en compte que les situacions de 

pràctica afavoriran l'eliminació d'estereotips i expressions sexistes. 

� Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 
tecnologia: es va a desenrotllar, majorment, en aquells continguts que 

impliquen càlculs, representacions i interpretacions a partir d'una 

informació inicial, i la posada en pràctica dels processos de raonament i 

resolució de problemes, com en els continguts relacionats principalment 

amb les activitats en el medi natural i amb determinats aspectes de 

condició física i salut. 
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� Tractament de la informació i competència digital: en la comprensió i 

integració de la informació en els esquemes previs de coneixement, i en 

la busca, anàlisi i selecció de la informació fent ús dels recursos i suports 

tecnològics disponibles. 

� La competència aprendre a aprendre: a l'oferir recursos per a la 
planificació d'activitats físiques i esportives, permetent que l'alumnat siga 
capaç de regular el  

� seu propi aprenentatge, adquirint consciència de les seues pròpies 
capacitats i limitacions; i la pràctica d'activitat física com a ocupació del 
temps d'oci. 

� Competències socials i cíviques. CSC: les activitats físiques i 

esportives realitzades constituïxen un mitjà idoni per a facilitar la 

integració, i fomentar i desenrotllar la cooperació, la igualtat, el treball en 

equip, l'assumpció de responsabilitats, l'acceptació de normes i codis de 

conducta, i la reflexió de forma crítica sobre fets i problemes. 

� Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. SIEE: es desenrotlla en tots 

els continguts relacionats amb la matèria ja que es contribueix a, la 

recerca de solucions motrius i cognitives; les activitats d'autoavaluació 

afavoreixen el coneixement de si mateix, valorant les possibilitats de 

millora, el plantejament de reptes i superació personal, i l'adequació de 

projectes a les seues capacitats. 

� Consciència i expressions culturals. CEC: per mitjà del reconeixement 

i valoració de les manifestacions culturals de la motricitat humana com 

ara els jocs i esports tradicionals; les activitats expressives, i la seua 

apreciació i consideració com a part del patrimoni cultural, conformant a 

més recursos i possibilitats expressives del cos i el moviment. 

 

 

 

4. CONTINGUTS. ESTRUCTURA I CLASSIFICACIÓ  
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El Decret 87/2015, de 5 de juny, del consell, pel qual s’estableix el currículum i 

desplega l’ordenació general la ESO i el batxillerat a la Comunitat Valenciana 

determina els següents continguts per a l’àrea de Educació Física. 

L’Educació́ Física, a través del desenrotllament de la competència motriu, establix 

la integració dels conceptes, procediments i actituds vinculats al cos, al moviment i 

la seua relació amb l’entorn. L’enfocament d’esta matèria, no sols ha de contribuir 

al desenrotllament motriu, sinó també a l’adquisició de totes aquelles conductes 

que milloren la salut i amb això el benestar físic, psíquic i emocional de l’alumnat 

com a persones integrants d’una societat de benestar. D’esta manera, l’Educació 

Física aporta solució a un dels principals problemes de salut de la societat actual, 

caracteritzada per un alt percentatge d’hàbits sedentaris i desequilibris alimentaris. 

El currículum de l’Educació Física dins l’Educació Secundària, ha de contemplar 

en primer lloc una coordinació directa i equilibrada amb el desenrotllament 

curricular de l’Educació Primària; en segon lloc, establir la progressió adequada 

respecte a l’etapa anterior i, en tercer lloc, tindre present les possibilitats que oferix 

a l’alumnat, d’una banda el seu caràcter propedèutic, i d'una altra, la possibilitat 

que siga una etapa final en l’escolarització d’alguns alumnes. Tenint estes 

premisses presents, l’Educació Física s’estructura de forma cíclica i acumulativa 

en cinc blocs que es detallen a continuació amb una visió genèrica d'esta:  

Bloc 1: Condició física i salut. El treball de les qualitats físiques a través de 

mètodes concrets que han de conéixer, contribuïx a la millora de la salut, al mateix 

temps que incidix en la prevenció de determinades malalties i disfuncions, amb 

especial interés a la prevenció de les malalties cardiovasculars derivades d’hàbits 

inadequats. A més, el coneixement de les diferents parts de la sessió i el treball 

autònom que es fomenta en el calfament i la tornada a la calma permet orientar 

l’alumnat cap a la realització individual d’activitats en el seu temps d’oci i disfrutar 

del seu cos en moviment des d’un prisma saludable i adequat.  

Bloc 2: Jocs i esports. Este bloc continua sent, també en l’Educació Secundària, 

un dels pilars de la matèria. La participació en els diferents esports i la resolució de 

les situacions esportives obliga l’alumne a una presa de decisions contínua tant a 
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nivell motriu com cognitiu, al mateix temps que millora les actituds de 

col·laboració, diàleg i treball en equip per a la consecució de metes comunes. Este 

contingut permet així demostrar les mateixes capacitats, superar dificultats a partir 

de l’esforç personal i competir sense actituds de rivalitat amb els seus companys i 

companyes. Mereix especial consideració el desenrotllament curricular específic 

de l’esport autòcton, la pilota valenciana, que a més contribuïx al coneixement del 

patrimoni cultural de l’entorn on viuen.  

Bloc 3: Activitats adaptades al medi. Els continguts relacionats amb les 

activitats adaptades al medi tenen el seu inici en l’etapa de primària amb una 

orientació participativa i de respecte al medi en el qual es practiquen. Així doncs, 

estimulada la participació, és moment de crear en l’alumne/a majors reptes com la 

col·laboració en l’organització de les dites activitats i el desenrotllament d’una 

actitud crítica i respectuosa amb el medi natural, i fomentar l’ús adequat de l’entorn 

i la reducció de l’impacte mediambiental per mitjà de l’aplicació de mesures 

preventives i de seguretat davant de possibles riscos .  

Bloc 4: Expressió corporal i comunicació. Les activitats d’expressió corporal i 

comunicació afavorixen la desinhibició i l’exteriorització de sentiments i emocions 

alhora que es consoliden com a elements bàsics de la comunicació, la relació amb 

els altres i l’expressió. Dins d’este bloc i per a esta etapa educativa s’estimula la 

creativitat de l’alumne/a en relació amb el muntatge de danses i coreografies 

senzilles, en primer lloc, des d’una perspectiva de col·laboració i, en segon lloc, 

augmentant la complexitat de les tasques cap a un vessant més participatiu i 

relacionat amb la presa de decisions des d’un esperit més creatiu i emprenedor.  

Bloc 5: Elements transversals a l’assignatura. Este bloc comú a tota la matèria 

ha d’estar coordinat amb el seu treball específic, només així la referència del 

treball competencial i la formació integral de l’alumne és un objectiu assumible pel 

sistema educatiu. La inclusió social, l’empatia, la col·laboració i el treball en equip 

per a la resolució de tasques entren a formar part de l’individu en societat. Açò 

implica una sèrie de comportaments com el respecte i la tolerància, entre altres, 

relacionats i desenrotllats des de l’Educació Física.  
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4.1. CONTINGUTS PRIMER ESO.  

Bloc 1: Condició Física i salut. 
Proves de valoració de les capacitats físiques: resistència aeròbica, força, 

resistència, velocitat de reacció i flexibilitat com a mitja per a determinar l’equilibri 

entre els valors obtinguts i la millora de la condició física i la contribució d’esta a la 

salut i al benestar personal. 

Control de la intensitat de l’esforç per mitjà de la freqüència cardíaca: la 

presa de pulsacions. Càlcul de la zona d’activitat saludable (ZAS). Utilització de les 

noves tecnologies aplicades al desenrotllament i control de l’esforç: pulsòmetre i 

aplicacions informàtiques de seguiment de la pràctica física. Els temes metabòlics 

d’obtenció d’energia: anaeròbic i aeròbic. 

Característiques que han de tindre les  activitats físiques per a ser 

considerades saludables com: intensitat de l’esforç, progressió en la pràctica, 

orientada al procés, satisfactòria, d’acord amb l’edat i les característiques 

personals . L’aparell locomotor: moviments articulars i accions musculars .  

Reconeixement i valoració de la importància de l’adopció d’una postura 

correcta en activitats quotidianes. Relació entre hidratació i pràctica d’activitat 

física. 

Capacitats físiques relacionades amb la salut: resistència aeròbica, força 

general i flexibilitat. Presa de consciència de la mateixa condició física i 

predisposició a millorar-la amb un treball adequat. 

Jocs i activitats de millora de la resistència aeròbica, de força general i 

flexibilitat i buscar la cooperació de l’alumnat en la seua pràctica. 
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L'escalfament: concepte i fases. La tornada a la calma com una part 

fonamental de la sessió, valorar la seua importància com a mitjà de prevenció de 

lesions. 

Classificació i posada en pràctica d’exercicis d'escalfament general i de 

tornada a la calma, relacionar-los amb la part principal de la sessió. Normes del 

calfament: complet, progressiu, respirar amb normalitat, moderat, suficient i 

ordenat. 

Tornada a la calma: progressiva, de més a menys intensitat i específica 

segons l’exercici realitzat amb estiraments,  jocs sensitius i activitats de relaxació. 

Relació dels estils de vida saludable s amb la imatge corporal, les activitats 

d’oci i l’activitat físic esportiva i artístic expressiva. 

Pràctica habitual d’activitat fisicoesportiva i artístico expresiva en la seua 

vida personal i en el context social actual. 

Efectes negatius que tenen sobre la salut el consum de tabac, alcohol i 

altres drogues . 

Pràctiques que tenen efectes negatius per a la salut com els exercicis 

contraindicats, el sedentarisme, trastorns de la conducta alimentaria (anorèxia, 

bulímia, dieta, desequilibrada), l’obsessió pel resultat i l’abús d’exercici 

(sobreentrenament). 

 

Bloc 2. Jocs i esports. Qualitats motrius personals 

Adquisició d’habilitats bàsiques gimnàstiques globals : desplaçaments, bots, 

equilibris, girs, enfilaments, etc. 

Explicació i realització d’activitats cooperatives i competitives encaminades 

a l’aprenentatge dels fonaments tècnics i tàctics d’un esport individual, com per 

exemple activitats aquàtiques, activitats atlètiques, etc. 

Utilització de figures , en funció de les seues possibilitats motrius i 

desenrotllar actituds no competitives de cooperació i participació. 

El moviment coordinat: equilibri i agilitat, com a base per a l’experimentació 

de colps, llançaments i recepcions de mòbils amb una i dos mans. 
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Pràctica d’activitats cooperatives i competitives encaminades a 

l’aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris dels jocs com el 

colpbol i esports de col·laboració oposició com p. ex. el bàsquet i futbol-sala i 

d’oposició com p.ex. les activitats de lluita, etc. 

Preparació i pràctica de jocs i esports adaptats com p. ex. el golbol per a 

desenrotllar comportaments inclusius entre l’alumnat. 

Valoració de les possibilitats lúdiques del joc i l’esport com a dinàmica de 

grups i gaudiment personal. 

Estratègies bàsiques dels jocs i esports d’oposició: enfrontament, espais 

d’acció pròxims, temps limitat, crear desequilibris en l’oponent. 

Estratègies bàsiques dels jocs i esports de col·laboració oposició: 

participants, espai i temps de joc i utilització d’objectes, comunicació i 

contracomunicacio motriu, subrols estratègics, tècnica. 

 

 

 

 

Bloc 3. Activitats adaptades al medi. 
Aspectes a considerar en l’organització d’activitats fisicoesportives en el 

mateix centre o en entorns pròxims: senderisme, orientació, les rutes amb 

bicicleta, les acampades, els grans jocs, activitats d’escalada, de multiaventura i 

les activitats aquàtiques . 

Elements importants del paisatge i de la toponímia: flora i fauna de l’entorn 

pròxim, com a lloc per a la realització de les dites activitats . 

Possibilitats de pràctica que ofereix el mateix centre l’entorn pròxim. 

Tècniques bàsiques de les activitats realitzades: senderisme, orientació, bicicleta, 

acampada, escalada, activitats aquàtiques . 

Revisió i respecte de les normes per a la conservació i millora del mateix 

centre i l’entorn pròxim, en la pràctica d’activitats fisicoesportives, i establir normes 

de seguretat en funció del lloc de realització i del tipus d’activitat. Confecció de 
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mapes bàsic s i les seues possibilitats d’utilització en la pràctica d’orientació. 

Col·laboració en l´organització i realització de recorreguts amb els dits mapes en 

el mateix centre. 

Bloc 4: Expressió Corporal. 
Col·laboració en la planificació de senzills muntatges artístics individuals o 

col·lectius. 

Participació en senzills muntatges artístics i comunicar emocions, 

sentiments i idees amb desinhibició i creativitat. 

Utilització de tècniques d’expressió corporal que combinen espai, ritme i 

intensitat: mim, drama, ball, dansa, etc. 

Aplicació de la respiració com un element del ritme i del benestar individual. 

Ocupació d’un mètode de relaxació (Jacobson, ioga, eutonia, Schultz, 

massatge) per a controlar el propi cos i ser aplicat a distintes situacions pràctiques 

de la vida. 

Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements previs, 

manteniment de l’atenció, selecció de la informació, memorització i retenció de la 

informació. 

Planificació de textos orals . 

Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pauses. 

Normes gramaticals . 

Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, coherència i 

cohesió. 

Respecte en l’ús del llenguatge. 

Situacions d’interacció comunicativa (conversacions , entrevistes , 

col·loquis, 

debats , etc.). 

Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i conclusió; 

cooperació, normes de cortesía, fórmules de tractament, etc. 

Respecte en l’ús del llenguatge. 

Glossari termes conceptuals del nivell educatiu. 
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Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. 

Tipus de text. 

Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i reescriptura. 

Formats de presentació. 

Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de puntuació, 

concordança entre els elements de l’oració, ús de connectors oracional s, etc.). 

Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i 

cohesió. 

Respecte en l’ús del llenguatge. 

Bloc 5: Elements transversals a l’assignatura. 
Exposició i pràctica de jocs i esports recreatius que permeten satisfer-les 

necessitats personals en relació amb les capacitats físiques i habilitats 

específiques, conscienciar de la importància d’estes activitats com a marc de 

relació amb els altres i de foment de l’amistat i camaraderia en l’àmbit personal, 

social i cultural. 

Col·laboració en el disseny d’activitats esportives en el centre. 

Comprensió del repte que suposa competir amb els altres sense que això 

implique actituds de rivalitat, entenent l’oposició com una estratègia del joc i no 

com una actitud contra els altres . Sensibilitzar de la importància de l’esportivitat 

per damunt de la busca desmesurada de resultats. 

Elecció d’algunes activitats fisicoesportives i identificar els riscos que 

comporten. Identificació dels protocols per a activar serveis d’emergència i de 

protecció de l’entorn. 

Aplicació de les mesures preventives de seguretat de les activitats 

plantejades . Primers auxilis. 

Iniciativa i innovació. 

Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats . 

Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat 

d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos . Perseverança, 

flexibilitat. 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

24 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

Pensament alternatiu. 

Sentit crític. 

Ferramentes digitals de busca i visualització. Busca en p. ex. banc de sons, 

pàgines web especialitzades en Educació Física, diccionaris i enciclopèdies en 

línia, bases de dades especialitzades, etc. Emmagatzematge de la informació 

digital. Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i contrast 

d’informació. 

Estratègies de cerca i selecció de la informació. 

Procediments de síntesi de la informació. 

Procediments de presentació de continguts. 

Procediment s de cita i paràfrasi. Bibliografia i bibliografia web. 

Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col -laborar i 

comunicar-se amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar 

idees constructives pròpies, comprendre les idees alienes ...; 

Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció de l'individu i d’altre s 

de les males pràctiques com el ciberassetjament. Anàlisi del públic destinatari i 

adaptació de la comunicació en funció d'este. 

Realització, format senzill i impressió de documents de text. Disseny de 

presentacions multimèdia. 

Identificació del repte que suposa competir amb els altres, i fonamentar els 

seus punts de vista o aportacions en els treballs de grup i admetre la possibilitat de 

canvi davant d’altre s arguments vàlids amb solidaritat, tolerància, respecte i 

amabilitat. 

Valora, atén i e s colta de forma activa les aportacions enriquidores del s 

companys o les companyes en els treballs en grup, relaciona dinàmiques de grup 

s amb la forma de resolució de conflictes. 

Planteja els  seus punts de vista o aportacions en els treballs de grup i 

admet la possibilitat de canvi davant d’altre s arguments vàlids . 

Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques . 

Assumpció de distints rols en equips de treball. 
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Pensament de perspectiva. 

Diàleg igualitari. 

Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 

Pensament mitjans-fi. 

Estratègies de planificació, organització i gestió. 

Selecció de la informació, tècnica i recursos materials . 

Estratègies de supervisió i resolució de problemes . 

Avaluació de processos i resultats . 

Valoració de l’error com a oportunitat. 

Habilitats de comunicació. 

 

4.2. CONTINGUTS SEGÓN ESO.  

Bloc 1: Condició física i salut. 
 Proves de valoració de les capacitats físiques: resistència aeròbica, força 

resistència, velocitat de reacció i flexibilitat com a mitjà per a determinar l’equilibri 

entre els valors obtinguts i la millora de la condició física i la contribució d’esta a la 

salut i al benestar personal.  

 Control de la intensitat de l’esforç per mitjà de la freqüència cardíaca: la 

presa de pulsacions. Càlcul de la zona d’activitat saludable (ZAS). Utilització de les 

noves tecnologies aplicades al desenrotllament i control de l’esforç: pulsòmetre i 

aplicacions informàtiques de seguiment de la pràctica física. Sistemes metabòlics 

d’obtenció d’energia: anaeròbic i aeròbic.  

 Característiques que han de tindre les activitats físiques per a ser 

considerades saludables com: intensitat de l’esforç, progressió en la pràctica, 

orientada al procés, satisfactòria, d’acord amb l’edat i característiques personals.  

 L’aparell locomotor: moviments articulars i accions musculars. 

  Reconeixement i valoració de la importància de l’adopció d’una postura 

correcta en activitats quotidianes. Relació entre hidratació i pràctica d’activitat 

física.  
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 Capacitats físiques relacionades amb la salut: resistència aeròbica, força 

general i flexibilitat.  

 Presa de consciència de la mateixa condició física i predisposició a millorar-

la amb un treball adequat. 

 Jocs i activitats de millora de la resistència aeròbica, de força general i 

flexibilitat, buscant sensibilitzar l’alumnat de la importància de la seua pràctica.  

 El calfament: organització d’activitats col·lectives de calfament general. 

Exercicis de calfaments adequats a cada fase amb l'aplicació de les seues 

normes. 

Tornada a la calma: progressiva, de més a menys intensitat, i específica, segons 

l’exercici realitzat, i fer estirades, jocs sensitius i activitats de relaxació.  

 Relació dels estils de vida saludables amb la imatge corporal, les activitats 

d’oci, l’activitat fisicoesportiva i artisticoexpressiva i la prevenció de malalties. 

Pràctica habitual d’activitat fisicoesportiva i artisticoexpressiva en la seua vida 

personal i en el context social actual.  

 Pràctiques que tenen efectes negatius per a la salut com els exercicis 

contraindicats, el sedentarisme, trastorns de la conducta alimentària (anorèxia, 

bulímia, dieta desequilibrada), l’obsessió pel resultat i l’abús d’exercici 

(sobreentrenament).  

 

 Bloc 2. Jocs i esports. Qualitats motrius personals. 
 Execució de distintes combinacions d’habilitats gimnàstiques i acrobàtiques: 

desplaçaments bots, equilibris, enfilaments, girs, etc. 

 Aplicació de les habilitats específiques als jocs i esports individuals, 

aspectes tècnic - tàctics, com per ex. activitats aquàtiques, activitats atlètiques, 

etc.  

 Pràctica de figures no competitives, refermar l’equilibri en diferents postures 

i situacions i desenrotllar actituds de cooperació i participació.  

 Moviments coordinats com el llançament i recepció de mòbils amb diferents 

trajectòries, en posició estàtica i en desplaçament. 
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 Realització d’activitats cooperatives i competitives encaminades a 

l’aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris dels jocs com el 

colpbol i esports de col·laboració oposició com p. ex. handbol i voleibol i d’oposició 

com p. ex. bàdminton, etc.  

 Preparació i pràctica de jocs i esports adaptats com per exemple voleibol 

assegut per a desenrotllar comportaments inclusius entre l’alumnat. Valoració de 

les possibilitats lúdiques del joc i l’esport com a dinàmica de grups i gaudi 

personal.  

 Estratègies bàsiques dels jocs i esports d’oposició: enfrontament, espais 

d’acció pròxims, temps limitat, crear desequilibris en l’oponent. Estratègies 

bàsiques dels jocs i esports de col·laboració oposició: participants, espai i temps 

de joc i utilització d’objectes, comunicació i contracomunicació motriu, subrols 

estratègics, tècnica.  

 Utilització dels diferents colps específics de la pilota valenciana, i aplicació a 

un joc específic com el nyago i les seues variants. 

 Les instal·lacions de pilota valenciana, com a part d’un patrimoni cultural 

que fa falta preservar.  

 Jocs populars i tradicionals del nostre entorn i del món: de botar i muntar, 

d’habilitat i llançament, de corda i goma, de pilota, etc 

 Els jocs populars i tradicionals per a potenciar la inclusió i respecte a les 

tradicions i la multiculturalitat.  

  

 

  Bloc 3: Activitats adaptades al medi.  
 Activitats respectuoses amb el medi natural: les rutes amb bicicleta 

senderisme, orientació, les acampades, els grans jocs en la naturalesa, activitats 

d’escalada i de multiaventura i les activitats aquàtiques. 

  Relació del paisatge i la toponímia amb el patrimoni natural i cultural de la 

Comunitat Valenciana, com a lloc per a la realització de les dites activitats.  

 Possibilitats de pràctica que oferix l’entorn pròxim. 
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 Tècniques bàsiques de les activitats realitzades: senderisme, orientació, 

bicicleta, acampada, escalada, activitats aquàtiques. 

 Revisió i respecte de les normes per a la conservació i millora de l’entorn 

pròxim, en la pràctica d’activitats fisicoesportives, i establir normes de seguretat i 

primers auxilis en funció del lloc de realització i del tipus d’activitat. 

 Confecció de mapes bàsics i les seues possibilitats d’utilització en la 

pràctica d’orientació. 

 Col·laboració en l’organització i realització de recorreguts amb els dits 

mapes en entorns pròxims. 

 Busca d’informació i exposició de les activitats adaptades al medi. 

Realització d’un llistat dels usos i abusos que es fan del medi urbà i natural, en la 

pràctica d’activitats fisicoesportives.  

  

 

 

 Bloc 4: Expressió corporal i comunicació.  
 Elaboració, a partir d’una proposta donada, de senzills muntatges artístics 

individuals o col·lectius. 

Participació en muntatges artístics individuals o col·lectius, comunicant emocions, 

sentiments i idees amb desinhibició i creativitat. Tècniques d’expressió corporal: 

mim, drama, dansa, sensopercepció, etc. Participació en activitats grupals, com a 

danses i balls, en les quals es combinen l’espai, el ritme i la intensitat.  

 Ocupació d’un mètode de relaxació (Jacobson, ioga, eutonia, Schultz, 

massatge) per a controlar el propi cos i ser aplicat a distintes situacions pràctiques 

de la vida. 

Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements previs, manteniment de 

l’atenció, selecció de la informació, memorització i retenció de la informació.  

 Planificació de textos orals. Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les 

pauses. Normes gramaticals 

Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió. 
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Respecte en l’ús del llenguatge. Situacions d’interacció comunicativa 

(conversacions, entrevistes, col·loquis, debats, etc.) 

Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i conclusió; 

cooperació, normes de cortesia, fórmules de tractament, etc. 

 Respecte en l’ús del llenguatge. 

 Glossari termes conceptuals del nivell educatiu. 

 Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. 

Tipus de text. 

 Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i reescriptura. 

Formats de presentació. 

 Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de puntuació, 

concordança entre els elements de l’oració, ús de connectors oracionals, etc.). 

 Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i 

cohesió. 

 Respecte en l’ús del llenguatge.  

 

 Bloc 5: Elements transversals a l’assignatura.  
 Demostració i pràctica d’activitats lúdiques i esportives individuals i 

col·lectives, d’oci i recreació: els esports lúdics, els jocs populars, els jocs 

cooperatius, els jocs de confiança, acceptar la importància d’estes activitats com a 

marc de relació́ amb els altres i de foment de l’amistat i camaraderia en l’àmbit 

personal, social i cultural.  

 Participació en l’organització d’activitats esportives en el centre. 

Acceptació del repte que suposa competir amb els altres sense que això implique 

actituds de rivalitat, entenent l’oposició com una estratègia del joc i no com una 

actitud contra els altres. Rebutjar la busca desmesurada de resultats i donar 

importància a l’esportivitat. 

 Relació de les activitats fisicoesportives amb les dificultats i riscos que 

comporten. 

 Especificació dels protocols per a activar servicis d’emergència i de 
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protecció de l’entorn. 

 Enumeració de les mesures preventives i de seguretat de les activitats 

plantejades.  Primers auxilis. 

Iniciativa i innovació 

 Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats 

 Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat 

d’automotivació.  Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, 

flexibilitat. 

 Pensament alternatiu. 

 Sentit crític. 

 Ferramentes digitals de busca i visualització. Busca en p. ex. banc de sons, 

pàgines web especialitzades en educació física, diccionaris i enciclopèdies en 

línia, bases de dades especialitzades etc. Emmagatzematge de la informació 

digital. Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i contrast 

d’informació. 

 Estratègies de busca i selecció de la informació. 

 Procediments de síntesi de la informació 

 Procediments de presentació de continguts 

 Procediments de cita i paràfrasi. Bibliografia i bibliografia web. 

 Ús de les ferramentes mes comunes de les TIC per a col·laborar i 

comunicar-se amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar 

idees constructives pròpies, comprendre les idees alienes...; compartir informació i 

recursos; i construir un producte o meta col·lectiu. Correu electrònic. Mòduls 

cooperatius en entorns personals d’aprenentatge com a blogs, fòrums, wikis... 

Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció de l'individu i d’altres de les 

males pràctiques com el ciberassetjament. Anàlisi del públic destinatari i adaptació 

de la comunicació en funció del mateix. 

Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. Disseny de 

presentacions multimèdia. 

Identificació del repte que suposa competir amb els altres, fonamentar els seus 
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punts de vista o aportacions en els treballs de grup i admetre la possibilitat de 

canvi davant d’altres arguments vàlids amb solidaritat, tolerància, respecte i 

amabilitat. 

 Valora, atén i escolta de forma activa les aportacions enriquidores dels 

companys o les companyes en els treballs en grup, relaciona dinàmiques de grups 

amb la forma de resolució de conflictes. 

 Planteja els seus punts de vista o aportacions en els treballs de grup i 

admet la possibilitat de canvi davant d’altres arguments vàlids. 

 Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. 

 Assumpció de distints rols en equips de treball. 

 Pensament de perspectiva. 

 Diàleg igualitari. 

Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu. Pensament 

mitjan finalitat. 

 Estratègies de planificació, organització i gestió. 

 Selecció de la informació, tècnica i recursos materials. 

 Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 

 Avaluació de processos i resultats. 

 Valoració de l’error com a oportunitat. 

 Habilitats de comunicació. 

 Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de 

l’Educació Física. 

 Autoconeixement de fortaleses i debilitats.  

  

4.3. CONTINGUTS TERCER ESO. 

Bloc 1: Condició física i salut. 
Adaptació i aplicació del control de la intensitat de l’esforç per mitjà de la 

freqüència cardíaca: presa de pulsacions i càlcul de la zona d’activitat saludable, 

en la pràctica d’activitat fisicoesportiva.  
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Relació amb els sistemes d’obtenció d’energia (aeròbic i anaeròbic) i amb els 

hàbits alimentaris. Utilització de les noves tecnologies per a controlar els 

processos d’adaptació a l’esforç: pulsòmetre i aplicacions informàtiques de 

seguiment de la pràctica física. Aplicació de les proves de valoració de la condició 

física per a determinar el seu nivell inicial i el seu progrés després del treball 

específic aplicant mètodes de millora de les capacitats físiques i la seua 

contribució a la salut. Característiques que han de tindre les activitats físiques 

saludables: intensitat de l’esforç, progressió en la pràctica, orientada al procés i a 

la satisfacció personal, d’acord amb l’edat i les característiques personals. 

L’aparell locomotor: músculs més importants i accions que executen.  

Adopció de postures correctes en les activitats físiques i esportives realitzades. 

Alimentació i activitat física: equilibri entre la ingesta i la despesa calòrica. 

Valoració de l’alimentació com a factor decisiu de la salut personal a 

l’adolescència.  

Pràctica de forma regular, sistemàtica i autònoma d’activitats físiques a fi de 

millorar les condicions de salut i qualitat de vida. Adaptació i pràctica de les 

capacitats físiques relacionades amb la salut: resistència aeròbica, força general i 

flexibilitat, en funció de la mateixa condició física i les possibilitats anatòmiques, 

fisiològiques i motrius. Mètodes de millora de les capacitats físiques relacionades 

amb la salut: carrera contínua, autocàrregues, Stretching, etc.  

Organització i direcció de calfaments especifics i graduar- ne la 

intensitat. Recopilació d’exercicis adaptats al calfament específic, a la part 

principal de la sessió i la tornada a la calma.  

La imatge corporal, les activitats d’oci, l’activitat física i l’esport, la prevenció de 

malalties i addiccions, com a forma de comportament que possibiliten actituds i 

estils de vida saludables.  

Relació dels estils de vida saludables amb la imatge corporal, les activitats d’oci, 

l’activitat fisicoesportiva i artístico expresiva i la prevenció de malalties. Anàlisi 

crític dels efectes negatius que tenen sobre la salut el consum de tabac, alcohol i 
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altres drogues. Pràctica habitual d’activitat fisicoesportiva i artístico expresiva en la 

seua vida personal i en el context social actual.  

Anàlisi crític de les pràctiques que tenen efectes negatius per a la salut com els 

exercicis contraindicats, el sedentarisme, trastorns de la conducta alimentària 

(anorèxia, bulímia, dieta desequilibrada), l’obsessió pel resultat i l’abús d’exercici 

(sobreentrenament).  

 

    Bloc 2. Jocs i esports.  
El factor qualitatiu del moviment: els mecanismes de percepció, decisió i 

execució dels esports individuals, respecte al model tècnic plantejat. Aplicació de 

les habilitats específiques als jocs i esports individuals, aspectes tècnics, tàctics i 

reglamentaris com per ex. activitats aquàtiques i activitats atlètiques, respectar les 

normes i regles establides, i mostrar actituds d’esforç, autoexigència i superació.  

Pràctica de figures refermant l’equilibri en diferents postures i situacions, 

desenrotllant actituds de cooperació i participació, fomentant actituds no 

competitives (p. ex. acrogimnàstica).  

El moviment coordinat i la seua aplicació en la pràctica per mitjà de la realització 

d’activitats circenses com a jocs malabars, diabolo, jocs acrobàtics i d’equilibri i 

activitats de patinatge, millorar el seu nivell tècnic, i mostrar actituds d’esforç, 

autoexigència i superació.  

Realització d’activitats cooperatives i competitives encaminades a 

l’aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris de jocs com p. ex. el 

Softbol, esports de col·laboració oposició com p. ex. hoquei pista (unihockey) i 

rugbi imatge, i d’oposició com p. ex. les activitats de lluita.  

Preparació i pràctica de jocs i esports adaptats com p. ex. boccia per a 

desenrotllar comportaments inclusius en l’alumnat. Activitats lúdiques, esportives i 

col·lectives, d’oci i recreació: els esports alternatius, els jocs amb material reciclat, 

els jocs cooperatius, els jocs de confiança, i valorar l’oportunitat de les solucions 

aportades i la seua aplicabilitat a situacions semblants.  
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Estratègies bàsiques dels jocs i esports d’oposició: enfrontament, espais d’acció 

pròxims, temps limitat, crear desequilibris en l’oponent. Estratègies bàsiques dels 

jocs i esports de col·laboració oposició: participants, espai i temps de joc i 

utilització d’objectes, comunicació i contracomunicacio motriu, subrols estratègics, 

tècnica.  

Els colps específics i els elements tècnics, tàctics i reglamentaris de les 

modalitats de pilota valenciana com raspall al carrer i trinquet, nyago i 

frare. Aspectes sociològics i culturals de la pilota valenciana en l’actualitat.  

Jocs populars i tradicionals del nostre entorn i del món: de percepció i velocitat 

de reacció, de palmes i xoc de mans, de força, de pilota, etc. Els jocs populars i 

tradicionals per a potenciar la inclusió i respecte a les tradicions i la 

multiculturalitat.  

 

Bloc 3: Activitats adaptades al medi 
Selecció i organització, amb supervisió del docent d'algunes de les següents 

activitats inclusives i respectuoses amb l'entorn i el medi natural: senderisme, 

orientació, les rutes amb bicicleta, les acampades, els grans jocs en la naturalesa, 

activitats en la neu, activitats d'escalada i de multiaventura i les activitats 

aquàtiques. Valoració del paisatge i de la toponímia i del patrimoni natural i cultural 

de la Comunitat Valenciana.  

Tècniques bàsiques de les activitats realitzades: orientació, bicicleta, 

acampada, escalada, activitats aquàtiques, lliscaments en la neu regulant l'esforç 

en funció de les seues possibilitats i promovent accions per a preservar l'entorn i el 

medi natural i reduir l'impacte ambiental (evitar residus i fomentar la seua 

recollida). Normes de seguretat i primers auxilis en funció del lloc de realització i 

del tipus d'activitat.  

Confecció de mapes bàsics i les seues possibilitats d'utilització en la pràctica 

d'orientació. Col·laboració en l'organització i realització de recorreguts amb els dits 

mapes en el medi natural.  
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Bloc 4: Expressió corporal i comunicació 

Disseny de balls i danses de forma individual i grupal, a partir d’una proposta 

donada, i combinar espai i ritme. Representació d’activitats expressives de forma 

individual i grupal, com a mitjà de comunicació. Representació de les danses i 

balls de forma grupal, com a elements que possibiliten la desinhibició i fomenten la 

creativitat.  

Tècniques corporals, combinant espai i ritme, com a mitjà de comunicació de 

sentiments i emocions. Anàlisi dels distints mètodes de relaxació (Jacobson, ioga, 

eutonia, Schultz, massatge) i elecció de què volem aplicar.  

 Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements previs, manteniment 

de l’atenció, selecció de la informació, memorització i retenció de la informació.  

 Planificació de textos orals Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les 

pauses. Normes gramaticals Propietats textuals de la situació comunicativa: 

adequació, coherència i cohesió. Respecte en l’ús del llenguatge.  

 Situacions d’interacció comunicativa (conversacions, entrevistes, col·loquis, 

debats, etc.). Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i 

conclusió; cooperació, normes de cortesía, fòrmules de tractament, etc.  

Respecte en l’ús del llenguatge  

 Glossari termes conceptuals del nivell educatiu.  

 Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. Tipus 

de text.  

 Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i 

reescriptura. Formats de presentació. Aplicació de les normes ortogràfiques i 

gramaticals (signes de puntuació, concordança entre els elements de l’oració, ús 

de connectors oracionals, etc.).  

Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i 

cohesió. Respecte en l’ús del llenguatge.  
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 Bloc 5: Elements transversals a l’assignatura.  
Pràctica d'activitats fisicoesportives i artisticoexpressives adaptades com a forma 

d'inclusió social, mostrant tolerància i esportivitat tant en el paper de participant 

com d'espectador.  

Organització d'activitats esportives en el centre, en col·laboració amb els seus 

iguals, respectant les aportacions dels altres i assumir les responsabilitats que es 

deriven d'aquesta organització.  

Valoració del repte que suposa competir amb els altres sense que açò implique 

actituds de rivalitat, entenent l'oposició en els esports d'adversari com una 

estratègia del joc i no com una actitud contra els altres. Rebuig de la busca 

desmesurada de resultats i donar importància a l'esportivitat, utilitzar dinàmiques 

de grups com a forma de resolució de conflictes.  

Analitza les dificultats de les activitats fisicoesportives i artisticoexpressives 

propostes que poden suposar un element de risc per a si mateix o per als 

altres. Adopta les mesures preventives i de seguretat pròpies de les activitats 

desenvolupades, i tindre especial atenció amb aquelles que es realitzen en un 

entorn no estable.  

Iniciativa i innovació. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i febleses. 

Autorregulació d'emocions, control de l'ansietat i incertesa i capacitat 

d'automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, 

flexibilitat. Pensament alternatiu. Sentit crític.  

Ferramentes digitals de busca i visualització. Cerca en [p. ex. Banc de sons, 

pàgines web especialitzades en educació física, diccionaris i enciclopèdies online, 

bases de dades especialitzades...]. Emmagatzematge de la informació digital. 

Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la cerca i contrast d'informació.  

Estratègies de cerca i selecció de la informació. Procediments de síntesi de la 

informació. Procediments de presentació de continguts. Procediments de cita i 

paràfrasi. Bibliografia i bibliografia web..  

Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per col·laborar i comunicar-se 

amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees 
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constructives pròpies, comprendre les idees alienes...; compartir informació i 

recursos; i construir un producte o meta col·lectiu. Correu electrònic. Mòduls 

cooperatius en entorns personals d'aprenentatge com ara blogs, fòrums, wikis... 

Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció del propi individu i d'uns 

altres de les males pràctiques com el ciberassetjament. Anàlisi del públic 

destinatari i adaptació de la comunicació en funció d'este.  

Realització, format senzill i impressió de documents de text. Disseny de 

presentacions multimèdia.  

Identificació del repte que suposa competir amb els altres, fonamentant els seus 

punts de vista o aportacions en els treballs de grup i admetre la possibilitat de 

canvi davant d'altres arguments vàlids amb solidaritat, tolerància, respecte i 

amabilitat.  

Valora, atén i escolta de forma activa les aportacions enriquidores dels companys 

o les companyes en els treballs en grup, relacionant dinàmiques de grups amb la 

forma de resolució de conflictes.  

Planteja els dels seus punts de vista o aportacions en els treballs de grup i admet 

la possibilitat de canvi davant d'altres arguments vàlids. Responsabilitat i eficàcia 

en la resolució de tasques. Assumpció de diferents rols en equips de treball. 

Pensament de perspectiva.  

Diàleg igualitari. Coneixement d'estructures i tècniques d'aprenentatge 

cooperatiu.  

Pensament mitjans-fi. Estratègies de planificació, organització i gestió. Selecció 

de la informació, tècnica i recursos materials. Estratègies de supervisió i resolució 

de problemes. Avaluació de processos i resultats. Valoració de l'error com a 

oportunitat. Habilitats de comunicació.  

Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de 

l'Educació Física. Autoconeixement de fortaleses i febleses.  
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4.4 . CONTINGUTS QUART ESO   

Bloc 1: Condició física i salut. 
Característiques de les activitats físiques saludables: intensitat de l’esforç, 

progressió en la pràctica, orientada al procés i a la satisfacció personal, d’acord 

amb l’edat i característiques personals. Aplicació de les proves de valoració de les 

capacitats físiques per a determinar el seu nivell inicial i el seu progrés després 

d’un treball específic.  

Activitats i exercicis de resistència, tonificació, i flexibilitat, aplicant 

autònomament tècniques i mètodes de millora de les capacitats físiques. Valoració 

d'aquests mètodes per millorar les esmentades capacitats físiques, alleujar 

tensions de la vida quotidiana i compensar els efectes provocats per les actituds 

posturals inadequades més freqüents. L’aparell locomotor: músculs més 

importants i accions que executen. Adopció de postures correctes en les activitats 

físiques i esportives realitzades.  

Alimentació i activitat física: equilibri entre la ingesta i la despesa calòrica. 

Valoració de l’alimentació com a factor decisiu de la salut personal en la pràctica 

d’activitat física. Adaptació i aplicació de la presa de pulsacions i càlcul de la zona 

d’activitat en funció de l’activitat a realitzar.  

Demostració i aplicació de les noves tecnologies per controlar els processos 

d’adaptació a l’esforç: pulsòmetre i aplicacions informàtiques de seguiment de la 

pràctica física.  

Adaptació i pràctica de les capacitats físiques relacionades amb la salut: 

resistència aeròbica, força general i flexibilitat, en funció de la mateixa condició 

física i les possibilitats anatòmiques, fisiològiques i motrius. Mètodes de millora de 

les capacitats físiques relacionades amb la salut: carrera contínua, autocàrregues, 

Stretching, etc.  

Pràctica autònoma de calfaments específics, en funció de la part principal de la 

sessió.  

Relació dels estils de vida saludables amb la imatge corporal, les activitats d’oci, 

l’activitat fisicoesportiva i artístico expresiva i la prevenció de malalties. Anàlisi 
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crític dels efectes negatius que tenen sobre la salut el consum de tabac, alcohol i 

altres drogues. Pràctica habitual d’activitat fisicoesportiva i artístico expresiva en la 

seua vida personal i en el context social actual. Anàlisi crític de les pràctiques que 

tenen efectes negatius per a la salut com els exercicis contraindicats, el 

sedentarisme, trastorns de la conducta alimentària (anorèxia, bulímia, dieta 

desequilibrada), l’obsessió pel resultat i l’abús d’exercici (sobreentrenament). 

Actitud crítica davant del seu tractament en els mitjans de comunicació.  

 

 

 

    Bloc 2. Jocs i esports.  
Creació i pràctica de coreografies refermant l’equilibri en diferents postures i 

situacions, desenrotllar actituds de cooperació i participació no competitives, i 

prioritzar la seguretat individual i col·lectiva.  

Composició de moviments coordinats i aplicar-los en la pràctica per mitjà de la 

realització d’activitats circenses com a jocs malabars, diabolo, jocs acrobàtics, 

d’equilibri i activitats de patinatge, millorar el seu nivell tècnic, i mostrar actituds 

d’esforç, autoexigència i superació.  

Determinació del mateix nivell de competència motriu en diferents activitats 

esportives individuals, com per exemple activitats aquàtiques i activitats atlètiques 

amb respecte a les regles i aspectes tècnics de les dites activitats.  

Realització d’activitats cooperatives i competitives encaminades a 

l’aprenentatge dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports de 

col·laboració oposició com p. ex. futbol-sala, handbol, voleibol, bàsquet, hoquei 

pista i rugbi imatge, i d’oposició com a esports de pala i raqueta, etc.  

Preparació i pràctica de jocs i esports adaptats com p. ex. golbol, voleibol 

assegut, boccia i bàdminton assegut per a desenrotllar comportaments inclusius 

en l’alumnat.  

Estratègies bàsiques dels jocs i esports d’oposició: enfrontament, espais d’acció 

pròxims, temps limitat, crear desequilibris en l’oponent. Estratègies bàsiques dels 
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jocs i esports de col·laboració oposició : participants, espai i temps de joc i 

utilització d’objectes, comunicació i contracomunicacio motriu, subrols estratègics, 

tècnica.  

Activitats lúdiques i esportives col·lectives, d’oci i recreació: els esports 

alternatius, els jocs amb material reciclat, els jocs cooperatius, els jocs de 

confiança, valorar l’oportunitat de les solucions aportades i la seua aplicabilitat a 

situacions sembla  

Els diferents colps específics, la tàctica (traure i restar) i el reglament de pilota 

valenciana en les modalitats de raspall al carrer, al trinquet, a ratlles, nyago i frare,  

La llengua i la pilota valenciana.  

 

Bloc 3: Activitats adaptades al medi 
Organització i realització d'alguna de les següents activitats inclusives i 

respectuoses amb el medi natural: les rutes amb bicicleta, senderisme, orientació, 

les acampades, els grans jocs en la naturalesa, activitats en la neu, activitats 

d'escalada i de multiaventura i les activitats aquàtiques. Valoració del paisatge i de 

la toponímia i del patrimoni natural i cultural de la Comunitat Valenciana.  

Tècniques bàsiques de les activitats realitzades: senderisme. Característiques 

de les activitats d'adaptació al medi i el seu risc, descrivint els protocols per activar 

serveis d'emergència i de protecció de l'entorn, adoptant les mesures preventives i 

de seguretat pròpies d'aquestes activitats sobretot en entorns no estables.  

Primers auxilis. Disseny i realització de xicotets recorreguts utilitzant els mapes 

topogràfics i la brúixola en carreres d'orientació en el medi natural. Tècniques 

bàsiques de les activitats realitzades: orientació, bicicleta, acampada, escalada, 

activitats aquàtiques, lliscaments en la neu regulant l'esforç en funció de les seues 

possibilitats i promovent accions per a preservar l'entorn i el medi natural i reduir 

l'impacte ambiental (evitar residus i fomentar la seua arreplega).  

 

Bloc 4: Expressió corporal i comunicació 
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Disseny de senzills muntatges artístics individuals o col·lectius combinant espai 

i ritme. Representació, amb desinhibició i creativitat, de senzills muntatges 

artístics, i seleccionar les tècniques més apropiades a la intencionalitat de la 

composició.  

Combina ritmes amb el moviment de segments corporals i amb distintes formes 

d’utilitzar l’espai. Disseny i execució de balls i danses, combinant espai, ritme i 

intensitat, com a elements que possibiliten la desinhibició i fomenten la creativitat. 

Aplicació d’un mètode de relaxació: Schultz, Jacobson, ioga, eutonia o massatges, 

cap a un altre company/a, tenint en compte el nivell de cansament com un element 

de risc en la realització d’activitats que requereixen atenció o esforç.  

Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements previs, manteniment 

de l’atenció, selecció de la informació, memorització i retenció de la informació.  

Planificació de textos orals. Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les 

pauses. Normes gramaticals. Propietats textuals de la situació comunicativa: 

adequació, coherència i cohesió. Respecte en l’ús del llenguatge.  

Situacions d’interacció comunicativa (conversacions, entrevistes, col·loquis, 

debats, etc.). Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i 

conclusió; cooperació, normes de cortesía, fòrmules de tractament, etc.  

Respecte en l’ús del llenguatge.  

Glossari termes conceptuals del nivell educatiu.  

Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. Tipus 

de text.  

Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i 

reescriptura. Formats de presentació. Aplicació de les normes ortogràfiques i 

gramaticals (signes de puntuació, concordança entre els elements de l’oració, ús 

de connectors oracionals, etc.).  
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Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i 

cohesió. Respecte en l’ús del llenguatge.  

 Bloc 5: Elements transversals a l’assignatura.  
Col·labora en la planificació i organització d'activitats fisicoesportives i 

artisticoexpressives, considerant els riscos associats i els derivats de la pròpia 

actuació i de la del grup.  

Presenta propostes creatives, amb supervisió del professor, en la utilització de 

materials i equipaments de les activitats fisicoesportives i artisticoexpressives 

practicades, atenent a les especificacions tècniques dels mateixos.  

Té en compte el nivell de cansament com un element de risc en la realització 

d'activitats que requereixen atenció o esforç.  

Assumeix la responsabilitat de la mateixa seguretat en la pràctica d'activitats f 

fisicoesportives i artísticoexpressives, i utilitza convenientment l'equip personal, els 

materials i espais de pràctica. Descripció dels protocols a seguir per activar els 

serveis d'emergència i de protecció de l'entorn. Pràctica de primers auxilis.  

Adopta mesures preventives durant la pràctica d'activitats  

Iniciativa i innovació.  Autoconeixement. Valoració de fortaleses i febleses. 

Autorregulació d'emocions, control de l'ansietat i incertesa i capacitat 

d'automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos.  Perseverança, 

flexibilitat.  Pensament alternatiu.  Sentit crític.  

Ferramentes digitals de busca i visualització. Cerca en [p. ex. Banc de sons, 

pàgines web especialitzades en educació física, diccionaris i enciclopèdies online, 

bases de dades especialitzades...]. Emmagatzematge de la informació digital. 

Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la cerca i contrast d'informació.  
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Estratègies de cerca i selecció de la informació. Procediments de síntesi de la 

informació. Procediments de presentació de continguts. Procediments de cita i 

paràfrasi. Bibliografia i bibliografia web..  

Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per col·laborar i comunicar-se 

amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees 

constructives pròpies, comprendre les idees alienes...; compartir informació i 

recursos; i construir un producte o meta col·lectiu. Correu electrònic. Mòduls 

cooperatius en entorns personals d'aprenentatge com ara blogs, fòrums, wikis... 

Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció del propi individu i d'uns 

altres de les males pràctiques com el ciberassetjament. Anàlisi del públic 

destinatari i adaptació de la comunicació en funció d'este..  

Realització, format senzill i impressió de documents de text. Disseny de 

presentacions multimèdia.  

Identificació del repte que suposa competir amb els altres, fonamentant els seus 

punts de vista o aportacions en els treballs de grup i admetre la possibilitat de 

canvi davant d'altres arguments vàlids amb solidaritat, tolerància, respecte i 

amabilitat. Valora, atén i escolta de forma activa les aportacions enriquidores dels 

companys o les companyes en els treballs en grup, relacionant dinàmiques de 

grups amb la forma de resolució de conflictes.  

Planteja els dels seus punts de vista o aportacions en els treballs de grup i 

admet la possibilitat de canvi davant d'altres arguments vàlids. Responsabilitat i 

eficàcia en la resolució de tasques. Assumpció de diferents rols en equips de 

treball. Pensament de perspectiva.  

Diàleg igualitari. Coneixement d'estructures i tècniques d'aprenentatge 

cooperatiu.  

Pensament mitjans-fi. Estratègies de planificació, organització i gestió. Selecció 

de la informació, tècnica i recursos materials. Estratègies de supervisió i resolució 
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de problemes. Avaluació de processos i resultats. Valoració de l'error com a 

oportunitat. Habilitats de comunicació.  

Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de 

l'Educació Física. Autoconeixement de fortaleses i febleses.  

5. UNITATS DIDÀCTIQUES 

5.1. ORGANITZACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 

5.1.1. UNITATS DIDÀCTIQUES PRIMER CICLE ESO.          

UNITATS DIDÀCTIQUES PRIMER ESO. 

 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

45 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

Curs: 1r ESO Bloc: Condició Física i Salut Trimestre: 1 Sessions: 5 
UD 1 Prepara el teu cos. Escalfament  jocs motrius 

Justificació: Primera unitat del curs, amb la qual els alumnes acaben d'aprendre a escalfar i realitzen jocs 
cooperatius i de cooperació-oposició per a contribuir a la cohesió del grup i per a fer una avaluació inicial 
de l´estat motriu de l´alumnat. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
BL.1.1 1.1  
BL.1.3 1.3.a, 1.3.b 
BL.4.3 4.3.a,  4.3.b, 4.3.c 
BL.5.5 5.5. a, 5.5.b, 5.5.c. 
BL.5.7 5.7.a, 5.7.b, 5.7.c, 5.7.d, 5.7.e, 5.7.f, 5.7.g.  

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

1.3.1, 1.3.2.  

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: Preguntes a l'aire i en la sessió 1 se'ls demana que escalfin per veure el nivell dels continguts. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: activitats en les que 
l´alumnat proposa moviments d´escalfament a 
partir de les indicacions del profesor. 

Mètodes deductius 
- Comandament directe i assignació de tasques: amb 
propostes de movilitat articular o estiraments que 
l´alumnat  no coneix. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Petos, Pilotes degoma-escuma, Cons, Pilotes de 
bàsquet o pilotes detennis... Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de la UD. Els alumnes escalfen i observem com ho fan. Explicació de normes del curs. 
2 Explicació de l´escalfament dirigit. Presentació de jocs de dinamització del pati.  
3 Repàs d'exercicis de mobilitat articular.  Jocs de dinamització del pati. 
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4 Repàs d'estiraments de la part superior del cos. Jocs de dinamització del pati. 
5 Repàs d'estiraments de la part inferior del cos. Jocs de dinamització del pati. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: analitzar un escalfament d'un equip 
esportiu professional, a Youtube. 

Reforç: creació d'unes fitxes / bateria d'exercicis 
recomanables per a cada part de l'escalfament. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

Amb el Dep. Informàtica en el disseny i edició del vídeo de l'escalfament dirigit. 
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Curs: 1r ESO Bloc: Condició Física i Salut Trimestre: 1 Sessions: 6 
UD 2. En busca d´un cos sà. Condició física i salut 

Justificació: Amb aquesta unitat l´alumnat obté aprenentatges per a poder millorar la condició física i 
conèixer aspectes que cal tenir en compte o evitar per a tenir bona salut. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
BL.1.1 1.1.a, 1.1.b, 1.1.c, 1.1.d, 1.1.e. 
BL. 1.2.  1.2.a, 1.2.b. 
B.L. 1.4.  1.4.a., 1.4.b., 1.4.c, 1.4.d. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6., 5.7., 5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d’avaluació 

Indicadors 
d’assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 
1.2.2,  1.4.1, 1.4.2  x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació a les capacitats 
físiques bàsiques. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes i descobriment guiat: 
preparació escalfaments a partir de recull 
d’exercicis  

Mètodes deductius 
- Comandament directe I assignació de tasques: 
activitats i jocs diversos i varis.   

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
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Material didàctic: Petos, Pilotes degoma-escuma, Cons, Pilotes de 
bàsquet o pilotes detennis, Bancs, Full d'orientacions de direcció, 
Bateria Eurofit, Prova de veu: Course Navette, Matalassos, Cinta 
mètrica, Pilota medicinal de 3kg i de 2k; i crono. 

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació dels treballs a realitzar en la UD, explicació condició física i jocs  per treballar-la. 

2 Prova de resistència, apte no apte en cas de ser capaç de aguantar el seu propi ritme un temps 
determinat. 

3 Prova de resistència i aprenentatge zona d´activitat. 
4 Proves de condició física (força, flexibilitat i velocitat) i relaxació. 
5 Més proves de condició física (força, flexibilitat i velocitat) i relaxació. 
6 Fitxa per a calcular les seues marques en condició física. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: lectures ampliació condició física. Reforç: apunts repàs condició física. 
Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

-  
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Curs: 1r ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 1 Sessions: 7 
UD 3 Com jugavem al carrer 

Justificació: Unitat que dóna resposta als continguts referents a la Pilota Valenciana, en concret al raspall 
que és la modalitat més sencilla de practicar.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L.2.3. 2.3.a, 2.3.b, 2.3.c, 2.3.d. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Rúbrica per 
avaluar 

l´elaboració d´un 
guant de raspall 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.3.1., 2.3.2. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: la sessió primera serveix com a introducció de la unitat didàctica. Els alumnes participen en 
una activitat global de coordinació oculomanual amb pilotes. El professor podrà realitzar l'avaluació inicial 
per observació. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: plantejament de 

problemes tàctics.  
- Descobriment guiat: exercicis de tècnica. 

Mètodes deductius 
- Comandament directe i assignació de tasques: 

exercisis per a millorar técnica i tàctica. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Bancs, pilotes de badana, pilotes de tennis, cons, 
guix, pilotes de plàstic, Projector, Guant, Cartes, Esparadrap, Rivet 
(TESAMOLL), Tisores pilotes de badana, vaqueta, drap i tec, pilotes 
goma escuma, handbol (suaus). 

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de l´esport, de la unitat i de com fer un guant de raspall. 
2 Elaboració de guant de raspall. 
3 Elaboració de guant de raspall. 
4 Activitats colpejos. 
5 Situacions jugades de raspall. 
6 Situacions jugades de raspall. 
7 Competició raspall. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
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ACTIVITATS 
Ampliació: modificació de tamany i duresa de 
la pilota buscant aproximar-se a pilotes més 
menudes i dures. 

Reforç: es proposen activitats de cops individuals a 
alumnes amb dificultats: variant el tipus de pilota 
(plàstic, tennis, badana). 

Act. Complementaria: visita d´un autor de llibre relacionat amb la pilota valenciana. 
INTERDISCIPLINARIETAT:  

-  
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Curs: 1r 
ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 2 Sessions: 6 

UD 4 Pitxi. El nostre joc de bat. 
Justificació: Aquesta UD serveix com a introducció de la UD de baseball que tindran en cursos posteriors. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 2.2 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

2
0 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, proves 
escrites, registre 

anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

4
0 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,  

 x    x  

3
0 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

1
0 

Autoavaluació i 
coevaluació (rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal respecte al pitxi. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de 

problemes a nivell tàctic. 

Mètodes deductius 
● Comandament directe: proposta d´exercisis per a 

millorar el colpeig amb el bat. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Ampolles de plàstic, cons, Pic i Pala, Raqueta 
plàstic ampla, Raqueta fusta fina, Pilotes de tennis, regles o retoladors, 
bats foam, Pilotes de diferents mides, textures i pesos, piques. 

Distribució grup: Individual, parelles, 
grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació de l'unitat didàctica + jocs de colpeig  i carrera. 
2 Explicació de joc de pitxi i situacions jugades. 
3 Pitxi modificat amb peus i mans. 
4 Exercicis amb implements. 
5 Pitxi  modificat amb implements (mode competició). 
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6 Pitxi  modificat amb implements (mode competició).  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric d’investigació. 
Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Tasques de cops directes sense bot 
de la pilota i amb implements més pesats i 
tècnics. 

Reforç: Encarregar activitats millora de coordinació 
oculomanual (prensions de pilotes grans i suaus, fins a acabar 
amb pilotes de tennis). 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

- 
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Curs: 1r ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 2 Sessions: 6 
UD 5. Badminton 

Justificació: Unitat didáctica d´un esport individual com és el badminton. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 2.2 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació al bádminton. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: activitats de 

colpejos que han de descubrir per ells 
mateixos. 

Mètodes deductius 
- Assignació de tasques:activitats de tipus de colpeig 
marcats pel profesor. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
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Material didàctic: cinta que es farà servir de red, raquetes de 
bàdminton, volants. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de la UD I de l´esport de bádminton, actvitats de familiarització amb el material. 
2 Reglament i activitats de familiarització amb el terreny de joc. 
3 Colps bàsics: clear, deixada, servei. 
4 Colps bàsics: drop, deixada i lob. 
5 Mini partits de bàdminton. 
6 Mini competició de bádminton. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: búsqueda d´informació a la web de 
la federació nacional de bádminton.  Reforç: apunts de colpejos de bádminton. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

 
 
 
 
 
 

Curs: 1r ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 2 Sessions: 6 
UD 6. Pales 

Justificació:  Unitat didáctica d´un esport individual com són les pales. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 2.2 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 
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proves escrites, 
registre anecdotari 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació al bádminton. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: activitats de 

colpejos que han de descubrir per ells 
mateixos. 

Mètodes deductius 
- Assignació de tasques:activitats de tipus de colpeig 
marcats pel profesor. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: cinta que es farà servir de red, pales, pilotes de 
tennis. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de la UD I de pales, actvitats de familiarització amb el material. 
2 Reglament i activitats de familiarització amb el terreny de joc. 
3 Colps bàsics. 
4 Colps bàsics. 
5 Mini partits de pales. 
6 Mini competició de pales. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: búsqueda d´informació a la web de 
la federació nacional de tennis.  Reforç: apunts de colpejos de tennis. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  
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Curs: 2n ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 2 Sessions: 6 
UD 7 Voleibol 

Justificació: Es tracta d’una UD introductòria a la que continuaran fent en cursos posteriors, insistint més 
en els elements tècnics propis de l’esport del volei. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L.2.3. 2.3.a, 2.3.b, 2.3.c, 2.3.d. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.3.1., 2.3.2. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   
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10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: problemes tàctics. 
- Descobriment guiat: d’exercicis pràctics. 

Mètodes deductius 
● Comandament directe i assignació de tasques: 

exercicis per millorar tècnica i tàctica. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: pistes poliesportives, cons, petos, balons volei. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació unitat didàctica. Esport de volei, videos, regles. Joc adaptat iniciació.  

2 Habilitats amb baló: toc de dits i toc baix individual, diferents exercicis de passe amb toc dits i toc 
baix parelles  

3 Habilitats amb baló: toc de dits i toc baix individual en moviment, diferents exercicis de passe amb 
toc dits i toc baix parelles en moviment. Partidets 2x2  

4 Exercicis treure-recepció toc baix. partidets 3x3 
5 Partidets 4x4. 
6 Partidets 4x4. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: consulta a la página web oficia de 
la Federació de volei. Reforç: exercicis reforç habilitats tècniques bàsiques. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

- 
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Curs: 1r 
ESO Bloc: Activitats adaptades a medi Trimestre: 2 Sessions: 8 

UD 8 Orientació 
Justificació: Curricularment al bloc 3 de continguts del Decret 87/2015 respectea a l´orientació se proposa 
l´aprenentatge de técniques básiques al centre o a l´entorn pròxim i confecció de mapes bàsics i la seua utilització 
en orientació. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 3.1. 3.1a, 3.1.b, 3.1.c,   
B.L. 3.2.  3.2.a, 3.2.b, 3.3.c,  

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

2
0 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, proves 
escrites, registre 

anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

4
0 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

3.1.1., 3.2.1, 3.2.2,  

 x    x  

3
0 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

1
0 

Autoavaluació i 
coevaluació (rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació a si han practicat 
alguna vegada  l´orientació. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemas: amb activitats en que 
l´alumnat ha de fer eleccions de ruta. Activitat 
“missatje ocult” o “dibuix ocult”.   

Mètodes deductius 
- Comandament directe i assignació de tasques: activitats 
d´orientar mapa i curses d´orientació per l´IES.  

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: mapa de l´IES, fotos de l´IES, fites, fulles de 
control. Distribució grup: Individual, parelles, 

grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Introducció de la UD, de l´esport d´orientació i activitat de memorització i orientació espacial. 
2 Cursa de foto-orientació. 
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3 Cursa de foto-orientació + activitat missatge ocult. 
4 Cursa de foto-orientació + activitat dibuix ocult. 
5 Orientació amb mapa a l´IES. 
6 Orientació amb mapa a l´IES. 
7 Orientació amb mapa a l´IES. 
8 Orientació al poliesportiu. 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric d’investigació. 
Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: activitats ampliació on-line a la 
página “Totana orientació”. 

Reforç: activitats reforç on-line a la página “Totana 
orientació”. 

INTERDISCIPLINARIETAT:  

Amb el departament de matemàtiques per a treballar les escales i amb el departamento de Geografia per a treballar 
l´utilització de mapes. 
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Curs: 1r ESO Bloc: Expressió Corporal i Comunicació Trimestre: 3 Sessions: 6 
UD 9. Expressió Corporal 

Justificació: Unitat didáctica on es treballen exclusivament els continguts del bloc número 4 en relació a la 
Expressió Corporal. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 4.1. 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c, 4.1.d, 4.1.e.  

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

4.1.1., 4.1.2, 4.1.3. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal sobre com han treballat 
aquests continguts en cursos anteriors. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: plantejant situacions on 
han de donar diferents funcions a material o han 
d´expressar emocions partint de premisses 
bàsiques. 

Mètodes deductius 
- Comandament directe i assignació de 
tasques:fonamentalment a les sessions de balls amb 
els passos a seguir. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: portàtil i projector, reproductor de música, 
targetes per a Expressió Corporal (ej: títols de películes…). Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació de la UD, jocs de mímica, expressió de sensacions i estats d´ànim. 
2 Planificació de dramatització i muntatge no verbal amb material donant una funció que no es habitual. 
3 Improvisacions (adivinar películes) i altres jocs. 
4 Activitats d´expressió d´emocions. 
5 Balls amb e just dance primer i que inventen ells després. 
6 Balls del mon. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
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ACTIVITATS 
Ampliació: investigación noves posibilitats en 
Expressió Corporal. 

Reforç: apunts sobre gestos marcats per a comunicar 
emocions. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

-  
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Curs: 1r ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 3 Sessions: 6 
UD 10. Com en el circ. Malabars. 

Justificació: Unitat didàctica on es persegueix treballar la coordinació i equilibri d´objectes de forma 
lúdica. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 2.1.  2.1.a, 2.1b.  

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6., 5.7., 5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.1.1., 2.1.2.  
 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
Resolució de problemes a l´inici de les activitats 
de malabars fomentant la reflexió.  

Mètodes deductius 
- Assignació de tasques: en la elaboració del material. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
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Material didàctic: arròs, globus, cintes, plats xinesos, diàbolos, pals 
de dimoni. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de la UD i elaboració de material.  
2 Boles malabars 
3 Carioques 
4 Plats xinesos 
5 Diábolos 
6 Pals de dimoni 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: práctica d´equilibri amb monocicle. Reforç: malabars amb dos boles assoles. 
Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

-  
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Curs: 1r ESO Bloc: Activitats adaptades al medi Trimestre: 3 Sessions: 6 
UD 11 Aproximació al medi natural: senderisme i activitats acuàtiques. 

Justificació: Aquesta unitat respon als continguts del bloc específic III i que aborda l'organització 
d'activitats en el medi natural i els primers auxilis bàsics en aquest tipus d'activitats. Les activitats 
abordades seran: iniciació a l’escalada, senderisme.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 3.1. 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c. 
B.L. 3.2.  3.2.a, 3.2.b, 3.2.c. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

3.1.1., 3.2.1, 3.2.2. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació als continguts 
de la UD.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemas i descobriment guiat: al 
principi de les activitats d´escalada per a promoure 
la reflexió. 

Mètodes deductius 
- Assignació de tasques: amb tècniques de primers 
auxilis. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Pissarra, Projector, Material escalada, rocòdrom, 
apunts. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

1 Explicació teòrica i videos recomanació senderisme: roba, alimentació, mesures de seguretat, respecte 
de l’entorn. Fer la motxilla, com dur una motxilla, realitzar itinerari habilitats amb pes. 

2 Senderisme en espai natural: treball fotos powerpoint. 
3 Primers auxilis 
4 Escalada introducció i visita rocòdrom interior 

5 Escalada espatllera, cinta aïllant crear per grups moviments o blocs. Nucs (as de guia autorescat). 
Simulació via ferrata. 

6 Escalada en corda, rocòdrom institut, nucs i mesures de seguretat (grups) 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
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Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: búsqueda d´informació sobre GR i 
PR. Reforç: apunts de primers auxilis. 

Act. Extraescolar: -  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

Amb el departament de biología en relació a la vegetació dels espais naturals a visitar. 
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UNITATS DIDÀCTIQUES SEGON ESO. 

 

Curs: 2n ESO Bloc: Condició Física i Salut Trimestre: 1 Sessions: 5 
UD 1 Prepara el teu cos. Escalfament  jocs motrius 

Justificació: Primera unitat del curs, amb la qual els alumnes acaben d'aprendre a escalfar i realitzen jocs 
cooperatius i de cooperació-oposició per a contribuir a la cohesió del grup i per a fer una avaluació inicial 
de l´estat motriu de l´alumnat. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
BL.1.1 1.1  
BL.1.3 1.3.a, 1.3.b 
BL.4.3 4.3.a,  4.3.b, 4.3.c 
BL.5.5 5.5. a, 5.5.b, 5.5.c. 
BL.5.7 5.7.a, 5.7.b, 5.7.c, 5.7.d, 5.7.e, 5.7.f, 5.7.g.  

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

1.3.1, 1.3.2.  

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: Preguntes a l'aire i en la sessió 1 se'ls demana que escalfin per veure el nivell dels continguts. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: activitats en les que 
l´alumnat proposa moviments d´escalfament a 
partir de les indicacions del profesor. 

Mètodes deductius 
- Comandament directe i assignació de tasques: amb 
propostes de movilitat articular o estiraments que 
l´alumnat  no coneix. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
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Material didàctic: Petos, Pilotes degoma-escuma, Cons, Pilotes de 
bàsquet o pilotes detennis... Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de la UD. Els alumnes escalfen i observem com ho fan. Explicació de normes del curs. 
2 Explicació de l´escalfament dirigit. Presentació de jocs de dinamització del pati.  
3 Repàs d'exercicis de mobilitat articular.  Jocs de dinamització del pati. 
4 Repàs d'estiraments de la part superior del cos. Jocs de dinamització del pati. 
5 Repàs d'estiraments de la part inferior del cos. Jocs de dinamització del pati. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: analitzar un escalfament d'un equip 
esportiu professional, a Youtube. 

Reforç: creació d'unes fitxes / bateria d'exercicis 
recomanables per a cada part de l'escalfament. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

Amb el Dep. Informàtica en el disseny i edició del vídeo de l'escalfament dirigit. 
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Curs: 1r ESO Bloc: Condició Física i Salut Trimestre: 1 Sessions: 6 
UD 2. En busca d´un cos sà. Condició física i salut 

Justificació: Amb aquesta unitat l´alumnat obté aprenentatges per a poder millorar la condició física i 
conèixer aspectes que cal tenir en compte o evitar per a tenir bona salut. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
BL.1.1 1.1.a, 1.1.b, 1.1.c, 1.1.d, 1.1.e. 
BL. 1.2.  1.2.a, 1.2.b. 
B.L. 1.4.  1.4.a., 1.4.b., 1.4.c, 1.4.d. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6., 5.7., 5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d’avaluació 

Indicadors 
d’assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 
1.2.2,  1.4.1, 1.4.2  x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació a les capacitats 
físiques bàsiques. 
METODOLOGIA 
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Mètodes inductius 
- Resolució de problemes i descobriment guiat: 
preparació escalfaments a partir de recull 
d’exercicis  

Mètodes deductius 
- Comandament directe I assignació de tasques: 
activitats i jocs diversos i varis.   

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Petos, Pilotes degoma-escuma, Cons, Pilotes de 
bàsquet o pilotes detennis, Bancs, Full d'orientacions de direcció, 
Bateria Eurofit, Prova de veu: Course Navette, Matalassos, Cinta 
mètrica, Pilota medicinal de 3kg i de 2k; i crono. 

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació dels treballs a realitzar en la UD, explicació condició física i jocs  per treballar-la. 

2 Prova de resistència, apte no apte en cas de ser capaç de aguantar el seu propi ritme un temps 
determinat. 

3 Prova de resistència i aprenentatge zona d´activitat. 
4 Proves de condició física (força, flexibilitat i velocitat) i relaxació. 
5 Més proves de condició física (força, flexibilitat i velocitat) i relaxació. 
6 Fitxa per a calcular les seues marques en condició física. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: lectures ampliació condició física. Reforç: apunts repàs condició física. 
Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

-  
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Curs: 1r ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 1 Sessions: 7 
UD 3 Com jugavem al carrer 

Justificació: Unitat que dóna resposta als continguts referents a la Pilota Valenciana, en concret al raspall 
que és la modalitat més sencilla de practicar.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L.2.3. 2.3.a, 2.3.b, 2.3.c, 2.3.d. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Rúbrica per 
avaluar 

l´elaboració d´un 
guant de raspall 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.3.1., 2.3.2. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: la sessió primera serveix com a introducció de la unitat didàctica. Els alumnes participen en 
una activitat global de coordinació oculomanual amb pilotes. El professor podrà realitzar l'avaluació inicial 
per observació. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: plantejament de 

problemes tàctics.  
- Descobriment guiat: exercicis de tècnica. 

Mètodes deductius 
- Comandament directe i assignació de tasques: 

exercisis per a millorar técnica i tàctica. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Bancs, pilotes de badana, pilotes de tennis, cons, 
guix, pilotes de plàstic, Projector, Guant, Cartes, Esparadrap, Rivet 
(TESAMOLL), Tisores pilotes de badana, vaqueta, drap i tec, pilotes 
goma escuma, handbol (suaus). 

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de l´esport, de la unitat i de com fer un guant de raspall. 
2 Elaboració de guant de raspall. 
3 Elaboració de guant de raspall. 
4 Activitats colpejos. 
5 Situacions jugades de raspall. 
6 Situacions jugades de raspall. 
7 Competició raspall. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
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ACTIVITATS 
Ampliació: modificació de tamany i duresa de 
la pilota buscant aproximar-se a pilotes més 
menudes i dures. 

Reforç: es proposen activitats de cops individuals a 
alumnes amb dificultats: variant el tipus de pilota 
(plàstic, tennis, badana). 

Act. Complementaria: visita d´un autor de llibre relacionat amb la pilota valenciana. 
INTERDISCIPLINARIETAT:  

-  
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Curs: 1r 
ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 2 Sessions: 6 

UD 4 Pitxi. El nostre joc de bat. 
Justificació: Aquesta UD serveix com a introducció de la UD de baseball que tindran en cursos posteriors. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 2.2 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

2
0 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, proves 
escrites, registre 

anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

4
0 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,  

 x    x  

3
0 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

1
0 

Autoavaluació i 
coevaluació (rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal respecte al pitxi. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de 

problemes a nivell tàctic. 

Mètodes deductius 
● Comandament directe: proposta d´exercisis per a 

millorar el colpeig amb el bat. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Ampolles de plàstic, cons, Pic i Pala, Raqueta 
plàstic ampla, Raqueta fusta fina, Pilotes de tennis, regles o retoladors, 
bats foam, Pilotes de diferents mides, textures i pesos, piques. 

Distribució grup: Individual, parelles, 
grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació de l'unitat didàctica + jocs de colpeig  i carrera. 
2 Explicació de joc de pitxi i situacions jugades. 
3 Pitxi modificat amb peus i mans. 
4 Exercicis amb implements. 
5 Pitxi  modificat amb implements (mode competició). 
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6 Pitxi  modificat amb implements (mode competició).  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric d’investigació. 
Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Tasques de cops directes sense bot 
de la pilota i amb implements més pesats i 
tècnics. 

Reforç: Encarregar activitats millora de coordinació 
oculomanual (prensions de pilotes grans i suaus, fins a acabar 
amb pilotes de tennis). 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

- 
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Curs: 1r ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 2 Sessions: 6 
UD 5. Badminton 

Justificació: Unitat didáctica d´un esport individual com és el badminton. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 2.2 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació al bádminton. 
METODOLOGIA 
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Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: activitats de 

colpejos que han de descubrir per ells 
mateixos. 

Mètodes deductius 
- Assignació de tasques:activitats de tipus de colpeig 
marcats pel profesor. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: cinta que es farà servir de red, raquetes de 
bàdminton, volants. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de la UD I de l´esport de bádminton, actvitats de familiarització amb el material. 
2 Reglament i activitats de familiarització amb el terreny de joc. 
3 Colps bàsics: clear, deixada, servei. 
4 Colps bàsics: drop, deixada i lob. 
5 Mini partits de bàdminton. 
6 Mini competició de bádminton. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: búsqueda d´informació a la web de 
la federació nacional de bádminton.  Reforç: apunts de colpejos de bádminton. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

 
 
 
 
 
 

Curs: 1r ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 2 Sessions: 6 
UD 6. Pales 

Justificació:  Unitat didáctica d´un esport individual com són les pales. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 2.2 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Relació competències 
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Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació al bádminton. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: activitats de 

colpejos que han de descubrir per ells 
mateixos. 

Mètodes deductius 
- Assignació de tasques:activitats de tipus de colpeig 
marcats pel profesor. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: cinta que es farà servir de red, pales, pilotes de 
tennis. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de la UD I de pales, actvitats de familiarització amb el material. 
2 Reglament i activitats de familiarització amb el terreny de joc. 
3 Colps bàsics. 
4 Colps bàsics. 
5 Mini partits de pales. 
6 Mini competició de pales. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
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ACTIVITATS 
Ampliació: búsqueda d´informació a la web de 
la federació nacional de tennis.  Reforç: apunts de colpejos de tennis. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  
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Curs: 2n ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 2 Sessions: 6 
UD 7 Voleibol 

Justificació: Es tracta d’una UD introductòria a la que continuaran fent en cursos posteriors, insistint més 
en els elements tècnics propis de l’esport del volei. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L.2.3. 2.3.a, 2.3.b, 2.3.c, 2.3.d. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.3.1., 2.3.2. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: problemes tàctics. 
- Descobriment guiat: d’exercicis pràctics. 

Mètodes deductius 
● Comandament directe i assignació de tasques: 

exercicis per millorar tècnica i tàctica. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
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Material didàctic: pistes poliesportives, cons, petos, balons volei. Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació unitat didàctica. Esport de volei, videos, regles. Joc adaptat iniciació.  

2 Habilitats amb baló: toc de dits i toc baix individual, diferents exercicis de passe amb toc dits i toc 
baix parelles  

3 Habilitats amb baló: toc de dits i toc baix individual en moviment, diferents exercicis de passe amb 
toc dits i toc baix parelles en moviment. Partidets 2x2  

4 Exercicis treure-recepció toc baix. partidets 3x3 
5 Partidets 4x4. 
6 Partidets 4x4. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: consulta a la página web oficia de 
la Federació de volei. Reforç: exercicis reforç habilitats tècniques bàsiques. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

- 
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Curs: 1r 
ESO Bloc: Activitats adaptades a medi Trimestre: 1 Sessions: 8 

UD 8 Orientació 
Justificació: Curricularment al bloc 3 de continguts del Decret 87/2015 respectea a l´orientació se proposa 
l´aprenentatge de técniques básiques al centre o a l´entorn pròxim i confecció de mapes bàsics i la seua utilització 
en orientació. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 3.1. 3.1a, 3.1.b, 3.1.c,   
B.L. 3.2.  3.2.a, 3.2.b, 3.3.c,  

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

2
0 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, proves 
escrites, registre 

anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

4
0 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

3.1.1., 3.2.1, 3.2.2,  

 x    x  

3
0 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

1
0 

Autoavaluació i 
coevaluació (rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació a si han practicat 
alguna vegada  l´orientació. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemas: amb activitats en que 
l´alumnat ha de fer eleccions de ruta. Activitat 
“missatje ocult” o “dibuix ocult”.   

Mètodes deductius 
- Comandament directe i assignació de tasques: activitats 
d´orientar mapa i curses d´orientació per l´IES.  

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: mapa de l´IES, fotos de l´IES, fites, fulles de 
control. Distribució grup: Individual, parelles, 

grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Introducció de la UD, de l´esport d´orientació i activitat de memorització i orientació espacial. 
2 Cursa de foto-orientació. 
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Curs: 1r ESO Bloc: Expressió Corporal i Comunicació Trimestre: 3 Sessions: 6 
UD 9. Expressió Corporal 

Justificació: Unitat didáctica on es treballen exclusivament els continguts del bloc número 4 en relació a la 
Expressió Corporal. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 4.1. 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c, 4.1.d, 4.1.e.  

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 
Treballs 

d´investigació, 
resums, treballs 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

3 Cursa de foto-orientació + activitat missatge ocult. 
4 Cursa de foto-orientació + activitat dibuix ocult. 
5 Orientació amb mapa a l´IES. 
6 Orientació amb mapa a l´IES. 
7 Orientació amb mapa a l´IES. 
8 Orientació al poliesportiu. 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric d’investigació. 
Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: activitats ampliació on-line a la 
página “Totana orientació”. 

Reforç: activitats reforç on-line a la página “Totana 
orientació”. 

INTERDISCIPLINARIETAT:  

Amb el departament de matemàtiques per a treballar les escales i amb el departamento de Geografia per a treballar 
l´utilització de mapes. 
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audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

4.1.1., 4.1.2, 4.1.3. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal sobre com han treballat 
aquests continguts en cursos anteriors. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: plantejant situacions on 
han de donar diferents funcions a material o han 
d´expressar emocions partint de premisses 
bàsiques. 

Mètodes deductius 
- Comandament directe i assignació de 
tasques:fonamentalment a les sessions de balls amb 
els passos a seguir. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: portàtil i projector, reproductor de música, 
targetes per a Expressió Corporal (ej: títols de películes…). Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació de la UD, jocs de mímica, expressió de sensacions i estats d´ànim. 
2 Planificació de dramatització i muntatge no verbal amb material donant una funció que no es habitual. 
3 Improvisacions (adivinar películes) i altres jocs. 
4 Activitats d´expressió d´emocions. 
5 Balls amb e just dance primer i que inventen ells després. 
6 Balls del mon. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: investigación noves posibilitats en 
Expressió Corporal. 

Reforç: apunts sobre gestos marcats per a comunicar 
emocions. 
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Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

-  
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Curs: 1r ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 3 Sessions: 6 
UD 10. Com en el circ. Malabars. 

Justificació: Unitat didàctica on es persegueix treballar la coordinació i equilibri d´objectes de forma 
lúdica. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 2.1.  2.1.a, 2.1b.  

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6., 5.7., 5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.1.1., 2.1.2.  
 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
Resolució de problemes a l´inici de les activitats 
de malabars fomentant la reflexió.  

Mètodes deductius 
- Assignació de tasques: en la elaboració del material. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: arròs, globus, cintes, plats xinesos, diàbolos, pals 
de dimoni. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de la UD i elaboració de material.  
2 Boles malabars 
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3 Carioques 
4 Plats xinesos 
5 Diábolos 
6 Pals de dimoni 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: práctica d´equilibri amb monocicle. Reforç: malabars amb dos boles assoles. 
Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

-  
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Curs: 1r ESO Bloc: Activitats adaptades al medi Trimestre: 3 Sessions: 6 
UD 11 Aproximació al medi natural: senderisme i activitats acuàtiques. 

Justificació: Aquesta unitat respon als continguts del bloc específic III i que aborda l'organització 
d'activitats en el medi natural i els primers auxilis bàsics en aquest tipus d'activitats. Les activitats 
abordades seran: iniciació a l’escalada, senderisme.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 3.1. 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c. 
B.L. 3.2.  3.2.a, 3.2.b, 3.2.c. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

3.1.1., 3.2.1, 3.2.2. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació als continguts 
de la UD.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemas i descobriment guiat: al 
principi de les activitats d´escalada per a promoure 
la reflexió. 

Mètodes deductius 
- Assignació de tasques: amb tècniques de primers 
auxilis. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Pissarra, Projector, Material escalada, rocòdrom, 
apunts. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

1 Explicació teòrica i videos recomanació senderisme: roba, alimentació, mesures de seguretat, respecte 
de l’entorn. Fer la motxilla, com dur una motxilla, realitzar itinerari habilitats amb pes. 

2 Senderisme en espai natural: treball fotos powerpoint. 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

92 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

3 Primers auxilis 
4 Escalada introducció i visita rocòdrom interior 

5 Escalada espatllera, cinta aïllant crear per grups moviments o blocs. Nucs (as de guia autorescat). 
Simulació via ferrata. 

6 Escalada en corda, rocòdrom institut, nucs i mesures de seguretat (grups) 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: búsqueda d´informació sobre GR i 
PR. Reforç: apunts de primers auxilis. 

Act. Extraescolar: -  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

Amb el departament de biología en relació a la vegetació dels espais naturals a visitar. 
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Curs: 1r ESO Bloc: Condició Física i Salut Trimestre: 1 Sessions: 5 
UD 1 Prepara el teu cos. Escalfament  jocs motrius 

Justificació: Primera unitat del curs, amb la qual els alumnes acaben d'aprendre a escalfar i realitzen jocs 
cooperatius i de cooperació-oposició per a contribuir a la cohesió del grup i per a fer una avaluació inicial 
de l´estat motriu de l´alumnat. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
BL.1.1 1.1  
BL.1.3 1.3.a, 1.3.b 
BL.4.3 4.3.a,  4.3.b, 4.3.c 
BL.5.5 5.5. a, 5.5.b, 5.5.c. 
BL.5.7 5.7.a, 5.7.b, 5.7.c, 5.7.d, 5.7.e, 5.7.f, 5.7.g.  

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

1.3.1, 1.3.2.  

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: Preguntes a l'aire i en la sessió 1 se'ls demana que escalfin per veure el nivell dels continguts. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: activitats en les que 
l´alumnat proposa moviments d´escalfament a 
partir de les indicacions del profesor. 

Mètodes deductius 
- Comandament directe i assignació de tasques: amb 
propostes de movilitat articular o estiraments que 
l´alumnat  no coneix. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Petos, Pilotes degoma-escuma, Cons, Pilotes de 
bàsquet o pilotes detennis... Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de la UD. Els alumnes escalfen i observem com ho fan. Explicació de normes del curs. 
2 Explicació de l´escalfament dirigit. Presentació de jocs de dinamització del pati.  
3 Repàs d'exercicis de mobilitat articular.  Jocs de dinamització del pati. 
4 Repàs d'estiraments de la part superior del cos. Jocs de dinamització del pati. 
5 Repàs d'estiraments de la part inferior del cos. Jocs de dinamització del pati. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
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Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: analitzar un escalfament d'un equip 
esportiu professional, a Youtube. 

Reforç: creació d'unes fitxes / bateria d'exercicis 
recomanables per a cada part de l'escalfament. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

Amb el Dep. Informàtica en el disseny i edició del vídeo de l'escalfament dirigit. 
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Curs: 1r ESO Bloc: Condició Física i Salut Trimestre: 1 Sessions: 6 
UD 2. En busca d´un cos sà. Condició física i salut 

Justificació: Amb aquesta unitat l´alumnat obté aprenentatges per a poder millorar la condició física i 
conèixer aspectes que cal tenir en compte o evitar per a tenir bona salut. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
BL.1.1 1.1.a, 1.1.b, 1.1.c, 1.1.d, 1.1.e. 
BL. 1.2.  1.2.a, 1.2.b. 
B.L. 1.4.  1.4.a., 1.4.b., 1.4.c, 1.4.d. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6., 5.7., 5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d’avaluació 

Indicadors 
d’assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 
1.2.2,  1.4.1, 1.4.2  x    x  



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

96 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació a les capacitats 
físiques bàsiques. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes i descobriment guiat: 
preparació escalfaments a partir de recull 
d’exercicis  

Mètodes deductius 
- Comandament directe I assignació de tasques: 
activitats i jocs diversos i varis.   

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Petos, Pilotes degoma-escuma, Cons, Pilotes de 
bàsquet o pilotes detennis, Bancs, Full d'orientacions de direcció, 
Bateria Eurofit, Prova de veu: Course Navette, Matalassos, Cinta 
mètrica, Pilota medicinal de 3kg i de 2k; i crono. 

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació dels treballs a realitzar en la UD, explicació condició física i jocs  per treballar-la. 

2 Prova de resistència, apte no apte en cas de ser capaç de aguantar el seu propi ritme un temps 
determinat. 

3 Prova de resistència i aprenentatge zona d´activitat. 
4 Proves de condició física (força, flexibilitat i velocitat) i relaxació. 
5 Més proves de condició física (força, flexibilitat i velocitat) i relaxació. 
6 Fitxa per a calcular les seues marques en condició física. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: lectures ampliació condició física. Reforç: apunts repàs condició física. 
Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

-  
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Curs: 1r ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 1 Sessions: 7 
UD 3 Com jugavem al carrer 

Justificació: Unitat que dóna resposta als continguts referents a la Pilota Valenciana, en concret al raspall 
que és la modalitat més sencilla de practicar.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L.2.3. 2.3.a, 2.3.b, 2.3.c, 2.3.d. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Rúbrica per 
avaluar 

l´elaboració d´un 
guant de raspall 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.3.1., 2.3.2. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: la sessió primera serveix com a introducció de la unitat didàctica. Els alumnes participen en 
una activitat global de coordinació oculomanual amb pilotes. El professor podrà realitzar l'avaluació inicial 
per observació. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: plantejament de 

problemes tàctics.  
- Descobriment guiat: exercicis de tècnica. 

Mètodes deductius 
- Comandament directe i assignació de tasques: 

exercisis per a millorar técnica i tàctica. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Bancs, pilotes de badana, pilotes de tennis, cons, 
guix, pilotes de plàstic, Projector, Guant, Cartes, Esparadrap, Rivet 
(TESAMOLL), Tisores pilotes de badana, vaqueta, drap i tec, pilotes 
goma escuma, handbol (suaus). 

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de l´esport, de la unitat i de com fer un guant de raspall. 
2 Elaboració de guant de raspall. 
3 Elaboració de guant de raspall. 
4 Activitats colpejos. 
5 Situacions jugades de raspall. 
6 Situacions jugades de raspall. 
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7 Competició raspall. 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: modificació de tamany i duresa de 
la pilota buscant aproximar-se a pilotes més 
menudes i dures. 

Reforç: es proposen activitats de cops individuals a 
alumnes amb dificultats: variant el tipus de pilota 
(plàstic, tennis, badana). 

Act. Complementaria: visita d´un autor de llibre relacionat amb la pilota valenciana. 
INTERDISCIPLINARIETAT:  

-  
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Curs: 1r 
ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 2 Sessions: 6 

UD 4 Pitxi. El nostre joc de bat. 
Justificació: Aquesta UD serveix com a introducció de la UD de baseball que tindran en cursos posteriors. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 2.2 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

2
0 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, proves 
escrites, registre 

anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

4
0 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,  

 x    x  

3
0 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

1
0 

Autoavaluació i 
coevaluació (rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal respecte al pitxi. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de 

problemes a nivell tàctic. 

Mètodes deductius 
● Comandament directe: proposta d´exercisis per a 

millorar el colpeig amb el bat. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Ampolles de plàstic, cons, Pic i Pala, Raqueta 
plàstic ampla, Raqueta fusta fina, Pilotes de tennis, regles o retoladors, 
bats foam, Pilotes de diferents mides, textures i pesos, piques. 

Distribució grup: Individual, parelles, 
grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació de l'unitat didàctica + jocs de colpeig  i carrera. 
2 Explicació de joc de pitxi i situacions jugades. 
3 Pitxi modificat amb peus i mans. 
4 Exercicis amb implements. 
5 Pitxi  modificat amb implements (mode competició). 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

102 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Pitxi  modificat amb implements (mode competició).  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric d’investigació. 
Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Tasques de cops directes sense bot 
de la pilota i amb implements més pesats i 
tècnics. 

Reforç: Encarregar activitats millora de coordinació 
oculomanual (prensions de pilotes grans i suaus, fins a acabar 
amb pilotes de tennis). 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

- 
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Curs: 1r ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 2 Sessions: 6 
UD 5. Badminton 

Justificació: Unitat didáctica d´un esport individual com és el badminton. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 2.2 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació al bádminton. 
METODOLOGIA 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

104 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: activitats de 

colpejos que han de descubrir per ells 
mateixos. 

Mètodes deductius 
- Assignació de tasques:activitats de tipus de colpeig 
marcats pel profesor. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: cinta que es farà servir de red, raquetes de 
bàdminton, volants. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de la UD I de l´esport de bádminton, actvitats de familiarització amb el material. 
2 Reglament i activitats de familiarització amb el terreny de joc. 
3 Colps bàsics: clear, deixada, servei. 
4 Colps bàsics: drop, deixada i lob. 
5 Mini partits de bàdminton. 
6 Mini competició de bádminton. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: búsqueda d´informació a la web de 
la federació nacional de bádminton.  Reforç: apunts de colpejos de bádminton. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

 
 
 
 
 
 

Curs: 1r ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 2 Sessions: 6 
UD 6. Pales 

Justificació:  Unitat didáctica d´un esport individual com són les pales. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 2.2 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Relació competències 
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Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació al bádminton. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: activitats de 

colpejos que han de descubrir per ells 
mateixos. 

Mètodes deductius 
- Assignació de tasques:activitats de tipus de colpeig 
marcats pel profesor. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: cinta que es farà servir de red, pales, pilotes de 
tennis. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de la UD I de pales, actvitats de familiarització amb el material. 
2 Reglament i activitats de familiarització amb el terreny de joc. 
3 Colps bàsics. 
4 Colps bàsics. 
5 Mini partits de pales. 
6 Mini competició de pales. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
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ACTIVITATS 
Ampliació: búsqueda d´informació a la web de 
la federació nacional de tennis.  Reforç: apunts de colpejos de tennis. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  
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Curs: 2n ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 2 Sessions: 6 
UD 7 Voleibol 

Justificació: Es tracta d’una UD introductòria a la que continuaran fent en cursos posteriors, insistint més 
en els elements tècnics propis de l’esport del volei. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L.2.3. 2.3.a, 2.3.b, 2.3.c, 2.3.d. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.3.1., 2.3.2. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: problemes tàctics. 
- Descobriment guiat: d’exercicis pràctics. 

Mètodes deductius 
● Comandament directe i assignació de tasques: 

exercicis per millorar tècnica i tàctica. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
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Material didàctic: pistes poliesportives, cons, petos, balons volei. Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació unitat didàctica. Esport de volei, videos, regles. Joc adaptat iniciació.  

2 Habilitats amb baló: toc de dits i toc baix individual, diferents exercicis de passe amb toc dits i toc 
baix parelles  

3 Habilitats amb baló: toc de dits i toc baix individual en moviment, diferents exercicis de passe amb 
toc dits i toc baix parelles en moviment. Partidets 2x2  

4 Exercicis treure-recepció toc baix. partidets 3x3 
5 Partidets 4x4. 
6 Partidets 4x4. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: consulta a la página web oficia de 
la Federació de volei. Reforç: exercicis reforç habilitats tècniques bàsiques. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

- 
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C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

110 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

Curs: 1r 
ESO Bloc: Activitats adaptades a medi Trimestre: 1 Sessions: 8 

UD 8 Orientació 
Justificació: Curricularment al bloc 3 de continguts del Decret 87/2015 respectea a l´orientació se proposa 
l´aprenentatge de técniques básiques al centre o a l´entorn pròxim i confecció de mapes bàsics i la seua utilització 
en orientació. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 3.1. 3.1a, 3.1.b, 3.1.c,   
B.L. 3.2.  3.2.a, 3.2.b, 3.3.c,  

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

2
0 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, proves 
escrites, registre 

anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

4
0 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

3.1.1., 3.2.1, 3.2.2,  

 x    x  

3
0 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

1
0 

Autoavaluació i 
coevaluació (rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació a si han practicat 
alguna vegada  l´orientació. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemas: amb activitats en que 
l´alumnat ha de fer eleccions de ruta. Activitat 
“missatje ocult” o “dibuix ocult”.   

Mètodes deductius 
- Comandament directe i assignació de tasques: activitats 
d´orientar mapa i curses d´orientació per l´IES.  

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: mapa de l´IES, fotos de l´IES, fites, fulles de 
control. Distribució grup: Individual, parelles, 

grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Introducció de la UD, de l´esport d´orientació i activitat de memorització i orientació espacial. 
2 Cursa de foto-orientació. 
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3 Cursa de foto-orientació + activitat missatge ocult. 
4 Cursa de foto-orientació + activitat dibuix ocult. 
5 Orientació amb mapa a l´IES. 
6 Orientació amb mapa a l´IES. 
7 Orientació amb mapa a l´IES. 
8 Orientació al poliesportiu. 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric d’investigació. 
Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: activitats ampliació on-line a la 
página “Totana orientació”. 

Reforç: activitats reforç on-line a la página “Totana 
orientació”. 

INTERDISCIPLINARIETAT:  

Amb el departament de matemàtiques per a treballar les escales i amb el departamento de Geografia per a treballar 
l´utilització de mapes. 
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Curs: 1r ESO Bloc: Expressió Corporal i Comunicació Trimestre: 3 Sessions: 6 
UD 9. Expressió Corporal 

Justificació: Unitat didáctica on es treballen exclusivament els continguts del bloc número 4 en relació a la 
Expressió Corporal. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 4.1. 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c, 4.1.d, 4.1.e.  

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

4.1.1., 4.1.2, 4.1.3. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal sobre com han treballat 
aquests continguts en cursos anteriors. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: plantejant situacions on 
han de donar diferents funcions a material o han 
d´expressar emocions partint de premisses 
bàsiques. 

Mètodes deductius 
- Comandament directe i assignació de 
tasques:fonamentalment a les sessions de balls amb 
els passos a seguir. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: portàtil i projector, reproductor de música, 
targetes per a Expressió Corporal (ej: títols de películes…). Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació de la UD, jocs de mímica, expressió de sensacions i estats d´ànim. 
2 Planificació de dramatització i muntatge no verbal amb material donant una funció que no es habitual. 
3 Improvisacions (adivinar películes) i altres jocs. 
4 Activitats d´expressió d´emocions. 
5 Balls amb e just dance primer i que inventen ells després. 
6 Balls del mon. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
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ACTIVITATS 
Ampliació: investigación noves posibilitats en 
Expressió Corporal. 

Reforç: apunts sobre gestos marcats per a comunicar 
emocions. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

-  
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Curs: 1r ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 3 Sessions: 6 
UD 10. Com en el circ. Malabars. 

Justificació: Unitat didàctica on es persegueix treballar la coordinació i equilibri d´objectes de forma 
lúdica. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 2.1.  2.1.a, 2.1b.  

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6., 5.7., 5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.1.1., 2.1.2.  
 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal.  
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METODOLOGIA 
Mètodes inductius 

Resolució de problemes a l´inici de les activitats 
de malabars fomentant la reflexió.  

Mètodes deductius 
- Assignació de tasques: en la elaboració del material. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: arròs, globus, cintes, plats xinesos, diàbolos, pals 
de dimoni. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de la UD i elaboració de material.  
2 Boles malabars 
3 Carioques 
4 Plats xinesos 
5 Diábolos 
6 Pals de dimoni 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: práctica d´equilibri amb monocicle. Reforç: malabars amb dos boles assoles. 
Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

-  
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Curs: 1r ESO Bloc: Activitats adaptades al medi Trimestre: 3 Sessions: 6 
UD 11 Aproximació al medi natural: senderisme i activitats acuàtiques. 

Justificació: Aquesta unitat respon als continguts del bloc específic III i que aborda l'organització 
d'activitats en el medi natural i els primers auxilis bàsics en aquest tipus d'activitats. Les activitats 
abordades seran: iniciació a l’escalada, senderisme.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 3.1. 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c. 
B.L. 3.2.  3.2.a, 3.2.b, 3.2.c. 

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

3.1.1., 3.2.1, 3.2.2. 

 x    x  

30 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació als continguts 
de la UD.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemas i descobriment guiat: al 
principi de les activitats d´escalada per a promoure 
la reflexió. 

Mètodes deductius 
- Assignació de tasques: amb tècniques de primers 
auxilis. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Pissarra, Projector, Material escalada, rocòdrom, 
apunts. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

1 Explicació teòrica i videos recomanació senderisme: roba, alimentació, mesures de seguretat, respecte 
de l’entorn. Fer la motxilla, com dur una motxilla, realitzar itinerari habilitats amb pes. 

2 Senderisme en espai natural: treball fotos powerpoint. 
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3 Primers auxilis 
4 Escalada introducció i visita rocòdrom interior 

5 Escalada espatllera, cinta aïllant crear per grups moviments o blocs. Nucs (as de guia autorescat). 
Simulació via ferrata. 

6 Escalada en corda, rocòdrom institut, nucs i mesures de seguretat (grups) 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: búsqueda d´informació sobre GR i 
PR. Reforç: apunts de primers auxilis. 

Act. Extraescolar: -  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

Amb el departament de biología en relació a la vegetació dels espais naturals a visitar. 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

119 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNITATS DIDÀCTIQUES TERCER ESO.  

 
 

 UNITATS DIDÀCTIQUES 3er ESO 

 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

120 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

Curs: 3r 
ESO Bloc: Condició Física i Salut Trimestre: 1 Sessio

ns: 6 
UD 1 "Escalfament específic. Valoració Inicial” 

Justificació: Primera unitat del curs, amb la qual els alumnes acaben d'aprendre a escalfar. A més, la 
valoració inicial ens pot ser útil per determinar l'evolució física de l'alumne més tard. 
CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 

CONTINGUTS 

BL.1.1 BL1.1  
BL.1.3 BL1.3.a, BL1.3.b 
BL.4.3 BL4.3.a, BL 4.3.b, BL4.3.c 
BL.5.5 BL5.5. a, BL5.5.b, BL5.5.c. 
BL.5.7 BL5.7.a, BL5.7.b, BL5.7.c, BL5.7.d, BL5.7.e, BL5.7.f, BL5.7.g.  

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 

CCLI 

C
M
C
T 

CD CAA CSC SIEE CE
C 

40 Observació 
escalfament.  

1.1.2; 1.2.1;1.2.2; 
1.2.3;1.3.1;1.3.2;1.4.

1 
 X  X X  

30 

Apunts, 
examen 

teòric, treball 
investigació. 

1.4.1; 1.4.2; 
4.5.1,4.5.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.5.1, 5.5.2 

X  X X   

20 

Registre diari 
assistència, 

asseo i 
material 

1.3.1; 1.4.2; 2.1.1, 
5.1.1, 5.1.2, 5.5.3 
 

 X    X 

10 

Autoavaluació 
i Coavaluació 

(idoceo, 
rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.2 X  X X   

Av. Inicial: Preguntes a l'aire i en la sessió 1 se'ls demana que escalfin per veure el nivell dels continguts. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes:Sessió 1, 3 i 4. 
● Descobriment guiat:Sessió 3. 
● Ensenyament recíproc:Sessió 6 

Mètodes deductius 
● Assignació tasques:Sessió 6. 
● Comandament directe:Sessió 2  
● Acte-avaluació:Sessió 2. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors i aula Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Petos, Pilotes de goma-escuma, Cons, Pilotes de 
bàsquet o pilotes de tennis, Bancs, Full d'orientacions de direcció. 

Distribució grup: Individual (s1 i 2), 
grups reduïts (s4 i 5) i gran grup (s3 i 
4) i parelles (s6) 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació dels treballs a realitzar en ella. Els alumnes escalfen i observem com ho fan. 
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2 Repàs d'exercicis de mobilitat articular, activació i repàs d'estiraments. 
3 Escalfament interactiu. A la part final es fan 3 grups i s'assignen les parts de l'escalfament. 
4 Lliuren disseny de parts assignades i dissenyen els exercicis específics de l'esport que desitgen 
5 Cada grup exposa els exercicis específics de 4 esports diferents (1 per grup) 
6 Cada grup exposa els exercicis específics de 4 esports diferents (1 per grup) 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Lesionat ocasional: prenen nota dels exercicis que es plantegen i possibles correccions d'exercicis incorrectes 
(S.1 i 2). En les següents sessions poden participar de forma indirecta (ajudant al professor i exercint com a 
directors dels exercicis, s3 i s4), o de forma directa, organitzant i dirigint els escalfaments al costat dels 
companys del seu grup (s5 i s6). 
ACTIVITATS 
Ampliació: analitzar un escalfament d'un equip 
esportiu professional, a Youtube. 

Reforç: creació d'unes fitxes / bateria d'exercicis 
recomanables per a cada part de l'escalfament. 

Act. Extraescolar:  
Interdisciplinarietat: amb el Dep. Informàtica en el disseny i edició del vídeo de l'escalfament dirigit. 
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Curs: 3r ESO Bloc: Jocs i Esports Trimestre: 1 Sessions: 6 
UD 2 "Un nou esport: el baseball" 

Justificació: Es tracta d’una UD que amplia el joc de pitxi que es treballa al primer cicle d’ESO.  

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
1.3;1.4 1.3a; 1.3b; 1.4a;1.4b; 1.4d 

2.2 2.2a; 2.2d; 2.2e 
4.5, 4.6, 4.7 4.5a; 4.6a,  

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Registre anecdòtic 
habilitats tècnica i 

tàctica baseball 
(rúbrica 

d’observació)  

2.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 
5.3.1, 5.3.2, 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.2 
    X X X 

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

4.5.1,4.5.2, 5.2.1, 5.2.2, 
5.5.1, 5.5.2 X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3.1; 1.4.2; 2.1.1, 
5.1.1, 5.1.2, 5.5.3 
 

 X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació (idoceo, 
rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.2 
X   X    

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. Joc adaptat volei (un bot 
permés)  i observació habilitats tècniques i tàctiques.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de problemes a nivell 

tàctic.  
● Descobriment guiat:  

Mètodes deductius 
● Comandament directe: proposta 

d’exercicis per millorar bateo i la carrera.   

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors i aula Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Ampolles de plàstic, cons, Pic i Pala, Raqueta fusta ampla, 
Raqueta fusta fina, Pilotes de tennis, regles o retoladors, bats foam, Pilotes de 
diferents mides, textures i pesos, piques. 

Distribució grup: Individual (s6), 
grans grups (s1-6). 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació de l'unitat didàctica + jocs de cop i carrera 
2 Joc de pitxi que ells coneixen 
3 Baseball modificat amb peu i mans (mode competició) 
4 Exercicis amb implements. 
5 Baseball modificat amb implements (mode competició) + establir principis tàctics generals en els esports de bat i 

camp. 
6 Baseball modificat amb implements (mode competició) + establir principis tàctics generals en els esports de bat i 

camp. 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
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UD 3 Condició física i salut 
Justificació: Amb aquesta unitat l´alumnat obté aprenentatges per a poder millorar la condició física i 
conèixer aspectes que cal tenir en compte o evitar per a tenir bona salut. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4 1.1a,b,c,d,e; 1.2a,b,c; 1.3a,b; 1.4a,b,c,d,e 
2.2 2.2a; 2.2d; 2.2e 

4.5, 4.6, 4.7 4.5a; 4.6a,  

Els alumnes que només puguen colpejar, colpejaran i un altre anirà al seu lloc. Els alumnes que només puguen córrer, 
correran després dels cops de companys. Els alumnes amb incapacitat total, participen de les decisions motrius que faça 
el seu equip, i prenen nota dels principis tàctics de la part final de la sessió. 
Treball d'Inclusió: Per a alumnes que presenten dificultats en el maneig i colpeig dels implements, es pot adaptar el joc 
de manera que puguen triar l'implement (limitant la seva carrera després). 
ACTIVITATS 

Ampliació: Tasques de cops directes sense bot de la 
pilota i amb implements més pesats i tècnics. 

Reforç: Encarregar activitats millora de coordinació 
oculomanual (prensions de pilotes grans i suaus, fins a acabar 
amb pilotes de tennis). 

Act. Complementària:  
Act. Extraescolar:  
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5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 Proves físiques  
1.1.2; 1.2.1;1.2.2; 
1.2.3;1.3.1;1.3.2;1.

4.1 
 X  X X   

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

1.4.1; 1.4.2; 
4.5.1,4.5.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.5.1, 5.5.2 

X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3.1; 1.4.2; 2.1.1, 
5.1.1, 5.1.2, 5.5.3 
 

 X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.
2 

X   X    

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes:  
● Descobriment guiat: preparació escalfaments a partir 

de recull d’exercicis 

Mètodes deductius 
● Comandament directe: activitats i 

jocs diversos i varis.   

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: matalassos, bancs suecs, tatami.  

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups  

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació dels treballs a realitzar en la UD, explicació condició física i jocs  per treballar-la. 
2 Prova de resistència, apte no apte en cas de ser capaç de aguantar el seu propi ritme un temps determinat. 
3 Prova de resistència i aprenentatge zona d´activitat. 
4 Proves de condició física (força, flexibilitat i velocitat) i relaxació. 
5 Fitxa per a calcular les seues marques en condició física. 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Adaptació proves físiques.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Apunts i lectures i articles opcionals.  Reforç:  
Act. Complementària:  
Act. Extraescolar:  
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Curs: 3er ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 2 Sessions: 6 
UD 4. Badminton 

Justificació: Unitat didáctica d´un esport individual com és el badminton. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 2.2 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCL

I 
CMC

T CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. 

 x    x  

30 

Registre 
anecdotari 

comportament, 
registre d´higiene 

i material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3. 

    x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació al 
bádminton. 
METODOLOGIA 
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Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: activitats de 

colpejos que han de descubrir per ells 
mateixos. 

Mètodes deductius 
- Assignació de tasques:activitats de tipus de colpeig 
marcats pel profesor. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: cinta que es farà servir de red, raquetes de 
bàdminton, volants. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de la UD I de l´esport de bádminton, actvitats de familiarització amb el material. 
2 Reglament i activitats de familiarització amb el terreny de joc. 
3 Colps bàsics: clear, deixada, servei. 
4 Colps bàsics: drop, deixada i lob. 
5 Mini partits de bàdminton. 
6 Mini competició de bádminton. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: búsqueda d´informació a la web 
de la federació nacional de bádminton.  Reforç: apunts de colpejos de bádminton. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

 
 
 
 
 

Curs: 3er ESO Bloc: Jocs i esports Trimestre: 2 Sessions: 6 
UD 5. Pales 

Justificació:  Unitat didáctica d´un esport individual com són les pales. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 2.2 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Relació competències 
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Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

CCL
I 

CMC
T CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. 

 x    x  

30 

Registre 
anecdotari 

comportament, 
registre d´higiene 

i material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3. 

    x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació al 
bádminton. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: activitats de 

colpejos que han de descubrir per ells 
mateixos. 

Mètodes deductius 
- Assignació de tasques:activitats de tipus de colpeig 
marcats pel profesor. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: cinta que es farà servir de red, pales, pilotes de 
tennis. Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Explicació de la UD I de pales, actvitats de familiarització amb el material. 
2 Reglament i activitats de familiarització amb el terreny de joc. 
3 Colps bàsics. 
4 Colps bàsics. 
5 Mini partits de pales. 
6 Mini competició de pales. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
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Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: búsqueda d´informació a la web 
de la federació nacional de tennis.  Reforç: apunts de colpejos de tennis. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curs: 3r ESO Bloc: Jocs i Esports Trimestre: 2 Sessions: 
8 

UD 6 "Pilota Valenciana" 
Justificació: Unitat que dóna resposta als continguts referents a la Pilota Valenciana. Cal situar entre 
les unitats de jocs i les d'esports tradicionals, ja que serveix de nexe d'unió entre unes i altra. A més, 
necessitem diferents espais de treball, necessitarem bona climatologia fora del gimnàs.  
CRITERIS AVALUACIÓ CONTINGUTS 

1.3, 1.4 1.3a; 1.3b; 1.4a,b,d 
2.1; 2.3 2.1a; 2.1b; 2.1; 2.3a,b,c,d 

4.5, 4.6, 4.7 4.5a; 4.6a,  

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 

CCLI CMCT CD CA
A CSC SIEE 

40 

Registre 
anecdòtic 

habilitats tècnica 
i tàctica volei 

(rúbrica 
d’observació)  

2.1.1, 2.3.1; 2.3.2; 
5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 

5.3.2, 
5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.2 

   X X X 
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30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

4.5.1,4.5.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.5.1, 5.5.2 X  X X   

20 
Registre diari 

assistència, asseo 
i material 

1.3.1; 1.4.2; 2.1.1, 
5.1.1, 5.1.2, 5.5.3 
 

 X   X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.2 
X   X   

Avaluació inicial: la sessió primera serveix com a introducció de la unitat didàctica. Els alumnes 
participen en una activitat global de coordinació oculomanual amb pilotes. El professor podrà realitzar 
l'avaluació inicial per observació. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de 

problemes tàctics, com resoldre 
● Descobriment guiat: fitxes d’exercicis pràctics 

tècnica.  

Mètodes deductius 
Comandament directe: Diferents exercicis 
per millorar tècnica i tàctica.  

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors i aula Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Bancs, pilotes de badana, pilotes de tennis, cons, 
guix, pilotes de plàstic, Projector, Guant, Cartes, Esparadrap, Rivet 
(TESAMOLL), Tisores pilotes de badana, vaqueta, drap i tec, pilotes 
goma escuma, handbol (suaus). 

Distribució grup: 
individual (S3 i 7), 
parelles (S3 i 5), trios (4, 6 
i 7), grups de 4 (S5) i 
grups més nombrosos (S1 
i 2) 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Raspall Colectiu 
2 Reducció progressiva del Mòbil. 
3 Protecció de la mà + explicació treball escrit 
4 Sessió Raspall 
5 Sessió Escala i corda 
6 Sessió Frontó 
7 Sessió Avaluació Tècnica i competició 
8 Sessió Avaluació procedimental 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Els alumnes que presentin dificultats o impediments tindran les següents adaptacions: 

● Alumnes amb lesions que els impedeix córrer: poden ser inclosos en activitats en què colpegen 
des del lloc sense desplaçament. Per exemple, per anivellar equips es pot posar 4 jugadors, sent 
un d'ells un alumne que no pugui córrer. 

● Alumnes amb lesions que els impedeix colpejar amb una mà: potenciaran l'altra mà. En cas que 
sigui la mà dominant la lesionada, l'examen de tècnica podran optar per la modalitat senzilla 
optant a la màxima nota.  
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● Alumnes amb lesions medul·lars (cadires de rodes): tot i que es tracti d'una unitat didàctica que 
implica molts desplaçaments, podem dur a terme l'explicació del Raspall Adaptat, en què els 
jugadors esperen el seu colpeig asseguts sobre el sòl, sent els equips de 5 jugadors i repartint les 
zones de participació (com en goalball). De la mateixa manera, l'examen de tècnica només 
faran la segona part i des asseguts. 

● Els alumnes que tinguen dificultats de comprensió: si la comprensió es fa a l'apartat pràctic, cal 
cedir-los una pilota de badana perquè puguin practicar en els seus temps d'oci. Per compensar 
la diferència de nivell amb altres alumnes, tractarem de que hi hagi gent avançada en els seus 
equips, que a més els serviran de tutors en les sessions pràctiques. 

● Alumnes amb altes capacitats: podem usar-los com a mostra d'exemples de cops o en 
explicacions. De fet, poden ser ells mateixos que expliquen als seus companys en què 
consisteixen les modalitats que treballarem. En cas que hi hagués diversos alumnes, podem 
demanar-los un treball d'ampliació en el qual s'exposen altra modalitat de joc i preparen una 
sessió per als seus companys. També poden ser utilitzats com a tutors de gent que presente 
dificultats de comprensió. 

ACTIVITATS 

Ampliació: a mesura que els alumnes mostrin 
millores, es pot augmentar la duresa de la pilota 
(des badana a vaqueta). A més, podem usar 
aquests alumnes com a alumnes experts, qui 
ajuden a companys amb dificultats. 

Reforç: es proposen activitats de cops individuals 
a alumnes amb dificultats: variant el tipus de pilota 
(plàstic, tennis, badana). Es pot colpejar contra la 
paret de volea, de bó oraspant.La idea és que 
millorin la coordinació oculomanual i la posició 
corporal per preparar el cop. 

Act. Complementària: Campionat Pilota patis al llarg del curs.  
Act. Extraescolar: Visita a un trinquet o un artesà de pilotes. 
Interdisciplinarietat: -. 
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Curs: 1r 
ESO Bloc: Activitats adaptades a medi Trimestre: 2 Sessions: 8 

UD 7 Orientació 
Justificació: Curricularment al bloc 3 de continguts del Decret 87/2015 respectea a l´orientació se proposa 
l´aprenentatge de técniques básiques al centre o a l´entorn pròxim i confecció de mapes bàsics i la seua utilització 
en orientació. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 3.1. 3.1a, 3.1.b, 3.1.c,   
B.L. 3.2.  3.2.a, 3.2.b, 3.3.c,  

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

2
0 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, proves 
escrites, registre 

anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

4
0 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

3.1.1., 3.2.1, 3.2.2,  

 x    x  

3
0 

Registre anecdotari 
comportament, 

registre d´higiene i 
material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3.     x   

1
0 

Autoavaluació i 
coevaluació (rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal en relació a si han practicat 
alguna vegada  l´orientació. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
- Resolució de problemas: amb activitats en que 
l´alumnat ha de fer eleccions de ruta. Activitat 
“missatje ocult” o “dibuix ocult”.   

Mètodes deductius 
- Comandament directe i assignació de tasques: activitats 
d´orientar mapa i curses d´orientació per l´IES.  

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: mapa de l´IES, fotos de l´IES, fites, fulles de 
control. Distribució grup: Individual, parelles, 

grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Introducció de la UD, de l´esport d´orientació i activitat de memorització i orientació espacial. 
2 Cursa de foto-orientació. 
3 Cursa de foto-orientació + activitat missatge ocult. 
4 Cursa de foto-orientació + activitat dibuix ocult. 
5 Orientació amb mapa a l´IES. 
6 Orientació amb mapa a l´IES. 
7 Orientació amb mapa a l´IES. 
8 Orientació al poliesportiu. 
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Curs: 3r ESO Bloc: JOCS I ESPORTS Trimestre: 3 Sessions: 6 

UD 8 Voleibol  
Justificació: Es tracta d’una UD continuació de la començada a segon d’ESO, insistint més en els elements 
tècnics propis de l’esport del volei.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

1.3;1.4 1.3a; 1.3b; 1.4a;1.4b; 1.4d 
2.2 2.2a; 2.2d; 2.2e 

4.5, 4.6, 4.7 4.5a; 4.6a,  

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric d’investigació. 
Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: activitats ampliació on-line a la 
página “Totana orientació”. 

Reforç: activitats reforç on-line a la página “Totana 
orientació”. 

INTERDISCIPLINARIETAT:  

Amb el departament de matemàtiques per a treballar les escales i amb el departamento de Geografia per a treballar 
l´utilització de mapes. 
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40 

Registre anecdòtic 
habilitats tècnica i 

tàctica volei 
(rúbrica 

d’observació)  

2.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 
5.3.1, 5.3.2, 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.
2 

    X X X 

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

4.5.1,4.5.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.5.1, 5.5.2 X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3.1; 1.4.2; 2.1.1, 
5.1.1, 5.1.2, 5.5.3 
 

 X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.
2 

X   X    

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. Joc adaptat volei 
(un bot permés)  i observació habilitats tècniques i tàctiques.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de problemes 

tàctics, com resoldre 
● Descobriment guiat: fitxes d’exercicis pràctics 

tècnica.  

Mètodes deductius 
Comandament directe: Diferents exercicis 
per millorar tècnica i tàctica.  

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: pistes poliesportives, cons, petos, balons volei 

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups  

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació unitat didàctica. Esport de volei, videos, regles. Joc adaptat iniciació.  
2 Habilitats amb baló: toc de dits i toc baix individual, diferents exercicis de passe amb toc dits i toc baix 

parelles  
3 Habilitats amb baló: toc de dits i toc baix individual en moviment, diferents exercicis de passe amb toc 

dits i toc baix parelles en moviment. Partidets 2x2  
4 Exercicis treure-recepció toc baix. partidets 3x3 
5 Partidets 4x4 (coavaluació, fitxa observació elements tècnics) 
6 Partidets 4x4 (coavaluació, fitxa observació elements tècnics). Autoavaluació.  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
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Ampliació: Treball investigació sistemes 
entrenament equips professionals handbol Reforç: exercicis reforç habilitats tècniques bàsiques 

Act. Complementària: visionat videos partits professionals. Anàlisi jugades.  
Act. Extraescolar:  
 

 
 
 
 
 

Curs: 3er ESO Bloc: Expressió Corporal i Comunicació Trimestre: 3 Sessions: 6 
UD 9. Expressió Corporal 

Justificació: Unitat didáctica on es treballen exclusivament els continguts del bloc número 4 en relació a 
la Expressió Corporal. 
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
B.L. 4.1. 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c, 4.1.d, 4.1.e.  

B.L. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCL

I 
CMC

T CD CAA CSC SIEE CEC 

20 

Treballs 
d´investigació, 
resums, treballs 

audiovisuals, 
proves escrites, 

registre anecdotari 

5.4.1, 5.4.2., 5.4.3, 
5.5.1, 5.5.2.  x x   x x 

40 

Proves d´execució 
motriu, llistes de 
control, escales 
d´observació 

4.1.1., 4.1.2, 4.1.3. 

 x    x  

30 

Registre 
anecdotari 

comportament, 
registre d´higiene 

i material. 

5.3.3., 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3. 

    x   

10 
Autoavaluació i 

coevaluació 
(rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1., 5.7.2. 
x   x x   

Av. Inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal sobre com han 
treballat aquests continguts en cursos anteriors. 
METODOLOGIA 
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Mètodes inductius 
- Resolució de problemes: plantejant situacions 
on han de donar diferents funcions a material o 
han d´expressar emocions partint de premisses 
bàsiques. 

Mètodes deductius 
- Comandament directe i assignació de 
tasques:fonamentalment a les sessions de balls amb 
els passos a seguir. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: portàtil i projector, reproductor de música, 
targetes per a Expressió Corporal (ej: títols de películes…). Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació de la UD, jocs de mímica, expressió de sensacions i estats d´ànim. 

2 Planificació de dramatització i muntatge no verbal amb material donant una funció que no es 
habitual. 

3 Improvisacions (adivinar películes) i altres jocs. 
4 Activitats d´expressió d´emocions. 
5 Balls amb just dance primer i que inventen ells després. 
6 Balls del mon. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: investigación noves posibilitats en 
Expressió Corporal. 

Reforç: apunts sobre gestos marcats per a comunicar 
emocions. 

Act. Extraescolar:  
INTERDISCIPLINARIETAT:  

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curs: 3r ESO Bloc: Activitats Adaptades al medi Trimestre: 3 Sessions: 8 
UD 10 "Explorant l'entorn" 
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Justificació: Aquesta unitat respon als continguts del bloc específic III i que aborda l'organització d'activitats 
en el medi natural i els primers auxilis bàsics en aquest tipus d'activitats. Les activitats abordades seran: 
iniciació a l’escalada, senderisme, esquí. 
CRITERIS AVALUACIÓ CONTINGUTS 

1.2, 1.4, 3, 3.2 1.2a,b,c; 1.4a;1.4b; 1.4d; 3.1a,b; 3.2a,b,c  
2.2 2.2a; 2.2d; 2.2e  

4.5, 4.6, 4.7 4.5a; 4.6a,   

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Avaluació nucs, 
procediments 
escalada.Treball pràctic 
senderisme i excursió. 
(rúbrica avaluació) 

1.2.2; 3.1.1; 
3.2.2, 3.3.3,     X X X X 

30 Treball conceptual 
senderisme 

4.5.1,4.5.2, 
5.2.1, 5.2.2, 
5.5.1, 5.5.2 

X  X X    

20 Registre diari assistència, 
asseo i material 

1.3.1; 1.4.2; 
2.1.1, 5.1.1, 
5.1.2, 5.5.3 

 X    X  

10 Autoavaluació i 
Coavaluació (rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 
5.2.1, 5.2.2, 
5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8
.1;5.8.2 

X   X    

Avaluació inicial: a la part inicial de la sessió 1, llancem preguntes a manera d'introducció per determinar el 
nivell dels alumnes i les seves experiències prèvies. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: 
● Descobriment guiat:  

Mètodes deductius 
● Comandament Directe: 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: Aula i Aula d'Informàtica. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Pissarra, Projector, Material escalada, rocòdrom, 
apunts.  

Distribució grup: grups de 4-
5 persones. 

TEMPORALITZACIÓ 

1 Explicació teòrica i videos recomanació senderisme: roba, alimentació, mesures de seguretat, respecte de 
l’entorn. Fer la motxilla, com dur una motxilla, realitzar itinerari habilitats amb pes.  

2 Senderisme pujada  Montcabrer: treball fotos powerpoint.  
3 Primers auxilis 
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4 Escalada introducció i visita rocòdrom interior 

5 Escalada espatllera, cinta aïllant crear per grups moviments o blocs. Nucs (as de guia autorescat). 
Simulació via ferrata.  

6 Escalada en corda, rocòdrom institut, nucs i mesures de seguretat (grups) 
7 Escalada en corda, rocòdrom institut, nucs i mesures de seguretat (grups) 
8 Avaluació nucs (as de guia autorescat) i escalada 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Es tracta d'una unitat en la qual els lesionats podran desenvolupar-la sense problemes. En cas de no poder fer 
activitat física, poden participar amb el seu grup igualment, adoptant un paper més decisiu en l'anàlisi de la 
ruta que en la seva execució. 
És molt important que es deixe clar des del principi que crear una ruta suposa provar-la. De manera que si 
algun membre del grup no disposa dels mitjans necessaris o es considerés que no té nivell per fer-ho, no la 
faria. Tot i que, evidentment particparía en altres tasques de la creació de la ruta. 
ACTIVITATS 

Ampliació: -. Dia d´esquí Reforç: -. Ensenyament recíproc, nucs i tècniques 
escalada.  

Act. Complementària: - 
Act. Extra-escolar: Sortida a la muntanya per fer activitats a la Natura, seguint les pròpies rutes elaborades. 
També podrem preparar activitats com ara: Orientació, esquí, activitats aquàtiques ... 
interdisciplinarietat.-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNITATS DIDÀCTIQUES QUART ESO. 

 
Curs: 4rt ESO Bloc: Condició Física Trimestre: 1 Sessions:10 

1. Activitat física i salut III: la resistència anaeròbica. 
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Justificació: Es tracta d’una UD al voltant els temes de la importància d’uns hàbits saludables i la pràctica 
d’activitat física. Es treballa en més profunditat la capacitat física bàsica de la resistència anaeròbica. 
Concepte i diferents mètodes d’entrenament.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

1.1; 1.2; 1.3;  1.1a,b,c,d,e,f,g,h,i; 1.2a; 1.3a,b, c,d;  
2.2 2.2a; 2.2d; 2.2e 

4.5, 4.6, 4.7 4.5a; 4.6a,  

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 Proves físiques  1.1.2; 1.2.1;1.2.2; 
1.2.3;1.3.2;1.4.1  X  X X   

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

1.3.1, 1.4.1; 1.4.2; 
4.5.1,4.5.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.5.1, 5.5.2 

X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3.2; 1.4.2; 2.1.1, 
5.1.1, 5.1.2, 5.5.3 
 

 X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.
2 

X   X    

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes:  
● Descobriment guiat: preparació escalfaments a partir 

de recull d’exercicis 

Mètodes deductius 
● Comandament directe: activitats i 

jocs diversos i varis.   

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Ordinador, projector, apunts i material divers 
d’Educació Física Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grup.  

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació de la unitat didàctica + jocs de carrera millorar resistència anaeròbica.  
2 Proves físiques 
3 Obtenció de l’energia. Metabolisme anaeròbic.  

Altres mètodes per treballar la resistència anaeròbica: series. Interval training. Tècnica de carrera.  
4 Obtenció de l’energia. Metabolisme anaeròbic.  

Altres mètodes per treballar la resistència anaeròbica: series. Fartlek 
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5 Altres mètodes per treballar la resistència anaeròbica: circuits. HIIT 
6 Joc millorar resistència anaeròbica: robo de bordons.  
7 Jocs, exercicis, circuits creats per l’alumnat per tal de millorar la nostra resistència anaeròbica.  
8 Jocs, exercicis, circuits creats per l’alumnat per tal de millorar la nostra resistència anaeròbica.  
9 L’alimentació. Anàlisi del nostres hàbits alimenticis. Creem la nostra dieta. Documental alimentació: 

tripas corazón.   
1
0 

El descans i els efectes nocius dels mals hàbits: alcohol, tabaquisme, drogues.  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Adaptació de les proves físiques. 
ACTIVITATS 
Ampliació: Apunts i lectures i articles opcionals.  Reforç:  
Act. Complementària:  
Act. Extraescolar:  
 

 
 
 

Curs: 4rt ESO Bloc: Condició Física Trimestre: 2 Sessions:6 
2. Activitat física i salut IV: la força. 

Justificació: Es tracta d’una UD al voltant els temes de la importància d’uns hàbits saludables i la pràctica 
d’activitat física. Es treballa en més profunditat la capacitat física bàsica de la força. Concepte i diferents 
mètodes d’entrenament. Aquesta UD ens val de preparació per a la següent que és la acrogimnàstica.   
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

1.1; 1.2; 1.3;  1.1a,b,c,d,e,f,g,h,i; 1.2a; 1.3a,b, c,d;  
2.2 2.2a; 2.2d; 2.2e 

4.5, 4.6, 4.7 4.5a; 4.6a,  

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6; 5.7; 5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 Proves físiques  
1.1.2; 1.2.1;1.2.2; 
1.2.3;1.3.1;1.3.2;1.

4.1 
 X  X X   

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

1.4.1; 1.4.2; 
4.5.1,4.5.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.5.1, 5.5.2 

X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3.1; 1.4.2; 2.1.1, 
5.1.1, 5.1.2, 5.5.3 
 

 X    X  
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10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.
2 

X   X    

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes:  
● Descobriment guiat: preparació escalfaments a partir 

de recull d’exercicis 

Mètodes deductius 
● Comandament directe: activitats i 

jocs diversos i varis.   

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Ordinador, projector, apunts i material divers 
d’Educació Física Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grup.  

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació de la unitat didàctica + jocs per millorar la nostra força.  
2 La força. Tipus i sistemes d’entrenament. Força resistència. Autocàrregues.  
3 Rutina de treball per millorar la nostra força. El circuit. Resum fitxa teòrica.  
4 La tonificació muscular. Actitud corporal. Prevenció de lessions i accidents. Força màxima i força 

explosiva. Exercicis explicatius. Fitxes de treball.  
5 Jocs, exercicis, circuits creats per l’alumnat per tal de millorar la nostra força.  
6 Examen temes teòrics UUDD 1 i 5 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Adaptació de les proves físiques. 
ACTIVITATS 
Ampliació: Apunts i lectures i articles opcionals.  Reforç:  
Act. Complementària:  
Act. Extraescolar:  
 

 
 
 
 

Curs: 4rt ESO Bloc: EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ Trimestre: 1 Sessions: 4 
UD 3 La relaxació II:una via cap el benestar físic i mental. 

Justificació: Es tracta d’una UD, continuació i repàs del treballat a 3er ESO: els aspectes bàsics de la 
relaxació i la respiració com a mesures d’autocontrol davant situacions d'estrès i ansietat com per exemple 
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dates d'exàmens. És per això que aquesta UD realitza tres sessions de relaxació una per trimestre davant dates 
d'exàmens.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

4.1;4.5, 4.6, 4.7 4.1e; 4.5a; 4.6a,  

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Registre anecdòtic 
serietat, actitut i 

participació 
(rúbrica 

d’observació)  

4.1.3; 5.2.1, 5.2.2, 
5.3.1, 5.3.2, 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.
2 

    X X X 

30 

Apunts, examen 
teòric, treball 

investigació (sessió 
de massatge) 

4.5.1,4.5.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.5.1, 5.5.2 X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material. 

 1.4.2; 5.1.1, 5.1.2, 
5.5.3 
 

 X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.
2 

X   X    

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes:  
● Descobriment guiat: llibre de massatge, lectures, 

síntesi i treball investigació.  

Mètodes deductius 
Comandament directe: sessions relaxació 
diferents mètodes.  

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: saló d’actes o gimnàs, colxonetes, música relaxació. 
Oli corporal massatges.  Distribució grup: Individual, 

parelles, i gran grup.  

TEMPORALITZACIÓ 
1 Relaxació mètode: Jacobson. Investigació: fer un treball de com fer un senzill massatge relaxació 

muscular, esportiu. Proporcionem llibre a google classroom.  
2 Relaxació mètode Shultz.  
3 Sessió ioga, (sabasana).  
4 Massatge relaxació muscular per parelles, massatge esportiu. Entrega treball investigació 
5 Massatge relaxació muscular per parelles, massatge esportiu. Entrega treball investigació 
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6 Meditació. Treball investigació meditació.  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Treball investigació massatge, 
meditació. Ioga.  Reforç:  

Act. Complementària:  
Act. Extraescolar:  

 
 
 

Curs: 4rt ESO Bloc: JOCS I ESPORTS Trimestre: 1 Sessions: 6 
UD  4. Un nou esport Ultimate. 

Justificació: Es tracta d’una UD per aprendre a jugar a ultimate. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
 1.11.2, 1.3;1.4 1.1b;1.3a; 1.3c; 1.2a 

2.2 2.2a; 2.2c; 2.2d; 2.2e 
4.5, 4.6, 4.7 4.5a; 4.6a,  

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Registre anecdòtic i 
proves habilitats 
tècnica i tàctica 
bàsquet (rúbrica 
d’observació)  

1.1.1;2.1.1;2.1.2 
2.2.3; 5.2.1, 5.2.2, 

5.3.1, 5.3.2, 
5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.

2 

    X X X 

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

1.3.2;4.5.1,4.5.2, 
5.2.1, 5.2.2, 5.5.1, 

5.5.2 
X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3.1; 1.4.2; 2.1.1, 
5.1.1, 5.1.2, 5.5.3 
 

 X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

1.1.2; 
2.1.1;2,1,2;2.2.3; 
5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.
2 

X   X    
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Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. Joc adaptat volei 
(un bot permés)  i observació habilitats tècniques i tàctiques.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de problemes 

tàctics, com resoldre 
● Descobriment guiat: fitxes d’exercicis pràctics tècnica.  

Mètodes deductius 
Comandament directe: Diferents exercicis 
per millorar tècnica i tàctica.  

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: pistes poliesportives, cons, petos, freesbees 

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups  

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació unitat didàctica. Esport ultimate, videos, regles. Joc adaptat iniciació.  
2 Habilitats amb baló: bot, passes.  
3 Habilitats amb baló: bot, passes i llançaments. Partidets 3x3 
4 Exercicis tàctica: finta, bloqueig, jugades assatjades 
5 Partidets (coavaluació, fitxa observació elements tècnics) 
6 Partidets (coavaluació, fitxa observació elements tàctics). Autoavaluació.  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Treball investigació sistemes 
entrenament equips professionals bàsquet.  Reforç: exercicis reforç habilitats tècniques bàsiques 

Act. Complementària: visionat videos partits professionals. Anàlisi jugades.  
Act. Extraescolar:  
 

 
 
 
 
 

Curs: 4rt ESO Bloc: JOCS I ESPORTS Trimestre: 1er Sessions: 6 
UD5  Escalada, paddle, volei, bàdminton 

Justificació: Es tracta d’una UD on creem estacions de treball per reforçar i practicar esports ja coneguts i 
d’altres nous com l’escalada.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 1.11.2, 1.3;1.4 1.1b;1.3a; 1.3c; 1.2a 
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2.2 2.2a; 2.2c; 2.2d; 2.2e 
4.5, 4.6, 4.7 4.5a; 4.6a,  

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Registre anecdòtic 
habilitats tècnica i 

tàctica (rúbrica 
d’observació)  

1.1.1;2.1.1;2.1.2 
2.2.3; 5.2.1, 5.2.2, 

5.3.1, 5.3.2, 
5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.

2 

    X X X 

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

1.3.2;4.5.1,4.5.2, 
5.2.1, 5.2.2, 5.5.1, 

5.5.2 
X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3.1; 1.4.2; 2.1.1, 
5.1.1, 5.1.2, 5.5.3 
 

 X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

1.1.2; 
2.1.1;2,1,2;2.2.3; 
5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.
2 

X   X    

Avaluació inicial: Pràctica freesbee 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de problemes 

tàctics, com resoldre 
● Descobriment guiat: introducció de les normes 

conforme es planteja el joc.  

Mètodes deductius 
Comandament directe: Diferents exercicis 
per millorar tècnica i tàctica.  

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: pistes poliesportives, material de cada modalitat.  

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups  

TEMPORALITZACIÓ 
1 Distribució per grups i pràctica. 2sessions per cada activitat i uns 4 grups de 5 persones 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
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Ampliació: Treball investigació sistemes 
entrenament equips professionals.  Reforç: exercicis reforç habilitats tècniques bàsiques 

Act. Complementària: visionat videos partits professionals. Anàlisi jugades.  
Act. Extraescolar:  
 

 
 
 
 
 

Curs: 4rt ESO Bloc: JOCS I ESPORTS Trimestre: 2 Sessions:6 
6. El ritme, dança, balls de saló i expressió corporal  

Justificació: Es tracta d’una UD al voltant del ritme, el ball, la dança i l’expressió corporal en general. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
1.3, 1.4 1.3a; 1.3c; 

2.1 2.1a; 2.1b; 2.1c 
4.1;4.5, 4.6, 4.7 4.1a,b,c,d;4.5a; 4.6a,  

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6; 5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Registre anecdòtic. 
Proves pràctica: 
passos de ball, 

creació coreografia. 
Sketch humorístic, 

joc de rol.  

1.3.2; 2.1.1, 2.1.2; 
5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 

5.3.2, 
5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.2 

X   X X X X 

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació.  

4.5.1,4.5.2, 5.2.1, 5.2.2, 
5.5.1, 5.5.2 X X X X X X X 

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3.1; 1.3.2; 1.4.2;  
2.1.1,2.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 
5.5.3 
 

    X X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

1.3.1;1.3.2; 5.1.1, 5.1.2, 
5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 

5.3.2; 
5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.2 

X X X X X   

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius Mètodes deductius 
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● Resolució de problemes: plantejament de noves 
figures.  

● Descobriment guiat: fitxes per crear figures 

Comandament directe: Diferents exercicis 
per entendre rols i tècniques d’agarres i 
ajudes a la acrogimnàstica.  
Exercicis per a teles acrobàtiques. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: música gimnàs, material divers educació física.   

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups 3 i 4. 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació de la unitat didàctica. Explicació teòrica. El ritme i el moviment. L’espai. Jocs de rol: el 

clown 
2 Salsa, passos de ball.  
3 L’sketch humorístic.  
4 Preparem una xicoteta coreografia o sketch humorístic 
5 Preparem una xicoteta coreografia o sketch humorístic 
6 Preparem una xicoteta coreografia o sketch humorístic. Ens gravem en vídeo. Coavaluació i 

autoavaluació.  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Exhibició del treball al festival 
d’acrogimnàstica de l’institut.  Reforç: utilització d’ajudes i simplificació de tasques 

Act. Complementària:  
Act. Extraescolar:  

 
 
 

Curs: 4rt ESO Bloc: Activitats Adaptades al medi Trimestre: 3 Sessions: 6 
7. Activitats al medi natural II: l’orientació, senderisme, esquí i escalada 

Justificació: Aquesta unitat respon als continguts del bloc específic III i que aborda l'organització d'activitats 
en el medi natural i els primers auxilis bàsics en aquest tipus d'activitats. Les activitats abordades seran: 
iniciació a l’escalada, senderisme, esquí. 
CRITERIS AVALUACIÓ CONTINGUTS 

1.2, 1.4, 3, 3.2 1.2a,b,c; 1.4a;1.4b; 1.4d; 3.1a,b; 3.2a,b,c  
2.2 2.2a; 2.2d; 2.2e  

4.5, 4.6, 4.7 4.5a; 4.6a,   
5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h;  
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5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments d'avaluació Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Avaluació nucs, 
procediments 
escalada.Treball pràctic 
senderisme i excursió. 
(rúbrica avaluació) 

1.2.2; 3.1.1; 
3.2.2, 3.3.3,     X X X X 

30 Treball conceptual 
senderisme 

4.5.1,4.5.2, 
5.2.1, 5.2.2, 
5.5.1, 5.5.2 

X  X X    

20 Registre diari assistència, 
asseo i material 

1.3.1; 1.4.2; 
2.1.1, 5.1.1, 
5.1.2, 5.5.3 

 X    X  

10 
Autoavaluació i 
Coavaluació (idoceo, 
rúbrica) 

5.1.1, 5.1.2, 
5.2.1, 5.2.2, 
5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8.
1;5.8.2 

X   X    

Avaluació inicial: a la part inicial de la sessió 1, llancem preguntes a manera d'introducció per determinar el 
nivell dels alumnes i les seves experiències prèvies. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: 
● Descobriment guiat:  

Mètodes deductius 
● Comandament Directe: 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: Aula i Aula d'Informàtica. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Pissarra, Projector, Material escalada, rocòdrom, 
apunts.  

Distribució grup: grups de 4-5 
persones. 

TEMPORALITZACIÓ 

1 Explicació teòrica i videos recomanació senderisme: roba, alimentació, mesures de seguretat, respecte de 
l’entorn. Fer la motxilla, com dur una motxilla, realitzar itinerari habilitats amb pes.  

2 Orientació en muntanya. El mapa cartogràfic.  
3 Cursa d’Orientació.  
4 Primers auxilis. Seguretat en muntanya.  
5 Senderisme pujada  Cabeçó d’OR: treball fotos powerpoint.  
6 Visita rocòdrom interior. Establir blocs. Entrenament força màxima per a la escalada.  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Es tracta d'una unitat en la qual els lesionats podran desenvolupar-la sense problemes. En cas de no poder 
fer activitat física, poden participar amb el seu grup igualment, adoptant un paper més decisiu en l'anàlisi 
de la ruta que en la seva execució. 
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És molt important que es deixe clar des del principi que crear una ruta suposa provar-la. De manera que 
si algun membre del grup no disposa dels mitjans necessaris o considerés que no té nivell per fer-ho, no 
la faria. Tot i que, evidentment participaría en altres tasques de la creació de la ruta. 

ACTIVITATS 
Ampliació: -. Setmana esquí Reforç: -. Ensenyament recíproc.   
Act. Complementària: - 
Act. Extra-escolar: Sortida a la muntanya per fer activitats a la Natura, seguint les pròpies rutes elaborades. 
També podrem preparar activitats com ara: Orientació, esquí, activitats aquàtiques ... 
interdisciplinarietat.-. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Curs: 4rt ESO Bloc: JOCS I ESPORTS Trimestre: 3 Sessions: 6 
UD 8 Voleibol II 

Justificació: Es tracta d’una UD continuació de la començada a tercer d’ESO, insistint més en els elements 
tècnics i també tàctics propis de l’esport del volei.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 1.11.2, 1.3;1.4 1.1b;1.3a; 1.3c; 1.2a 
2.2 2.2a; 2.2c; 2.2d; 2.2e 

4.5, 4.6, 4.7 4.5a; 4.6a,  

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Registre anecdòtic 
habilitats tècnica i 

tàctica volei 
(rúbrica 

d’observació)  

1.1.1;2.1.1;2.1.2 
2.2.3; 5.2.1, 5.2.2, 

5.3.1, 5.3.2, 
5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.

2 

    X X X 

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

1.3.2;4.5.1,4.5.2, 
5.2.1, 5.2.2, 5.5.1, 

5.5.2 
X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3.1; 1.4.2; 2.1.1, 
5.1.1, 5.1.2, 5.5.3 
 

 X    X  
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10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

1.1.2; 
2.1.1;2,1,2;2.2.3; 
5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.
2 

X   X    

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. Joc adaptat volei 
(un bot permés)  i observació habilitats tècniques i tàctiques.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de problemes 

tàctics, com resoldre 
● Descobriment guiat: fitxes d’exercicis pràctics tècnica.  

Mètodes deductius 
Comandament directe: Diferents exercicis 
per millorar tècnica i tàctica.  

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: pistes poliesportives, cons, petos, balons volei 

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups  

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació unitat didàctica. Esport de volei, videos, regles. Joc adaptat iniciació.  
2 Habilitats amb baló: toc de dits i toc baix individual, diferents exercicis de passe amb toc dits i toc baix 

parelles. Treure-recepció 
3 Habilitats amb baló: toc de dits i toc baix individual en moviment, diferents exercicis de passe amb toc 

dits i toc baix parelles en moviment. Partidets 3x3   
4 Exercici col·locació i bloqueig 
5 Partidets (coavaluació, fitxa observació elements tècnics) 
6 Partidets (coavaluació, fitxa observació elements tècnics). Autoavaluació.  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Treball investigació sistemes 
entrenament equips professionals volei.  Reforç: exercicis reforç habilitats tècniques bàsiques 

Act. Complementària: visionat videos partits professionals. Anàlisi jugades.  
Act. Extraescolar:  
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Curs: 4rt ESO Bloc: JOCS I ESPORTS Trimestre: 1 Sessions: 6 

UD  9. Els jocs recreatius: kinball 
Justificació: Es tracta d’una UD on iniciem l’esport de Kinball. Un esport on és precís un bon treball en 
equip  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 1.11.2, 1.3;1.4 1.1b;1.3a; 1.3c; 1.2a 
2.2 2.2a; 2.2c; 2.2d; 2.2e 

4.5, 4.6, 4.7 4.5a; 4.6a,  

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Registre anecdòtic i 
proves habilitats 
tècnica i tàctica 
bàsquet (rúbrica 
d’observació)  

1.1.1;2.1.1;2.1.2 
2.2.3; 5.2.1, 5.2.2, 

5.3.1, 5.3.2, 
5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.

2 

    X X X 

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

1.3.2;4.5.1,4.5.2, 
5.2.1, 5.2.2, 5.5.1, 

5.5.2 
X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3.1; 1.4.2; 2.1.1, 
5.1.1, 5.1.2, 5.5.3 
 

 X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

1.1.2; 
2.1.1;2,1,2;2.2.3; 
5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.
2 

X   X    

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. Joc adaptat volei 
(un bot permés)  i observació habilitats tècniques i tàctiques.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de problemes 

tàctics, com resoldre 
● Descobriment guiat: fitxes d’exercicis pràctics tècnica.  

Mètodes deductius 
Comandament directe: Diferents exercicis 
per millorar tècnica i tàctica.  

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: pistes poliesportives, cons, petos, balons kinball.  

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups  
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TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació unitat didàctica. Esport kinball, videos, regles. Joc adaptat iniciació.  
2 Joc de Kinball. Partidets. Establiment d’equips. 
3 Exercicis per millorar el nostre joc, exercicis específics. Millora condició física i especialment velocitat 

de reacció. Per equips.  
4 Lligueta kinball. Inici establiment. Creació de la lligueta per l’alumnat. (coavaluació, fitxa observació 

elements tècnics i tàctics) 
5 Lligueta kinball (coavaluació, fitxa observació elements tècnics i tàctics) 
6 Lligueta kinball (coavaluació, fitxa observació elements tècnis i tàctics). Autoavaluació.  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Treball investigació sistemes 
entrenament equips professionals Kinball.  Reforç: exercicis reforç habilitats tècniques bàsiques. 

Act. Complementària: visionat videos partits professionals. Anàlisi jugades.  
Act. Extraescolar:  
 

 
 

5.2. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES. 

E.TEMPORALITZACIÓ:  distribució de les unitats didàctiques per nivells i per 

trimestres. 

 

Temporalització 
(trimestre) 

UD de PRIMER D´ESO 

1r 1. Prepara el teu cos I. Escalfament, jocs motrius. 

2. En busca d´un cos sà I. Condició física i salut. 

3. Com jugaven al carrer. 

2n 4. Pitxi: El nostre joc de bat. 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

152 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

5. Badminton. 

6. Pales 

7. Voley 

8.Orientació. 

3r 9. Expressió Corporal. 

10. Com en el circ I: malabars. 

11. Aprox al medi natural: Senderisme, i activitats 

aquàtiques. 

 

 

 

 

 

 

Temporalització 
(trimestre) 

UD de Segon D´ESO 

1r 1. Prepara el teu cos I. Escalfament, jocs motrius. 

2. En busca d´un cos sà I. Condició física i salut. 

3. Com jugaven al carrer. 

2n 4. Pitxi: El nostre joc de bat. 
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5. Badminton. 

6. Pales 

7. Voley 

8.Orientació. 

3r 9. Expressió Corporal. 

10. Com en el circ I: malabars. 

11. Aprox al medi natural: Senderisme, i activitats 

aquàtiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporalització 
(trimestre) 

UD de TERCER D’ESO 
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1r  1. L’escalfament específic. 

2. Un nou esport: el baseball. 

3. Condició física i salut. 

2n 4. Badminton. 

5. Pales. 

6. Com jugaven al carrer II: La pilota Valenciana.  

7. Orientació 

 

 3r 

8. Voleibol I. 

9. Expressió Corporal. 

10. Explorant l’entorn: senderisme, escalada. 
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Temporalització 
(trimestre) 

UD de QUART D’ESO 

1r 1. Activitat física i salut III: la resistència anaeròbica. HIIT.  

2. Activitat física i salut IV: la força. 

3. La relaxació II:una via cap el benestar físic i mental. 

4. Un nou esport Ultimate.  

2n  5. Escalada, paddle, coreografies, volei, bàdminton.  

6. El ritme als balls de saló. Coreografies 

3r 7. Activitats al medi natural II: l’orientació, senderisme, 

esquí i escalada. 

8. El voleibol II. 

10. Els jocs recreatius: kinball 
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. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES   

61. METODOLOGÍA GENERAL I ESPECÍFICA. RECURSOS DIDÀCTICS I 

ESPECÍFICS 

 

A l’àrea d’educació física i seguint a Contreras (1998) en Didàctica de 

l’educació física entén les orientacions metodològiques com a sinònim d’estils 

d’ensenyament, estratègia pedagògica o didàctica. Aquests estils d’ensenyament 

no són vàlids per a qualsevol situació, sinó que s’han d’adaptar al professor, a les 

característiques dels alumnes, objectius d’ensenyament, espais disponibles, 

material, etc. 

L’estil d’ensenyament és la forma particular de fer classe per cada professor, o 

la relació entre els elements personals i la matèria en el procés d’ensenyament 

aprenentatge. En definitiva, l’estil d’ensenyament és la forma peculiar del professor 

d’interaccionar amb els alumnes i la matèria objecte d’ensenyament aprenentatge 

en cadascun dels moments. Aquests estils d’ensenyament no es donen d’una 

manera pura, sinó que en la pràctica són barrejats en funció de la situació 

d’ensenyament desitjada. 

Segons Contreras (1998) classifica els estils d’ensenyament en: 

a) Tradicionals. 

b) Participatius. 

c) Individualitzadors. 

d) Implicació cognitiva del alumne. 

e) Afavoridors de la creativitat 
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A) ELS ESTILS TRADICIONALS són aquells caracteritzats per un major 

control del professor sobre les decisions que afecten al procés d’ensenyament 

aprenentatge. Podem trobar dos estils entre els tradicionals, l’ensenyament 

mitjançant instrucció directa i l’assignació de tasques. 

 

● L’ensenyament mitjançant la instrucció directa.  És dóna quan el 

professor proporciona a l’alumne la resposta d’un problema motor. La 

Instrucció directa ha d'estar basada en l’existència d’una solució 

perfectament definida i eficaç i la capacitat del professor de comunicar a 

l’alumne aquesta solució. 

 

Aquest estil es distingeix per travessar les següents seqüències, en primer lloc 

una explicació per part del professor d’allò que s’ha d’aprendre, a continuació una 

demostració per part del mateix i en tercer lloc una pràctica organitzada de tota la 

classe, que compren l’execució i l’avaluació, referida aquesta a les correccions de 

pròpia execució. Aquest estil és extremadament eficaç en aquelles tasques 

motrius on l’element essencial és el rendiment mecànic. S’utilitza d’una manera 

pura en l’aeròbic o la gimnàstica jazz, i d’una manera menys pura en 

l’aprenentatge dels gestos tècnics esportius. 

 

● L’assignació de tasques. Aquest estil suposa un pas endavant en 

la progressiva autonomia de l’alumne. El procediment de l’assignació de 

tasques és el següent: Els alumnes es reuneixen al voltant del professor 

per a escoltar l’explicació de la tasca a realitzar, a continuació cada 

alumne va al seu lloc de treball i comença a executar la tasca 

encomanada. El professor va d’un lloc a un altre de la classe, observant el 

treball dels alumnes i fa les correccions que creu necessàries. Una volta 
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finalitzada la tasca de tots els alumnes o una gran majoria d’ells, se torna 

al sistema de dispersió-reunió.  

 

B)  ESTILS D’ENSENYAMENT PARTICIPATIUS.  Aquests estils són adequats 

quan el professor no pot atendre a tots els alumnes i busca la col·laboració entre 

ells per a que s’observen i realitzen el feedbak immediat. Podem distingir 

l’ensenyament recíproc i el microensenyament. 

 

● L’ensenyament recíproc. L’essència de l’estratègia consisteix en 

què els alumnes organitzats per parelles o trios realitzen la tasca 

encomanada pel professor a la vegada que corregeixen els seus propis 

defectes. La tasca del professor es centra en la part preactiva al definir 

clarament les observacions en cadascuna de les tasques, així com els 

criteris de correcció o incorrecció de les mateixes. El nucli fonamental està 

en el paper de l’observador o corrector que ha de saber detectar els error i 

plantejar les solucions, fomentant l’atenció selectiva i la capacitat d’anàlisi. 

 

● Microensenyament. El microensenyament consisteix en una 

organització al voltant d'un nucli central integrat per uns cinc o sis alumnes 

als que el professor transmet la informació a aprendre i els elements 

organitzatius (distribució, errors, reforços,..) per a que aquests actuen de la 

mateixa forma amb la resta de l’alumnat. 

 

 

C) ESTILS D’ENSENYAMENT TENDENTS A LA INDIVIDUALITZACIÓ. Són 

aquells que atenen primordialment a l’alumne tenint en compte els diferents 
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interessos, els diferents ritmes d’aprenentatge i diferents nivells d’aptitud. Podem 

distingir els següents estils: el treball per grups, els programes individualitzats i 

l’ensenyament modular. 

 

● El programa individual.  Suposa el màxim d’individualització de 

l’ensenyament. La tasca del professor és indirecta ja que cadascun dels 

alumnes segueix el seu programa de forma independent. L’organització 

consisteix en l’elaboració d’unes fulles d’observació i descripció de les 

tasques a realitzar. Amb caràcter general aquests programes tenen un 

propòsit específic, permetent un elevat grau d’independència en l’execució 

de les tasques. 

 

● Treball per grups de nivell. Aquest estil d’ensenyament s’utilitza per 
a fer una individualització de l’ensenyament per nivells d’aptitud. Aquest 

estil utilitza fulles de tasques per als diferent grups de nivell, que han 

d’estar ubicats en diferents àrees de treball. 

 

● Treball per grups d’interessos i motivacions. Té les mateixes 

característiques del treball per grups, diferenciant-se en què l’alumne pot 

triar entre diferents activitats, en funció dels seus interessos i motivacions. 

 

D ) ESTILS D’ENSENYAMENT COGNITIUS. Aquests estils estan basats en la 

psicologia evolutiva de Bruner, Piaget, Vigotsky i Ausubel, són especialment aptes 

per a l’aprenentatge de tasques obertes, habilitats bàsiques i genèriques, 

situacions tàctiques i d’expressió corporal. Dins d’aquest apartat es troben el 

descobriment guiat i la resolució de tasques. 
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● El descobriment guiat. L’estratègia està basada en el que Bruner 

anomena dissonància cognitiva, és a dir, estimular la funció cognitiva per a 

cobrir la necessitat de procurar una solució al problema motriu plantejat. 

Aquest estil consisteix en definir el tema objecte d’aprenentatge, per a fixar 

la seqüència de les diferents etapes que portaran ordenadament a la 

solució final. El professor presta especial atenció a la direcció de la 

seqüència, la dimensió de cadascun dels passos, la interrelació entre ells i 

la velocitat de la seqüència. 

● La resolució de tasques. Aquest estil d’ensenyament pretén que 

l’alumne trobe per si mateix la resposta amb total independència del 

professor. L’estratègia consisteix fonamentalment en la recerca 

d’alternatives per a la resolució de tasques motrius, estimulant la creativitat 

de l’alumne. L’execució de l’estratègia suposa que les tasques plantejades 

han d’ajustar-se a l’experiència, disposició i interès de l’alumne, és a dir, 

han de ser significatius. Aquest estil s’implementa mitjançant la 

presentació del problema als alumnes, seguit d’una fase d’actuació i 

experimentació d’acord a les normes establides, per a més tard reflexionar 

i definir la natura del problema i en funció d’aquest prendre les  decisions, 

finalitzant amb el reforç de les respostes positives dels alumnes. És un 

estil molt apropiat per a l’ensenyament dels esports col·lectius 

fonamentalment la tàctica i l’estratègia. 

 

E) ESTILS QUE PROMOUEN LA CREATIVITAT. El seu objectiu és el de 

fomentar la llibertat en relació a la lliure expressió de l’individu, la creació de nous 

moviments o la innovació tant per a alumnes com per a professors. Els estils 

creatius se materialitzen a través d’un moment inicial on el professor demana als 

alumnes que descriguen la situació segons la veuen per a més tard remodelar el 
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moviment d’acord a les diferents analogies que són suggerides pels propis 

alumnes, és un estil molt apropiat per treballar l’expressió corporal. 

 

La metodologia està basada en la utilització de mètodes que propicien la 

participació de l’alumnat. La major part dels continguts s’estableixen en progressió 

i augment de requeriments del primer a quart curs d’ESO, seguint la línia de 

desenvolupament de l’alumnat. 

 Els mètodes d’ensenyament utilitzats dependran en tot moment de l’activitat 

i l’unitat didàctica que tractem. Així mateix evolucionen els diferents estils 

d’ensenyament: 

Al primer cicle, s’utilitzaran en major mesura estils d’ensenyament més 
dirigits com la instrucció directa i l’assignació de tasques, així com quan calga 

ensenyar algun patró tècnic o habilitat motriu molt específica. En avançar el curs 

s’anirà canviant a estils més significatius i creatius i el descobriment guiat.  

En el segon cicle d’ESO es pretèn que l’alumne siga més independent en 

l’elaboració de tasques  i per tant la metodologia que s’utilitza es menys directiva 

que en el primer cicle. 

Per a incidir en l’activitat reflexiva de l’alumnat, i sempre que els continguts i 

el temps ho permetesquen, buscarem provocar la RECERCA I RESOLUCIÓ als 

problemes plantejats, evitant la reproducció de models.  

En general, el més utilitzat serà L’ASSIGNACIÓ DE TASQUES I EL TREBALL EN 

GRUP perquè solen motivar l’alumnat a treballar conjuntament i cooperar entre 

ells. 
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RECURSOS DIDÀCTICS 

MATERIALS.  

En el departament realitzem un inventari la primera setmana de setembre  
per veure les necesitats de material. El tipus de material que podem usar el 
presente en la sigüent graella. 

TIPUS DE MATERIAL EXEMPLE U.D. 

MATERIAL IMPRÈS Fitxes i fotocòpies Totes 

MATERIAL TRADICIONAL 

D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Espatlleres, cons, 

balons,petos, piques,  

postes voleibol, etc. 

Totes 

MATERIAL D'ELABORACIÓ 

PRÒPIA. 

Pilotes de malabars i 

carioca, mà de pilota  

Malabars i pilota 

valenciana. 

MEDIS AUDIOVISUALS Vídeo i càmera de 

fotos. Mòbils, tablets 

e internet. Plataforma 

google classroom. 

Projector.  

Balls de saló i 

coreografies i 

acrogimnàstica. 

Totes. 

MATERIAL DEL PROFESSOR Projector. Plataforma 

educativa Google 

classroom.  

Totes 

 

2. ACTIVITATS I ESTRATÈGIES D'ENSENYAMENT I 

APRENENTATGE. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
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Encara que algunes activitats programades per altres departaments poden 

tindre relació amb l’àrea d’Educació Física, ací es plantegen les activitats 

programades íntegrament per aquest departament. Al llarg de l’any s’aniran 

seleccionant segons oratge, disponibilitat, programes i cartelleres, possibilitats... 

 

ACTIVITATS A REALITZAR NIVELL DATA 

Activitats en la natura: senderisme, orientació... Tots 

 

Al primer i tercer 
trimestre.  

Activitats esportives a la platja. 1ers Batxiller 
4rts ESO 

juny 

Iniciació activitats nàutiques.  1ers ESO juny 

Pràctica de la natació en piscina. 1er batxillerat. 3r trimestre. 

Visites a centres esportius i instal.lacions esportives 
amb la possibilitat de realitzar activitats. 

Tots Tot el curs 

Eixides per els voltants de l’institut per a treballar 
condició física: carrera o bicicleta. 

Tots. Tot el curs. 

Activitats físiques i esportives en la Setmana Cultural i 
jornades especials d’activitats de Centre (fi de 
trimestre, fi de curs, trobada d’escoles valencianes...) 

ZUMBA, Dansa: balls de saló. 

20 desembre 
Zumba 

San silvestre.  

Tot el curs. 

Activitats físiques i esportives, encontres esportius al 
primer esplai. 

Tots. Tot el curs. 

Dia d’esquí a Valdelinares Tots 2n trimestre 

 

 

 

 

CRITERIS PEDAGÒGICS DE LES EIXIDES DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA. 
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� Les eixides de l’àrea d’Educació Física han de tractar continguts diferents 

dels desenvolupats a les sessions d’EF dins el centre i, al mateix temps, han de 

realitzar-se en instal·lacions o espais diferents a les que disposem al centre i en 

ambients naturals diversos. Depenent de l’objectiu, la seva duració pot ser des de 

vàries hores fins a varis dies. Seran de rellevant importància les eixides d’activitats 

físiques i esportives a la natura per ser eixides en que els continguts i situacions 

didàctiques presenten unes connotacions molt diferencials, al mateix temps que 

són eixides que en les situacions pedagògiques plantejades pel professor d'EF 

difícilment podran ser experimentades per molts dels alumnes en la seva vida 

futura. 

� És prioritat bàsica que l’alumne tinga una experiència el més variada 

possible de les eixides d’Educació Física a la natura de tal manera que aquestes 

inclouen una gran varietat d’activitats físiques i esportives en diferents paratges 

naturals i durant diferents estacions de l’any. Per tant, cap promoció d’alumnes 

repetirà una eixida amb continguts similars a una eixida anterior. També és 

rellevant que l’alumne experimente al màxim possible els principis de 

supervivència a la natura i la vivència dels hàbits de les persones que viuen en 

ambients naturals o que realitzen llargues estades a la natura. Evidentment doncs, 

s’evitaran les estades en hotels, l’ús de restaurants per a les menjades, 

l’assistència a discoteques, i qualsevol tipus d’activitat que no estiga d’acord amb 

la filosofia exposada i que apart suposen despeses econòmiques extres.  

� Cada promoció d’alumnes pot seguir una planificació d’ eixides de l’àrea 

d’Educació Física diferent al llarg dels 4 anys d’ESO i, si s’escau, al Batxillerat.  

� Cada professor d’Educació Física valorarà per a cada promoció 

d’alumnes quines eixides són més adients durant cada curs escolar segons els 

objectius pedagògics de l’àrea d’Educació Física, les experiències dels alumnes 

en eixides anteriors i els interessos i motivacions dels respectius alumnes. 
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� Alumnes de dos nivells educatius diferents no realitzaran una mateixa 

eixida d’Educació Física conjuntament. Si excepcionalment la selecció d’una eixida 

coincideix entre dues promocions d’alumnes diferents durant un curs escolar, es 

pot plantejar la possibilitat de realitzar-la coordinadament, sempre i quan els dos 

professors d’Educació Física responsables consideren que pot ser beneficiós per 

als alumnes. 

� Els professors acompanyants seran seleccionats pels professors d'EF 

considerant el següents aspectes: mínim nivell motriu, condicions per practicar 

l'activitat prevista acompanyant als alumnes, motivació per participar a l’ eixida 

col·laborant de forma activa, qualitat d'interrelació amb els alumnes, nivell de 

respecte/autoritat moral en front als alumnes, i experiència en eixides realitzades 

en condicions educatives. 

� Si l’eixida en qüestió requereix material, instal·lacions i professionals 

especialistes per a la realització de l'activitat planificada; els professors d'EF 

supervisaran, orientaran i si cal definiran les condicions de pràctica i organització 

de tota l'activitat per tal d'assegurar la seguretat dels alumnes i l'assoliment dels 

objectius previstos. 

� Si es plantegen eixides interdisciplinars amb altres àrees educatives, 

caldrà valorar si els objectius i continguts plantejats per les altres àrees són 

compatibles amb els plantejats per la nostra àrea i amb els objectius i continguts 

pròpiament transversals. Si els professors d'altres àrees estan capacitats i 

motivats es podran aconseguir projectes interdisciplinars molt interessants pels 

alumnes. 

� La participació a les eixides de l’àrea d’Educació Física gratuïtes és 

obligatòria per a tots els alumnes i poden ser motiu de puntuació dins de 

l’avaluació de l’assignatura. Quan un alumne tinga algun impediment que 

l’impossibilite participar en una eixida gratuïta, el professor d’Educació Física 

responsable de la mateixa li prepararà un dossier de treball teòric sobre els 
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continguts de l’eixida en qüestió per tal que dit alumne el desenvolupe al centre 

durant el/s dia/es de l’eixida. 

� La participació a les eixides de l’àrea d’Educació Física no gratuïtes no 

és obligatòria per als alumnes. Dites eixides només es desenvoluparan si tots els 

alumnes poden pagar-la. Si no és així, no es plantejarà l’eixida fins que no s’hagen 

aconseguit les pertinents ajudes econòmiques per a tots els alumnes que ho 

necessiten. Una vegada coberta aquesta condició, si no hi ha més de un 80% de 

participació d’alumnes a l’ eixida, no es portarà a terme. Excepcionalment, aquest 

percentatge es canviarà si el motiu dels alumnes que no “volen” participar a 

l’eixida no està prou justificat ni prou avalat per pares o tutors legals. Una vegada 

aconseguits aquests requisits, l’eixida pot ser motiu de puntuació dins de 

l’avaluació de l’assignatura.  

� Per a totes les eixides de l’àrea d’Educació Física es plantejarà un treball 

previ, un treball durant la vivenciació de l’eixida i un treball posterior a l’eixida per 

tal que l’alumne  sempre realitze una autoavaluació de la seva experiència. 

Aquests treballs també poden ser motiu de puntuació dins de l’avaluació de 

l’assignatura. 

� Un alumne/a amb amonestacions per faltes d’actitud en qualsevol àrea, 

no podrà participar en les eixides de caràcter voluntari. 

� Un cop seleccionada una eixida a partir de tots aquests criteris, el 

Departament d’Educació Física iniciarà els tràmits per presentar l’eixida a la reunió 

d’equips docents pertinent per coordinar les dates de l’eixida d'EF amb les dates 

de possibles eixides d’altres àrees; i posteriorment serà presentada al consell 

escolar per a la seva aprovació. 

� Qualsevol situació nova no contemplada en aquesta declaració  de 

principis pedagògics serà analitzada al Departament d’Educació Física per tal de 

prendre una decisió consensuada 
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AVALUACIÓ 

7.1 CRITERIS D´AVALUACIÓ   

� Els criteris d’avaluació que s’exposen a continuació es formulen seguint les 
ordres del  Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel que establix el 
currículum i desenrotlla l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria 
i el Batxillerat en la Comunitat Valenciana 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 1er ESO. 

 BLOC 1 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT  

1. 1r.EF.BL1.1. Establir la relació de les capacitats físiques amb els sistemes 

metabòlics d’obtenció d’energia i el control de la intensitat de l’activitat física, 

mitjançant proves de valoració, utilitzant aquests coneixements per millorar la salut 

i la condició física.  
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2. 1r.EF.BL1.2. Augmentar de manera saludable, utilitzant pautes 

personalitzades, el nivell de les capacitats físiques a partir d’un diagnòstic inicial, 

utilitzant mètodes de pràctica compatibles amb les possibilitats anatòmiques, 

fisiològiques i motrius, i mostrant una actitud d’autoexigència.  

3. 1r.EF.BL1.3. Classificar adequadament les activitats d’escalfament i tornada 

a la calma, relacionant-les amb la part principal de la sessió, i posar-les en pràctica 

graduant progressivament la intensitat.  

4. 1r.EF.BL1.4. Identificar les actituds i els estils de vida saludables relacionats 

amb la imatge corporal, les activitats d’oci, l’activitat física i l’esport, i reconèixer-los 

en la seua vida personal i en el context social actual.  

 

 BLOC 2 JOCS I ESPORTS 

1. 1r.EF.BL2.1. Realitzar habilitats individuals bàsiques implicades en activitats 

fisicoesportives de cooperació, competitives i no competitives, i preservar la 

seguretat individual i col·lectiva mentre les fa.  

2. 1r.EF.BL2.2. Resoldre situacions motrius que faciliten l’aprenentatge dels 

fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris, aplicant pautes estratègiques d’atac i 

defensa comunes als jocs i esports d’oposició, col·laboració o col·laboració-oposició 

del nivell educatiu.  

3. 1r.EF.BL2.3. Realitzar colps específics de la pilota valenciana amb distints 

mòbils, aplicant-los a un joc d’equip com el raspall bàsic, i practicar jocs populars i 

tradicionals del nostre entorn i del món.  

 

BLOC 3 ACTIVITATS ADAPTADES 

1. 1r.EF.BL.3.1. Col·laborar en l'organització d'algunes activitats 

físicoesportives inclusives en el propi centre o en entorns propers com a rutes amb 

bicicleta, acampades, els grans jocs, activitats d'escalada, de multiaventura i les 

activitats aquàtiques, com a formes d'oci actiu.  
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2. 1r.EF.BL.3.2. Realitzar activitats fisicoesportives inclusives del nivell educatiu 

adaptades al medi, en el mateix centre o en entorns propers aplicant-hi les tècniques 

adequades i respectar el lloc de realització.  

 

 BLOC 4 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ  

1. 1r.EF.BL4.1. Col·laborar en la planificació de senzills muntatges artístics 

individuals o col·lectius, i participar-hi comunicant emocions, sentiments i idees amb 

desinhibició i creativitat, per mitjà de tècniques d’expressió corporal que combinen 

espai, ritme i intensitat.  

2. 1r.EF.BL4.2. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts 

diverses, utilitzant les estratègies de comprensió oral per a obtenir informació, i 

aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus coneixements i la 

realització de tasques d’aprenentatge.  

3. 1r.EF.BL4.3. Expressar oralment textos prèviament planificats, de l’àmbit 

personal, acadèmic, social o professional, amb una pronúncia clara, aplicant-hi les 

normes de la prosòdia i la correcció gramatical del nivell educatiu, i ajustats a les 

propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de manera 

organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori.  

4. 1r.EF.BL4.4. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, 

acadèmic, social o professional, aplicant-hi les estratègies lingüístiques i no 

lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral, fent servir un llenguatge 

no discriminatori.  

5. 1r.EF.BL4.5. Reconèixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del 

nivell educatiu, i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit 

personal, acadèmic, social o professional.  

6. 1r.EF.BL4.6. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i 

digital, utilitzant les estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu per a 

obtenir informació, i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus 

coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.  
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7. 1r.EF.BL4.7. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o 

professional en diversos formats i suports, cuidant- ne els aspectes formals, 

aplicant-hi les normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu, i 

ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a 

transmetre de manera organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no 

discriminatori.  

 
 
 
 

 BLOC 5 TRANSVERSAL  

1. 1r.EF.BL.5.1. Reconéixer les possibilitats de les activitats físicoesportives i 

artísticoexpressives com a formes d'inclusió social, i participar en esports adaptats 

i altres activitats expressives del nivell educatiu mostrant actituds d'empatia i 

col·laboració.  

2. 1r.EF.BL.5.2. Identificar les dificultats i riscos durant la seua participació en 

activitats físicoesportives i artísticoexpressives, relacionant-les amb les seues 

característiques i les interaccions motrius, i aplicar mesures preventives i de 

seguretat en el seu desenvolupament.  

3. 1r.EF.BL.5.3. Tenir iniciativa per a emprendre i proposar accions sent 

conscient de les seues fortaleses i febleses, mostrar curiositat i interès durant el 

desenvolupament de tasques i projectes i actuar amb flexibilitat buscant solucions 

alternatives en el nivell educatiu.  

4. 1r.EF.BL.5.4. Buscar i seleccionar informació del nivell educatiu de forma 

contrastada en diverses fonts, organitzar la informació obtinguda mitjançant 

diversos procediments de síntesi, citant-ne adequadament la seua procedència i 

registrar-la i emmagatzemar-la de forma acurada.  

5. 1r.EF.BL.5.5. Crear i editar continguts digitals del nivell educatiu fent servir 

aplicacions informàtiques, col·laborar en entorns virtuals d'aprenentatge i aplicar 
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bones formes de conducta en la comunicació (prevenció i denúncia de males 

pràctiques).  

6. 1r.EF.BL.5.6. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes 

en les tasques del nivell educatiu assumint diversos rols amb eficàcia i 

responsabilitat, donar suport als seus companys/as demostrant empatia i 

reconeixent les seues aportacions i utilitzar el diàleg per a resoldre conflictes amb 

esportivitat.  

7. 1r.EF.BL.5.7. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius del nivell 

educatiu, fent una previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats, 

adaptar-ho a canvis i imprevistos transformant les dificultats en possibilitats, avaluar 

amb ajuda de guies el procés i el producte final i comunicar de forma personal els 

resultats obtinguts.  

8. 1r.EF.BL.5.8. Reconèixer els estudis i professions de l'àmbit de l'activitat 

física i l'esport, vinculats amb els coneixements del nivell educatiu i identificar les 

competències que requereixen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i 

preferències.  

 

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 2on ESO. 

BLOC 1 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT  

1. BL.1.1. Establir la relació de les capacitats físiques amb els sistemes 

metabòlics d’obtenció d’energia i el control de la intensitat de l’activitat física, per 

mitjà de proves de valoració utilitzant estos coneixements per a millorar la seua 

salut i la seua condició física.  

2. BL.1.2. Descriure el nivell de les seues capacitats físiques a partir d’un 

diagnòstic inicial, incrementar-les de forma saludable, utilitzar pautes 

personalitzades i mètodes de pràctica acords amb les seues possibilitats 
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anatòmiques, fisiològiques i motrius, aplicar les noves tecnologies per a controlar 

els processos d’adaptació a l’esforç, i mostrar una actitud d’autoexigència.  

3. BL.1.3. Participar en l’organització de les activitats col·lectives del calfament 

i tornada a la calma, relacionar-les amb la part principal de la sessió i posar- les en 

pràctica graduand progressivament la seua intensitat.  

4. BL.1.4. Descriure les actituds i els estils de vida saludables relacionats amb 

la imatge corporal, les activitats d’oci, l’activitat física i l’esport i evidenciar la seua 

presència en la vida personal i en el context social actual.  

 

BLOC 2 JOCS I ESPORTS 

1. BL.2.1. Realitzar habilitats individuals específiques implicades en activitats 

fisicoesportives de cooperació, competitives i no competitives del nivell educatiu i, 

mostrar mentres les realitza, actituds d’esforç i superació preservant la seguretat 

individual i col·lectiva.  

2. BL.2.2. Resoldre situacions motrius que faciliten l’aprenentatge dels 

fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris aplicant pautes estratègiques d’atac i 

defensa comuna als jocs i esports d’oposició, col·laboració o col·laboració-oposició 

del nivell educatiu.  

3. BL2.3. Realitzar amb correcció diferents colps específics de la pilota 

valenciana i aplicar-los al nyago i les seues variants i practicar els jocs populars i 

tradicionals del nostre entorn i del món.  

 

BLOC 3 ACTIVITATS ADAPTADES AL MEDI 

1. BL.3.1.Col·laborar en l’organització alguna de les següents activitats 

fisicoesportives inclusives en entorns pròxims, com les rutes amb bicicleta, les 

acampades, els grans jocs en la naturalesa, activitats d’escalada, de multiaventura 
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i les activitats aquàtiques, com a formes d’oci actiu, tenint en compte el paisatge i la 

toponímia de l’entorn en què es realitzen.  

2. BL.3.2. Realitzar activitats fisicoesportives inclusives del nivell educatiu 

adaptades al mig, en entorns pròxims aplicant les tècniques adequades, regulant 

l’esforç en funció de les seues possibilitats i mostrar hàbits de conservació i 

protecció de l’entorn mentres les realitzen.  

 

BLOC 4 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ  

1. BL.4.1. Elaborar, amb supervisió, senzills muntatges artístics individuals o 

col·lectius i participar-hi comunicant emocions, sentiments i idees amb 

desinhibició i creativitat, per mitjà de tècniques d’expressió corporal que 

combinen espai, ritme i intensitat, fonamentalment integrades en balls i 

danses.  

2. BL.4.2. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts 

diverses i utilitzar les estratègies de comprensió oral per a obtindre informació 

i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus 

coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.  

3. BL.4.3 Expressar oralment textos prèviament planificats, de l’àmbit personal, 

acadèmic, social o professional, amb una pronunciació clara, i aplicar les 

normes de la prosòdia i la correcció gramatical del nivell educatiu i ajustar-

les a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a 

transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge 

no discriminatori.  

4. BL.4.4 Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, 

social o professional i aplicar les estratègies lingüístiques i no lingüístiques 

del nivell educatiu pròpies de la interacció oral amb la utilització d'un 

llenguatge no discriminatori.  
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5. BL.4.5 Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell 

educatiu i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit 

personal, acadèmic, social o professional.  

6. BL.4.6. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital, 

utilitzant les estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu per a 

obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació 

dels seus coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.  

7. BL.4.7. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional 

en diversos formats i suports, cuidar els seus aspectes formals, aplicar les 

normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu i ajustats a les 

propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de 

forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no 

discriminatori.  

 

BLOC 5 TRANSVERSAL  

1. BL.5.1. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives i 

artisticoexpressives com a formes d’inclusió social, i participar en esports 

adaptats i altres activitats expressives del nivell educatiu mostrant actituds 

d’empatia i col·laboració.  

2. BL.5.2. Identificar les dificultats i riscos durant la seua participació en 

activitats fisicoesportives i artisticoexpressives, relacionar-les amb les seues 

característiques i les interaccions motrius, i aplicar mesures preventives i de 

seguretat en el seu desenrotllament.  

3. BL.5.3. Tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions i ser conscient 

de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés durant el 

desenrotllament de tasques i projectes i actuar amb flexibilitat buscant 

solucions alternatives en el nivell educatiu.  

4. BL.5.4. Buscar i seleccionar informació del nivell educatiu de forma 

contrastada en diverses fonts, organitzar la informació obtinguda per mitjà de 
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diversos procediments de síntesi, citant adequadament la seua procedència 

i registrar-la i emmagatzemar-la de forma cuidadosa.  

5. BL.5.5. Crear i editar continguts digitals del nivell educatiu i utilitzar 

aplicacions informàtiques, col·laborar en entorns virtuals d’aprenentatge i 

aplicar bones formes de conducta en la comunicació (prevenció i denúncia 

de males pràctiques).  

6. BL.5.6 Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes en 

les tasques del nivell educatiu i assumir diversos rols amb eficàcia i 

responsabilitat, donar suport als seus companys/es, demostrar empatia, 

reconèixer les seues aportacions i utilitzar el diàleg per a resoldre conflictes 

amb esportivitat.  

7. BL.5.7. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius del nivell 

educatiu, fer una previsió de recursos i temps ajustada als objectius 

proposats, adaptar-lo a canvis i imprevistos transformar les dificultats en 

possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final i 

comunicar de forma personal els resultats obtinguts.  

8. BL.5.8. Reconèixer els estudis i professions de l’àmbit de l’activitat física i 

l’esport, vinculats amb els coneixements del nivell educatiu i identificar les 

competències que demanen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i 

preferències.  

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 3er ESO. 

BLOC 1 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT  

1. BL.1.1 Analitzar la relació de les capacitats físiques amb els sistemes 

metabòlics d’obtenció d’energia, i el control de la intensitat de l’activitat 

física, per mitjà de proves de valoració i utilitzar estos coneixements per 

a millorar la seua salut i condició física.  
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2. BL.1.2. Explicar el nivell de les seues capacitats físiques a partir d’un 

diagnòstic inicial, incrementar-les de forma saludable, utilitzar mètodes 

de millora d’acord amb les possibilitats anatòmiques, fisiològiques i 

motrius, aplicar les noves tecnologies per a controlar els processos 

d’adaptació a l’esforç i mostrar una actitud d’autoexigència.  

3. BL.1.3. Organitzar activitats col·lectives del calfament i tornada a la 

calma, relacionar-les amb la part principal de la sessió, dirigir la seua 

posada en pràctica i graduar-ne progressivament la intensitat.  

4. BL1.4. Analitzar la relació entre les actituds i estils de vida saludables 

amb la imatge corporal, les activitats d’oci, l’activitat física i l’esport, la 

prevenció de malalties i addiccions i evidenciar estes conductes i els 

seus beneficis en la vida personal i en el context social actual.  

 

BLOC 2 JOCS I ESPORTS 

1. BL.2.1. Realitzar habilitats individuals específiques implicades en 

activitats fisicoesportives de cooperació, competitives i no competitives 

del nivell educatiu, mostrar mentres les realitza actituds d’autoexigència 

i preservar la seguretat individual i col·lectiva.  

2. BL.2.2. Solucionar situacions motrius que faciliten l’aprenentatge dels 

fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris de jocs i esports d’oposició, 

col·laboració o col·laboració oposició, del nivell educatiu i aplicar amb 

autonomia les estratègies més adequades en funció dels estímuls més 

rellevants.  

3. BL.2.3.Utilitzar els colps específics i els elements tècnics, tàctics i 

reglamentaris de pilota valenciana en raspall al carrer i trinquet, nyago i 

frare i practicar jocs populars del nostre entorn i del món.  
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BLOC 3 ACTIVITATS ADAPTADES AL MEDI 

1. BL.3.1. Organitzar, amb supervisió del docent, activitats fisicoesportives 

inclusives en el medi natural, com a senderisme, orientació i altres 

activitats, com a formes d’oci actiu, tenint en compte el paisatge i la 

toponímia de l’entorn en què es realitzen.  

2. BL.3.2. Realitzar activitats fisicoesportives inclusives del nivell educatiu 

en el medi natural, i aplicar les tècniques adequades, regular l’esforç en 

funció de les seues possibilitats i mostrar hàbits de conservació i 

protecció de medi natural mentres les realitzen.  

 

 

 

BLOC 4 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ  

1. BL.4.1. Dissenyar, a partir d’una proposta donada, senzills muntatges 

artístics individuals o col·lectius, representar-los i utilitzar tècniques 

d’expressió corporal amb desinhibició i creativitat.  

2. BL.4.2. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts 

diverses i utilitzar les estratègies de comprensió oral per a obtindre 

informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels 

seus coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.  

3. BL.4.3 Expressar oralment textos prèviament planificats, de l’àmbit 

personal, acadèmic, social o professional, amb una pronunciació clara, 

aplicar les normes de la prosòdia i la correcció gramatical del nivell 

educatiu i ajustades a les propietats textuals de cada tipus i situació 

comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus 

coneixements amb un llenguatge no discriminatori.  

4. BL.4.4 Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, 

acadèmic, social o professional i aplicar les estratègies lingüístiques i no 
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lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral amb la 

utilització d'un llenguatge no discriminatori.  

5. BL.4.5. Reconèixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell 

educatiu i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit 

personal, acadèmic, social o professional.  

6. BL.4.6. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i 

digital, utilitzar les estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu 

per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, 

l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques 

d’aprenentatge.  

7. BL.4.7. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o 

professional en diversos formats i suports, cuidar els seus aspectes 

formals, aplicar les normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell 

educatiu , i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació 

comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus 

coneixements amb un llenguatge no discriminatori.  

 

BLOC 5 TRANSVERSAL  

1. BL.5.1. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives i 

artisticoexpressives com a formes d’inclusió social, participar en esports 

adaptats i altres activitats expressives del nivell educatiu, i mostrar 

actituds d’empatia i col·laboració.  

2. BL.5.2. Analitzar les dificultats i riscos durant la seua participació en 

activitats fisicoesportives i artisticoexpressives, relacionar-les amb les 

seues característiques i les interaccions motrius, i aplicar mesures 

preventives i de seguretat en el seu desenrotllament.  

3. interaccions motrius, i aplicar mesures preventives i de seguretat en el 

seu desenrotllament.  
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4. BL.5.3. Tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions i ser 

conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés 

durant el desenrotllament de tasques i projectes, actuar amb flexibilitat i 

buscar solucions alternatives en el nivell educatiu.  

5. BL.5.4. Buscar i seleccionar informació del nivell educatiu de forma 

contrastada en diverses fonts, organitzar la informació obtinguda per 

mitjà de diversos procediments de síntesi, citar adequadament la seua 

procedència i registrar-la i emmagatzemar-la de forma cuidadosa.  

6. BL.5.5. Crear i editar continguts digitals del nivell educatiu i utilitzar 

aplicacions informàtiques, col·laborar en entorns virtuals d’aprenentatge 

i aplicar bones formes de conducta en la comunicació (prevenció i 

denúncia de males pràctiques).  

7. BL.5.6. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes 

en les tasques del nivell educatiu i assumir diversos rols amb eficàcia i 

responsabilitat, donar suport als seus companys, demostrar empatia, 

reconèixer les seues aportacions i utilitzar el diàleg per a resoldre 

conflictes amb esportivitat.  

8. BL.5.7. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius del nivell 

educatiu, fer una previsió de recursos i temps ajustada als objectius 

proposats, adaptar-ho a canvis i imprevistos i transformar les dificultats 

en possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final i 

comunicar de forma personal els resultats obtinguts.  

9. BL.5.8. Reconèixer els estudis i professions de l’àmbit de l’activitat física 

i l’esport, vinculats amb els coneixements del nivell educatiu i identificar 

les competències que demanen per a relacionar-les amb les seues 

fortaleses i preferències.  

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 4rt ESO. 
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BLOC 1 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT  

1. BL.1.1 Millorar de forma autònoma i saludable la seua condició física a 

partir d’una avaluació personal de les seues capacitats físiques utilitzant 

activitats i exercicis de resistència, de tonificació i flexibilitat i una 

adequada hidratació i alimentació en funció del seu nivell, avaluar-la, 

utilitzar les noves tecnologies i identificar les adaptacions orgàniques.  

2. BL.1.2. Dissenyar de forma autònoma activitats en les fases d’activació 

i recuperació, relacionar-les amb la part principal de la sessió i posar-les 

en pràctica graduand progressivament la seua intensitat.  

3. BL.1.3 Debatre sobre la relació entre les actituds i estils de vida 

saludables amb la imatge corporal, les activitats d’oci, l’activitat física i 

l’esport, la prevenció de malalties i addiccions i els hàbits positius i 

negatius, els efectes sobre la condició física i la salut, i avaluar la seua 

pràctica habitual en la vida personal i en el context social.  

 

BLOC 2 JOCS I ESPORTS 

1. L.2.1. Realitzar amb eficàcia i precisió habilitats individuals específiques 

integrades en activitats fisicoesportives de cooperació, competitives i no 

competitives del nivell educatiu i mostrar mentres les realitza actituds de 

col·laboració, i preservar la seguretat individual i col·lectiva.  

2. BL.2.2. Resoldre situacions motrius que faciliten l’aprenentatge dels 

fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris els jocs i esports d’oposició, 

col·laboració o col·laboració-oposició, del nivell educatiu, i aplicar0 amb 

autonomia les estratègies més adequades en funció dels estímuls més 

rellevants.  

3. BL.2.3. Adaptar amb correcció els colps específics, la tàctica (traure i 

restar) i el reglament de pilota valenciana en les modalitats de raspall al 

carrer, al trinquet, a ratlles, nyago i frare.  
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BLOC 3 ACTIVITATS ADAPTADES AL MEDI 

1. BL.3.1. Organitzar activitats físiques i esportives inclusives i 

respectuoses amb l’entorn i el medi natural com a senderisme, 

orientació i altres activitats, com ara formes d’oci actiu, tenint en compte 

el paisatge i la toponímia de l’entorn en què es realitzen.  

2. BL.3.2. Realitzar activitats fisicoesportives inclusives del nivell educatiu 

en el medi natural amb eficàcia i precisió, mostrar hàbits de conservació 

i protecció del medi ambient, i aplicar protocols de seguretat i primers 

auxilis.  

 

BLOC 4 EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ  

1. BL.4.1. Dissenyar, de forma autònoma, senzills muntatges artístics 

individuals o col·lectius i representar-los amb desinhibició i creativitat, 

seleccionant les tècniques més apropiades a la intencionalitat de la 

composició.  

2. BL.4.2. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts 

diverses utilitzant les estratègies de Comprensió oral per a obtindre 

informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels 

seus coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.  

3. BL.4.3 Expressar oralment textos prèviament planificats, de l’àmbit 

personal, acadèmic, social o professional, amb una pronunciació clara, 

aplicant les normes de la prosòdia i la correcció gramatical del nivell 

educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació 

comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus 

coneixements amb un llenguatge no discriminatori.  

4. BL.4.4 Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, 

acadèmic, social o professional aplicant les estratègies lingüístiques i no 
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lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral utilitzant un 

llenguatge no discriminatori.  

5. BL.4.5. Reconèixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell 

educatiu i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit 

personal, acadèmic, social o professional.  

6. BL.4.6. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i 

digital, utilitzar les estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu 

per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, 

l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques 

d’aprenentatge.  

7. BL.4.7. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o 

professional en diversos formats i suports, cuidar els seus aspectes 

formals, aplicar les normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell 

educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació 

comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus 

coneixements amb un llenguatge no discriminatori.  

 

 

BLOC 5 TRANSVERSAL  

1. BL.5.1. Col·laborar en la planificació i organització d’activitats físic 

esportives i artístic expressives considerant, els riscos que pot generar 

la utilització dels equipaments, actuant de forma responsable.  

2. BL.5.2. Assumir la responsabilitat de la pròpia seguretat en la pràctica 

d’activitat física, tenint en compte els factors inherents a l’activitat i 

adoptar mesures preventives per a evitar les conseqüències que poden 

tindre les actuacions poc acurades sobre la la seua seguretat i la d’altres 

participants.  

3. BL.5.3. Tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions i ser 

conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés 
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durant el desenrotllament de tasques i projectes i actuar amb flexibilitat 

buscant solucions alternatives en el nivell educatiu.  

4. BL.5.4. Buscar i seleccionar informació del nivell educatiu de forma 

contrastada en diverses fonts, organitzar la informació obtinguda per 

mitjà de diversos procediments de síntesi, citar adequadament la seua 

procedència, registrar-la i emmagatzemar-la de forma cuidadosa.  

5. BL.5.5. Crear i editar continguts digitals del nivell educatiu i utilitzar 

aplicacions informàtiques, col·laborar en entorns virtuals d’aprenentatge 

i aplicar bones formes de conducta en la comunicació (prevenció i 

denúncia de males pràctiques).  

6. BL.5.6. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes 

en les tasques del nivell educatiu, assumir diversos rols amb eficàcia i 

responsabilitat, donar suport als seus companys, demostrar empatia, 

reconèixer les seues aportacions i utilitzar el diàleg per a resoldre 

conflictes amb esportivitat.  

7. BL.5.7. Planificar activitats fisicoesportives i artisticoexpressives del 

nivell educatiu, i fer una previsió de recursos i temps ajustada als 

objectius proposats, adaptar-lo a canvis i imprevistos i transformar les 

dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el 

producte final i comunicar de forma personal els resultats obtinguts.  

8. BL.5.8. Reconèixer els estudis i professions de l’àmbit de l’activitat física 

i l’esport, vinculats amb els coneixements del nivell educatiu i identificar 

les competències que demanen per a relacionar-les amb les seues 

fortaleses i preferències.  

7.2 INSTRUMENTS D´AVALUACIÓ.  

L´avaluació serà continua. Es realitzarà de manera sistemàtica i amb 

regularitat. En primer lloc es fa una avaluació inicial. Al llarg del procés es realitza 

una avaluació formativa el que fa possible el reajust del grau en que 

s’aconsegueixen els objectius del procés. I l´avaluació final constitueix la síntesi 

dels resultats.  
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 Els instruments els presente en la següent graella: 

 INSTRUMENT EXEMPLE ACTIVITATS/UD 

SUB

JEC

TIV

A 

Registre anecdòtic. Actitud, participació, interés Valoració actitut. 

Llistes de control. Realitza conductes si, no, a 

vegades 

 

Valoració actitud. 

 

Qualitat de l’execució 

aconseguida 

Valoració proves 

execució. 

Escales de classificació. Grau d’adequació a l’objectiu Exàmens 

pràctics. 

Registre aconteciments Es registren comportaments Exàmens 

pràctics. 

Cronometraje Cronometrar un comportament Cond. Física 

OBJ

ETI

VA 

Registre anecdòtic. Rutines aseo i assistència Valoració, aseo i 

assistència 

Test. Proves de Condició Física Cond. Física 

Proves d’execució.  Prova pràctica. Quasi totes 

Proves escrites Examen, treball o llibreta. Totes 

 

TIPUS D´AVALUACIÓ.  

La gran varietat de continguts que tenen cabuda en el currículum d’EF fa 

necessari el disseny d’activitats i procediments encaminats a l’avaluació dels 
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mateixos; aquest aspecte es fa encara més complexe si tenim en compte la 

diversitat de concrecions curriculars que permet la flexibilitat del nostre sistema 

educatiu actual. 

 Donada la diversitat de capacitats susceptibles de ser avaluades, es 

recomanable utilitzar estratègies quantitatives i qualitatives, no obstant, es 

necessari determinar l’adequació de cadascuna d’elles a les diferents capacitats 

que es pretén valorar i als distints continguts, com en qué proporció es va a 

utilitzar unes i altres. 

 L’avaluació subjectiva (perspectiva qualitativa) es basarà en apreciacions i 

observacions que el professor realitza en funció d’unes conductes que espera de 

l’alumne, al que se l’ha informat abans sobre la natura de eixes conductes: atenció 

en clase, interès, participació en las activitats, grau de implicació, puntualitat, 

observació sobre l’execució i pràctica de habilitats, etc. 

 L’avaluació objectiva (perspectiva quantitativa) és el resultat de la utilització 

d’instruments i proves que poden ser quantificades sense que intervingui 

apreciacions del professor. 

 La nostra proposta es situa en una perspectiva holística on es té en compte 

tant la valoració qualitativa com la quantitativa, com també altres aspectes 

personals, emotius, afectius de l’alumne tant permanent com temporals, que 

poden incidir en el procés i resultat obtenint per ells en determinats aparells i fases 

del procés d’ensenyament-aprenentatge. És a dir, contemplem als alumnes en la 

seua totalitat com a persona tenen en compte el context i l’ambient en que es 

situa. 

Per a l'avaluació dels alumnes, s’utilitzen diferents tipus de registre, com per 

exemple la llista de control i registre de fets, que es reflexarà posteriorment al 

quadern del professor quasi diàriament.  

S’utilitzarà tant l’avaluació objectiva com la subjectiva segons les 

circumstàncies en les que es donen les activitats proposades, i predominarà 
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qualsevol d’elles en funció dels interessos de la matèria i que el professor 

considere més oportuns. 

 L'avaluació que es pretén respon a les característiques de formativa, global 

i objectiva, i per suposat, adaptada a les característiques del xiquet. Amb 

l'avaluació inicial es fa un recull de informació al voltant dels coneixements i 

capacitats prèvies, per a fer les modificacions pertinents a la programació i per a 

poder-les contrastar al final, al mateix temps que es detecta l'existència 

d'ACNEES, i que posteriorment i amb l'ajuda del departament d'orientació 

programarem les ACIS corresponents. L'objectiu de l'avaluació s'aconsegueix al 

final (sumativa), si l'alumne ha incrementat els seus coneixements en els tres 

àmbits. 

 Es completa la informació amb l'auto i heteroavaluació dels propis alumnes. 

Així s'intenta reunir tots els elements de judici per a qualificar i conèixer millor a 

l'alumne.  

AVALUACIÓ INICIAL 

Es farà una avaluació inicial a principi de curs del centre, recursos 

material i humans, de l’organització del departament d’Educació Física, horaris... 

Respecte a l’alumnat (nombre característiques, procedència, motivacions, 

nivell de formació...): es farà una enquesta escrita o oral on es posen de manifest 

els coneixements conceptuals previs, les experiències anteriors, la pràctica 

esportiva fora del centre i la disposició i pre-concepció de l’assignatura. 

 

Es farà una avaluació inicial al principi de cada unitat didàctica 

mitjançant tasques a la classe, col·loqui general i observació i registre per part del 

professor. Així l’alumnat també constatarà el seu nivell inicial. 

AVALUACIÓ FORMATIVA CONTINUA 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

187 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

S’aplicarà durant el procés d’aprenentatge i no per separat. És el procés unit 

a tots els actes didàctics previstos i amb el mateix tractament. S’utilitzaran al llarg 

de l’etapa: 

- FITXES: s’aporta informació i l’alumnat completa amb activitats 

diverses. 

- TREBALLS: sobre continguts de temes crítics relacionats amb les 

unitat didàctiques. 

- QÜESTIONARIS: de reconeixement i d’identificació dels elements a 

aprendre. 

- OBSERVACIÓ: observació i registre de les activitats dels companys i 

la professora, incloent-hi, si s’escau, una valoració. 

- DISSENY i posada en pràctica d’activitats de forma autònoma. 

- LLISTES DE CONTROL: a través de l’observació sistemàtica i 

directa de les activitats i el desenvolupament de les sessions, constatar l’esforç 

realitzat, l’assistència a classe, la participació, el tractament del material i les 

instal·lacions... 

- ESCALES DESCRIPTIVES: a través de l’observació directa es 

registren els progressos que es fan a nivell motriu, així com les dificultats 

d’aprenentatge i de relació. 

- REGISTRES ANECDÒTICS: sobre el desenvolupament de les 

tasques d’un grup... 

- INDICACIONS-CORRECCIONS-QÜESTIONS: sobre la pràctica, per 

part del professorat, que pot induir a l’autoavaluació de l’alumnat. 

- AUTOAVALUACIÓ: de l’alumnat sobre els objectius que es pretenen 

haver aconseguit en cada UD o al final de cada activitat. 
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AVALUACIÓ FINAL 

Plantejada no amb caràcter definitiu sinó continuador o recopilador d’allò 

observat fins el moment. Per tant, no és l’objectiu principal sinó que es té en 

compte l’anàlisi diària de les activitats amb tots els procediments considerats 

anteriorment. 

  

AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT 

Es demana en algunes activitats l’opinió crítica de l’alumnat sobre el procés 

d’aprenentatge, mitjans i implicació del professorat. 

Al diari del professorat, s’analitzen les sessions, el nivell d’implicació propi i el 

seguiment que s’ha fet dels diferents aspectes de la sessió (objectius, activitats, 

material, alumnat, espai...). Igualment, es fa l’autoanàlisi al final de cada Unitat 

Didàctica. 

 

7.3  CRITERIS DE QUALIFICACIÓ      

Els criteris de qualificació, van referits a la valoració del procés i els 

resultats de l’aprenentatge. Per a cada indicador d’assoliment dels criteris de 

qualificació s’establirà un percentatge del valor de la nota final. 

La nota de cada avaluació es traurà traent la mitja segons els percentajes 

establerts anteriorment, sempre que els alumnes arriben com a mínim al quatre en 

cada apartat. Si en algun apartat no arriba al quatre es suspèn directament. 

La qualificació en cadascuna de les avaluacions, així com en l’avaluació final, 

es determinarà tenint en compte els punts acumulats per cada alumne en cada 

apartat, valorant tant si són els continguts en progressió (respecte a altres 

avaluacions) com si se n’introdueix qualsevol de nou. 
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Es tindrà en compte l’assimilació i claredat dels diferents conceptes impartits a 

base de fotocòpies o cunyes teòriques a les classes. Vindran reflectits als treballs, 

fitxes, diaris, proves escrites, intervencions orals, associacions i raonaments... 

També fa referència a la capacitat de valoració dels tòpics. 

Es considerarà el treball pràctic d’execució d’exercicis: progressió en el 

desenvolupament i aprenentatge de les potencialitats físiques. Es reflecteix en 

l’evolució diària i en les iniciatives, propostes, creacions motrius i proves físiques, 

respectant les característiques personals de l’alumnat. 

Donat el caràcter pràctic de l’assignatura, l’assistència a classe és 

imprescindible. Faltar un 20% del nombre de classes suposa un aprofitament 

deficient de les experiències i dels continguts impartits. Per tant, amb 3-4 faltes 

injustificades per avaluació, cal recuperar les classes, si es veu adient.  

A més de l’assistència, es valorarà l’equipament i la higiene adequada de 

l’alumnat al finalitzar la sessió, la puntualitat, la participació activa i 
respectuosa, l’interès, el tractament del material, etc. 

També en aquest apartat es comptarà la participació en activitats de lliure 
elecció, sempre que estiguen a l’abast de tothom, sense discriminacions. 

També es considerarà la realització de les tasques no motrius de 

l’assignatura, la puntualitat en la presentació de treballs, la neteja, correcció i 

estructuració dels mateixos. 

*En el segon cicle d’ESO, l’incompliment de cadascuna d’aquestes variables 

compondrà penalitzacions de 0.2 punts en la nota final de cada avaluació. 

 

PER SUPERAR EL CURS SERÀ NECESSARI TENIR APROVADES LES 
TRES AVALUACIONS. 
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 *Les recuperacions dels continguts parcials (teòrics i pràctics) queden a 
criteri de cada professor, sempre tenint com referent el que establix la 
programació.  
 

Recuperació d’avaluacions:  

Per recuperar una avaluació suspesa per la part procedimental o conceptual, 

l’alumne haurà de repetir les proves o treballs (durant el curs o en maig/juny, 

segons l’acord entre professor i alumne). Si el suspès és de la part actitudinal, 

s’aplicarà el sistema d’avaluació contínua, en el qual aprovant les següents 

avaluacions es dóna per superada l’anterior. 

 

Recuperació de pendents:  

Els alumnes amb l’assignatura de E.F. pendent d’altres cursos, es posaran en 

contacte amb el departament  d’Educació Física, en les dates establertes pel 

centre, per ser informats dels continguts dels treballs, proves escrites i/o proves 

físiques necessàries per poder superar l’assignatura.  

 

Juliol:  

Els alumnes que tinguen suspesa l’assignatura en juny, perquè no han 

recuperat els continguts suspesos en les oportunitats ofertades durant el curs, 

hauran de realitzar una prova en juliol que pot ser un examen teòric/pràctic o un 

treball, les característiques dels quals s’especifiquen en l’informe entregat a 

l’alumne amb el butlletí de notes al finalitzar el curs. 

 

7.4. ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ  

Des del departament d’Educació Física es propondran les activitats de reforç que 

es creguen necessàries per a aquell alumnat que el necessite.  
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De la mateixa manera es podran proposar activitats d’ampliació de continguts per 

a aquells alumnes o grup que demande un interés específic en certs aspectes. 

Independentment de totes aquelles activitats complementàries plantejades al 

principi de curs. Fins i tot es podran plantejar de noves en funció dels interessos 

de l’alumnat. 

Exemples d’activitats de reforç i ampliació podran ser: 

● Lectures complementàries o resums per a reforçar. 

● Vídeos explicatius 

● Realització de treballs i mapes conceptuals 

● Eixides al medi natural i o a l’entorn local 

● Realització de treballs d’investigació i posada en pràctica. 

● Concertació de la visita d’alguna persona més formada en certs aspectes 

per ampliar en el que s’ha treballat a classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.5. RELACIÓ ENTRE CCBB, CONTINGUTS I CRITERIS AVALUACIÓ  
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8. MESURES D´ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA 
DE SUPORT EDUCATIU O AMB NECESSITAT DE COMPENSACIÓ 
EDUCATIVA 

Per a intentar afavorir l’aprenentatge de l’alumnat amb dificultats i evitar 

l’estancament de l’alumnat més afavorit, eliminant les possibles diferències no 

derivades del seu treball (grau de maduració motora, constitució innata, bagatge 

motriu i entorn social), s’han fet les següents adaptacions: 

ADAPTACIONS EN EL CURRÍCULUM. 

� Es faran VALORACIONS INICIALS, al principi de cada UD per poder 

constatar posteriorment el progrés i no sols el grau de rendiment, i per 

detectar possibles problemes. 
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� A nivell de departament, es proposa fer una FITXA-DOSSIER que 

arreplegue sistemàticament dades dels alumnes i l’evolució al llarg del 

cicle i l’etapa. 

� S’estableix un ventall de continguts, referits als objectius, per triar el que 

millor respon a les característiques de cadascú. 

� A l’ensenyament de les tècniques, buscaran la “seua” solució al 

problema, i si no se li donarà un patró bàsic per a obtindre una eficàcia 

mínima en la tasca. 

� A cada activitat es posaran activitats de reforç (que puguen fer amb un 

professor de recolzament o en el seu defecte sols a casa), per a 

l’alumnat amb més dificultat. 

� La majoria dels criteris d’avaluació no s’han limitat a aspectes 

quantitatius estrictes. Estan oberts perquè es puguen aplicar en 

referència a les possibilitats de cadascú. Es diferencien uns objectius 

mínims, no limitadors, d’obligat aconseguiment. 

ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS. 

Les adaptacions curriculars que calguen, es faran després d’una consulta 

amb l’equip educatiu, seguint les directius proposades i en funció del material 

disponible. 

 Els alumnes que no poden realitzar les classes amb “normalitat” faran un 

diari de la sessió que l’entregaran en el moment que finalitze aquesta. Si la 

indisposició és continuada, faran un diari de cada sessió i l’entrega es realitzarà 

quan es recuperen de la seua malatia o lesió. 

 Quan l’alumne presente unes causes que li impedeixen el desenvolupament 

dels continguts d’una avaluació completa, serà avaluat com a continuació es 

detalla: 
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� Part Conceptual (teòrica).30% 

� Part Procedimental (pràctica): es substituirà per treball teòric escrit i 

documentat i els diaris de les sessions realitzades pels seus companys. 

50% 

� Part Actitudinal. 20% 

En Educació Física, com en la resta d’àrees s’ha de prestar atenció a les 

diferents característiques i peculiaritats de cada alumne i intentar diversificar el 

procés d’ensenyament-aprenentatge. Tenint molt en compte els nivells de 

competència motriu dels alumnes i les experiències físiques prèvies. Seguint 

aquests apartats realitzarem les adequacions pertinents del procés per tal que els 

alumnes puguen : 

a)  Cobrir certes deficiències o reafirmar la seua potencialitat motriu. 

b)  Madurar la seua intel·ligència. 

c)  Descobrir o aprofundir en activitats físiques pel temps lliure. 

  

 En l’Educació Física hem de tractar impartir la docència d’acord amb la 

diversitat de capacitats de l’alumnat , que per altra part és una pràctica que es ve 

realitzant ja en la majoria dels professors des de fa temps. 

 Les activitats s’han dissenyat amb un doble objectiu: Per una banda es 

tracta que l’alumne consolide l’aprenentatge assolit i per un altra facilite la 

diversitat de l’alumne. 

 En la programació, hem procurat centrar-nos en un o altre joc o esport, 

precisament per atendre de forma més directa a la possible diversitat de l’alumnat. 

9. ELEMENTS TRANSVERSALS  
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9.1. FOMENT DE LA LECTURA. COMPRENSIÓ LECTORA. EXPRESSIÓ 

ORAL I ESCRITA 

Encara que la nostra assignatura és fonamentalment pràctica, també 

treballem una part teòrica que pot fomentar la lectura. En esta part teòrica 

treballem en cada unitat uns apunts elaborats pel departament. Estos apunts són 

llegits en classe per l’alumnat.  

A més hem pensat afegir lectures voluntàries en les diferents unitats, així 

com aportar i comentar a classe notícies relacionades amb la unitat. 

També anem a preparar lectures per als alumnes lesionats. 

I estem plantejant, amb coordinació amb el pla de foment de la lectura el 

establir dos lectures obligades relacionades amb la matèria per a dos cursos: 2n 

ESO i 1er BAT. Ens hem de coordinar primer per tal de veure que en aquests 

cursos altres àrees no envien moltes més lectures. 

 

 

9.2. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. TECNOLOGIES DE L'INFORMACIÓ I LA 

COMUNICACIÓ 

Des del departament d’Educació Física donem molta importància a l’ús de la 
comunicació audiovisual i de les TIC: 

● Utilitzem un projector a classe per tal de donar exemples concrets sobre gests 
tècnics i mostrar un fum d’habilitats i exemples esportius. Per a nosaltres 
l’aprenentatge per reproducció de models és molt important. 

● Utilitzem el projector també per a mostrar apunts, esquemes conceptuals i realitzar 
diferents explicacions. 

● Utilitzem la plataforma virtual Google Classroom per a: 
o Comunicació professor- alumne, viceversa i alumnes – alumnes. 
o Exposició i mur de colecta de tots els materials audiovisuals treballats a 

classe i d'ampliació de conceptes. 
o Exposició del treballs redactats i produits pels companys. 
o Compartir imatges de les nostres activitats físiques.  
o Realitzar enquestes, avaluació de les uudd i avaluació del professorat. 
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o Tests i exercicis de comprensió sobre els apunts i conceptes teòrics 
explicats en clase. 

 

9.3  EMPRENEDORIA 

Des del departament d'Educació Física contribuïm a fomentar un alumnat amb sentit 
crític i emprenedor des de diverses maneres: 

● Capacitat per a proposar activitats i esports que volen desenvolupar. Enquesta 
d'avaluació inicial sobre els seus interessos. 

● Capacitat per entendre les normes dels jocs i proposar de noves o modificar-les per 
aconseguir uns jocs i activitats físiques més integradores i coeducatives. 

● Construcció de materials nous per als seus jocs i activitats. 
● Investigació i resolució de problemes plantejats. 

9.4 EDUCACIÓ CÍVICA I CONSTITUCIONAL.     
Des del departament d'Educació Física contribuïm a fomentar un alumnat amb sentit 

cívic i amb uns valors de diverses maneres: 

● Respecte als companys, professor, instal·lacions i materials. 
● Respecte a les normes del joc, establiment i modificació d'aquestes per a aconseguir 

uns jocs més justos i integradors i per tant més divertits per a tots. 
● Respecte al medi ambient i la no contaminació. 
● Respecte i foment de la no discriminació per qüestió de sexes, raça i fins i tot 

habilitats motrius. Tots tenim un paper important a fer. 
● Comprensió que una vida saludable esdevé un factor positiu per a la nostra 

societat. 

 

 

 

 

 

 

10.  AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D'ÈXIT 
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1) De la Unitat Didàctica.  

La planilla d´observació que seguirem es basarà en els següents ítems: 

Hem comprobat la coherència entre objectius, 
continguts, activitats d´aprenentatge i d ´avaluació. 

sí no 

El temps previst per al seu desenvoluoament ha sigut insuficient suficient Excesiu 

Per als alumnes les tasques programades han sigut 
asequibles per a 

pocs 
alumnes 

la majoría tots 

La major part dels alumnes han aprés el previst d´acord 
als objectius 

pocs 
alumnes 

la majoría Tots 

2) Del professor. En aquest cas també proposem l´autoavaluació que concretem 
en la seguent planilla d´ observació. 

 SÍ NO A 
VEGADES 

S´han produït desordres, incidències, descontrol, etc durant el 
desenvolupament de les sessions 

   

S´han analitzat les causes    

S´han solucionat    

Donem informació al llarg del procés    

Ha sigut suficient i eficaç    

Hem establert la possibilitat de seguir diferents ritmes d´aprenentatge    

Hem establert les corresponents adaptacions     
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11. PROJECTE CURRICULAR  BATXILLERAT 

11.1. OBJECTIUS GENERALS D'ETAPA. 

Seguirem els objectius establerts per a l’etapa en el article 11 del reial decret 

1105/2014.  

El Batxillerat contribuirà a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les 

capacitats 

que els permeten: 

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d'una perspectiva global, i adquirir una 

consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola 

així com pels drets humans, que fomente la coresponsabilitat en la construcció 

d'una societat justa i equitativa. 

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permet actuar de forma 

responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre 

pacíficament els conflictes personals, familiars i socials. 

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, 

analitzar i valorar críticament les desigualtats i discriminacions existents, i en 

particular la violència contra la dona i impulsar la igualtat real i la no discriminació 

de les persones per qualsevol condició o circumstància personal o social, amb 

atenció especial a les persones amb discapacitat. 

d) Afermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries 

per a l'eficaç aprofitament de l'aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament 

personal. 

i) Dominar, tant en la seua expressió oral com a escrita, la llengua castellana i, si 

escau, la llengua cooficial de la seua Comunitat Autònoma. 

f) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres. 
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g) Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de l'informació i la 

comunicació. 

h) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus 

antecedents històrics i els principals factors de la seua evolució. Participar de 

forma solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social. 

i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les 

habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada. 

j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la recerca i dels 

mètodes científics. Conèixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i 

la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com afermar la sensibilitat i 

el respecte cap al medi ambient. 

k) Afermar l'esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, 

treball en equip, confiança en un mateix i sentit crític. 

l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a 

fonts de formació i enriquiment cultural. 

m) Utilitzar l'educació física i l'esport per a afavorir el desenvolupament personal i 

social. 

n) Afermar actituds de respecte i prevenció en l'àmbit de la seguretat vial. 

 

11.2. COMPETÈNCIES CLAU 

 El text consolidat de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació 

(LOE) presenta una nova configuració del currículum en què les àrees s'organitzen 

en assignatures troncals, específiques i de lliure configuració autonòmica, i es 

trasllada l'èmfasi des dels continguts als criteris d'avaluació. Amb aquest objectiu, 
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s'incorpora un nou element: els estàndards d'aprenentatge, vinculats a proves 

individualitzades estandarditzades comparables.  

 El Reial Decret 1105/2014, de 16 de desembre, pel qual s'estableix el 

currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, desenvolupa 

els currículums bàsics de les diferents assignatures troncals i específiques. Cada 

currículum s'ha organitzat partint dels objectius propis de les etapes així ́com de 

les competències, per mitjà de la configuració́ de blocs de continguts en les 

matèries troncals, criteris d’avaluació́ i estàndards d'aprenentatge avaluables en 

totes les matèries. Tots aquests elements seran referents en el disseny de la 

concreció́ curricular i en la programació́ docent. Cal destacar que, per primera 

vegada, els elements del currículum es presenten relacionats entre si.  

 D'altra banda, la nova redacció́ de la LOE modifica la relació́ de 

competències cenyint-se mes a la Recomanació́ del Parlament Europeu i del 

Consell de 18 de desembre de 2006 sobre les competències clau per a 

l'aprenentatge permanent (2006/962/CE). El desenvolupament de les 

competències clau es torna obligatori tant per a l'Ensenyament bàsic com per a 

l'etapa de Batxillerat i per a la Educació́ Professional Bàsica. Aquesta nova 

proposta es coherent amb els objectius del Pla Estratègic per a la Formació́ i la 

Ocupació́ de l'espai europeu (ET2020), però̀ es a mes un element clau per a la 

lluita contra el fracàs escolar i per a fomentar l'ocupabilitat: “S'adopta la 

denominació de les competències clau definides per la Unió Europea. Es 

considera que «les competències clau són aquelles que totes les persones 

precisen per a la seua realització i desenrotllament personal, així com per a la 

ciutadania activa, la inclusió social i l'ocupació». S'identifiquen set competències 

clau essencials per al benestar de les societats europees, el creixement econòmic 

i la innovació, i es descriuen els coneixements, les capacitats i les actituds 

essencials vinculades a cadascuna d'elles”.  
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 El marc de referència de la recomanació europea estableix huit 

competències clau. El text consolidat de la LOE arreplega aquesta proposta, però 

uneix la competència en comunicació en la  

llengua materna amb la competència en comunicació en llengües estrangeres, 

denominant-la competència en comunicació lingüística. Per a la resta de les 

competències manté la mateixa denominació que se'ls dóna en el marc de 

referència. L'Orde ECD/65/2015 de 21 de gener, en la que es descriuen les 

relacions entre les competències, els continguts i els criteris d'avaluació de 

l'Educació Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat, en l'annex I, fa una 

detallada descripció de cadascuna de les competències clau.  

 Les competències del currículum són, per tant, les següents: 

1r Comunicació lingüística. CCLI 
2n Competència matemàtica i competències bàsiques en Ciència i 
tecnologia. CMCT  
3r Competència digital. CD 
4t Aprendre a aprendre. CAA 
5é Competències socials i cíviques. CSC 
6é Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. SIEE 
7é Consciència i expressions culturals. CEC  
 

“Per a una adquisició eficaç de les competències i la seua integració efectiva en el 

currículum, hauran de dissenyar-se activitats d'aprenentatge integrades que 

permeten l'alumnat avançar cap als resultats d'aprenentatge de més d'una 

competència al mateix temps. Es potenciarà el desenvolupament de les 

competències Comunicació lingüística, Competència matemàtica i competències 

bàsiques en Ciència i tecnologia.”  

 

RELACIÓ ENTRE CC, CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ. 
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L'educació Física contribuïx de manera clara i directa a la consecució de les 

competències bàsiques exposades de la manera següent: 

� La competència en comunicació lingüística: oferint gran varietat 

d'intercanvis comunicatius, des de la comunicació verbal fins a la no 

verbal, incloent la llengua valenciana, a més dels termes i vocabulari 

específic que aporta. Hem de tindre en compte que les situacions de 

pràctica afavoreixen l'eliminació d'estereotips i expressions sexistes. 

� Competència matemàtica i competències bàsiques en Ciència i 
tecnologia.: es va a desenrotllar, majorment, en aquells continguts que 

impliquen càlculs, representacions i interpretacions a partir d'una 

informació inicial, i la posada en pràctica dels processos de raonament i 

resolució de problemes, com en els continguts relacionats principalment 

amb les activitats en el medi natural i amb determinats aspectes de 

condició física i salut. 

� Tractament de la informació i competència digital: en la comprensió i 

integració de la informació en els esquemes previs de coneixement, i en 

la busca, anàlisi i selecció de la informació fent ús dels recursos i suports 

tecnològics disponibles. 

� La competència d'aprendre a aprendre: a l'oferir recursos per a la 
planificació d'activitats físiques i esportives, permetent que l'alumnat siga 
capaç de regular el  

� seu propi aprenentatge, adquirint consciència de les seues pròpies 
capacitats i limitacions; i la pràctica d'activitat física com a ocupació del 
temps d'oci. 

� Competències socials i cíviques. CSC: les activitats físiques i 

esportives realitzades constituïxen un mitjà idoni per a facilitar la 

integració, i fomentar i desenrotllar la cooperació, la igualtat, el treball en 

equip, l'assumpció de responsabilitats, l'acceptació de normes i codis de 

conducta, i la reflexió de forma crítica sobre fets i problemes. 

� Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. SIEE: es desenrotlla en tots 

els continguts relacionats amb la matèria ja que es contribueix a, la 

recerca de solucions motrius i cognitives; les activitats d'autoavaluació 
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afavoreixen el coneixement de si mateix, valorant les possibilitats de 

millora, el plantejament de reptes i superació personal, i l'adequació de 

projectes a les seues capacitats. 

� Consciència i expressions culturals. CEC: per mitjà del reconeixement 

i valoració de les manifestacions culturals de la motricitat humana com 

ara els jocs i esports tradicionals; les activitats expressives, i la seua 

apreciació i consideració com a part del patrimoni cultural, conformant a 

més recursos i possibilitats expressives del cos i el moviment. 

 

11.3. CONTINGUTS. ESTRUCTURA I CLASSIFICACIÓ 

Es tindrà en compte l’assimilació i claredat dels diferents conceptes 

impartits a base de fotocòpies o cunyes teòriques a les classes. Vindran 

reflectits als treballs, diari, proves escrites, fitxes, intervencions orals, 

associacions i raonaments, debats, etc. 

Es considerarà el treball pràctic d’execució d’exercicis: progressió en el 

desenvolupament i aprenentatge de les potencialitats físiques. Es reflecteix en 

l’evolució diària i en les iniciatives, propostes, creacions motrius i proves 

físiques, respectant les característiques personals de l’alumnat. 

Respecte a l’actitud, a més de l’assistència, es valorarà l’equipament i la 

higiene adequada de l’alumnat, la puntualitat, la participació activa i 

respectuosa, l’interès, el tractament del material, etc. 

També es considerarà la realització de les tasques no motrius de l’assignatura, 

la puntualitat en la seua presentació, la neteja, correcció i estructuració. 

 

11.3.1. SEQÜENCIACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS CONTINGUTS  1ER 

BATXILLER 

Seguirem els continguts establerts per a l’etapa en el Decret 87/2015, de 5 de 
juny, del Consell, pel que establix el currículum i desenrotlla l'ordenació general 

de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat en la Comunitat Valenciana 
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Bloc 1: Condició física i salut.  

● Avaluació de les proves de valoració de la condició física com a mitjà que 

permet determinar el seu nivell inicial i la millora després del treball 

específic i la seua contribució a la millora de la salut. 

●  Avaluació de plans d’entrenament dels mètodes de millora de la 

resistència aeròbica, de la força general i flexibilitat, determinar amb el seu 

treball el nivell de millora de la salut.  

● Comparació dels mètodes de control de la intensitat de l’esforç, per mitjà de 

la freqüència cardíaca: presa de pulsacions i càlcul de la zona d’activitat, en 

funció del treball a realitzar. 

●  Decisió de l’instrument a utilitzar per a controlar els processos d’adaptació 

a l’esforç.  

● L’aparell locomotor: músculs més importants i accions que executen.  

● Adopció de postures correctes en les activitats físiques i esportives 

realitzades.  

● Alimentació i activitat física: equilibri entre la ingesta i el gasto caloric. 

Valoració de l’alimentació com a factor decisiu en la salut personal i 

elaboració d’una dieta mediterrània.  

● Principis de freqüència, volum, intensitat i tipus d’activitat física. 

Demostració i aplicació de les noves tecnologies per a controlar els 

processos d’adaptació a l’esforç: pulsòmetre i aplicacions informàtiques de 

seguiment de la pràctica física.  

● Autonomia en la utilització de les tècniques i normes d’activació i 

recuperació a aplicar en la classe d’Educació Física i en el seu temps d’oci 

(calfament, roba adequada, hidratació, alimentació, estirades, volta a la 

calma), utilitzar correctament el material i les instal·lacions com a mesura 

de seguretat i prevenció d’accidents.  

● Relació dels estils de vida saludables amb la imatge corporal, les activitats 

d’oci, l’activitat fisicoesportiva i la prevenció de malalties. Anàlisi crítica dels 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

259 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

efectes negatius que tenen sobre la salut el consum de tabac, alcohol i 

altres drogues. Pràctica habitual d’activitat fisicoesportiva i artistico 

expressiva en la seua vida personal i en el context social actual.  

● Anàlisi crítica de les pràctiques que tenen efectes negatius per a la salut com 

els exercici contraindicats, el sedentarisme, trastorns de la conducta 

alimentària (anorèxia, bulímia, dieta desequilibrada), l’obsessió pel resultat i 

l’abús d’exercici (sobreentrenament). Actitud crítica enfront del seu 

tractament en els mitjans de comunicació.  

● Avaluació de la incidència de la pràctica habitual d’activitats físic esportives i 

artístic expressives en la vida personal i en el context social i econòmic.  

 

 

 

Bloc 2: Jocs i esports.  

● Composició i pràctica de coreografies perfeccionant les habilitats 

específiques i l’equilibri en diferents postures i situacions de cooperació i 

participació, desenrotllar actituds no competitives. (Acrogimnàstica) 

●  Perfeccionament de moviments coordinats i aplicar-los en el disseny d’una 

composició d’activitats circenses en diferents situacions d’equilibri.  

● Resol amb eficàcia situacions motrius individuals en un context competitiu 

que responen als seus interessos físics i esportius. Desenrotlla accions que 

li conduïxen a situacions d’avantatge respecte a l’adversari, en les activitats 

d’oposició.  

● Col·labora amb els participants en les activitats fisicoesportives en les quals 

es produeix col·laboració o col·laboració oposició i explica l’aportació de 

cada u.  

● Estratègies bàsiques dels jocs i esports d’oposició: enfrontament, espais 

d’acció pròxims, temps limitat, crear desequilibris en l’oponent.  



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

260 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

● Estratègies bàsiques dels jocs esports de col·laboració oposició: 

participants, espai i temps de joc i utilització d’objectes, comunicació i 

contracomunicació motriu, subrols estratègics, tècnica.  

● Activitats lúdiques i esportives col·lectives, d’oci i recreació: els esports 

alternatius, els jocs amb material reciclat, els jocs cooperatius i els jocs de 

confiança, valorar l’oportunitat de les solucions aportades i la seua 

aplicabilitat a situacions semblants.  

● Organització i participació en partides de pilota valenciana. Els diferents 

colps específics, la tàctica (traure i restar), i el reglament de les modalitats de 

pilota valenciana com ara raspall al carrer, al trinquet, a ratlles, nyago, frare, 

escala i corda i galotxa. Evolució històrica de les distintes modalitats de pilota 

valenciana.  

Bloc 3: Activitats adaptades al medi.  

● Disseny, organització i realització d’alguna de les següents activitats 

inclusives i respectuoses amb el medi natural: les rutes amb bicicleta 

senderisme, orientació, les acampades, els grans jocs en la naturalesa, 

activitats en la neu, activitats d’escalada i de multiaventura i les activitats 

aquàtiques.  

● Usos i abusos que es fan del medi urbà i natural, en la pràctica d’activitats 

fisicoesportives. Les noves tecnologies (GPS) i les seues possibilitats 

d’utilització, en la realització d’activitats físiques i esportives amb la 

utilització d'elements que faciliten la inclusió en el medi natural.  

● Inclusió d’altres persones en les activitats del grup, animar la seua 

participació i respectar les diferències. Tècniques de les activitats 

realitzades: orientació, bicicleta, acampada, escalada, activitats aquàtiques, 

lliscaments en la neu regulant l’esforç en funció de les seues possibilitats i 

promovent accions per a preservar l’entorn i el medi natural i reduir 

l’impacte ambiental (evitar residus i fomentar la seua arreplega).  
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● Característiques de les activitats d’adaptació al medi i el seu risc, descriure 

els protocols per a activar servicis d’emergència, adoptar les mesures 

preventives i de seguretat pròpies d’estes activitats.  

● Primers auxilis.  

Bloc 4: Expressió corporal i comunicació.  

● Representació, amb desinhibició i creativitat, de composicions o muntatges 

artístics, i seleccionar les tècniques més apropiades a la intencionalitat de la 

composició. Disseny de muntatges artístics individuals o col·lectius, 

combinar espai i ritme, selecció de les tècniques més adequades.  

● Utilització de les noves tecnologies en el disseny i avaluació de muntatges 

artístics.  

● Direcció i aplicació d’un mètode de relaxació: Schultz, Jacobson, ioga, 

eutonia o massatges, cap a un altre subjecte, tenint en compte el nivell de 

cansament com un element de risc en la realització d’activitats que 

requerixen atenció o esforç.  

● Realització, format senzill i impressió de documents de text.  

● Disseny de presentacions multimèdia. Tractament de la imatge. Producció 

senzilla d’àudio i vídeo. Ferramentes de producció digital en la web. Drets 

d’autor i llicències de publicació.  

● Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements previs, 

manteniment de l’atenció, selecció de la informació, memorització i retenció 

de la informació. Planificació de textos orals.  

● Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pauses.  

● Normes gramaticals.  

● Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, coherència i 

cohesió. 

● Respecte en l’ús del llenguatge.  



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

262 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

● Situacions d’interacció comunicativa (conversacions, entrevistes, col·loquis, 

debats, etc.). Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment 

i conclusió; cooperació, normes de cortesia, fórmules de tractament, 

etc. Respecte en l’ús del llenguatge.  

● Glossari termes conceptuals del nivell educatiu.  

● Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. 

●  Tipus de text. Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, 

revisió i reescriptura.  

● Formats de presentació.  

● Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de puntuació, 

concordança entre els elements de l’oració, ús de connectors oracionals, 

etc.).  

● Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i 

cohesió.  

● Respecte en l’ús del llenguatge.  

Bloc 5: Elements transversals a l’assignatura.  

● Tingues en compte el nivell de cansament com un element de risc en la 

realització d’activitats, i actua de forma responsable. 

● Assumeix la responsabilitat de la mateixa seguretat en la pràctica 

d’activitats fisicoesportives i artisticoexpressives, i utilitza convenientment 

l’equip personal, els materials i espais de pràctica. 

● Adopta mesures preventives durant la pràctica d’activitats fisicoesportives i 

artisticoexpressives, per a evitar les conseqüències que poden tindre les 

actuacions poc acurades. 

● Imaginació i creativitat. 

● Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. 

● Autoconcepte positiu. Proactivitat. 
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● Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat 

d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, 

flexibilitat. 

● Procés estructurat de presa de decisions. 

● Responsabilitat. 

● Pensament alternatiu. 

● Pensament causal i conseqüencial. 

● Sentit crític. 

● Buscar i seleccionar [p. ex. informació, documents de text, imatges,  bandes 

sonores, vídeos... ] a partir d’una estratègia de filtrat  i de forma contrastada 

en mitjans digitals [p. ex. xarxes socials, banc de sons, pàgines web 

especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en línia, bases de dades 

especialitzades...], registrar-la en paper de forma acurada o 

emmagatzemar-la digitalment en dispositius informàtics i servicis de la 

xarxa. 

● Comunica i compartix la informació amb la ferramenta tecnològica 

adequada, per a la seua discussió o difusió. 

● Estratègies de cerca i selecció de la informació. 

● Procediments de síntesi de la informació. 

● Procediments de presentació de continguts. 

● Procediments de cita i paràfrasi. Bibliografia i bibliografia web. 

● Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i 

comunicar-se amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, 

aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees alienes...; 

compartir informació i recursos; i construir un producte o meta col·lectiu. 

Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. 

Servicis de la web social com a blogs, wikis, fòrums... Hàbits i conductes en 

la comunicació i en la protecció del mateix individu i d’altres de les males 

pràctiques com el ciberassetjament. Anàlisi del públic destinatari i adaptació 
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de la comunicació en funció d'este. Hàbits i conductes per a filtrar la font 

d’informació més completa i compartir-la amb el grup. 

● Assumpció de distints rols en equips de treball. Lideratge. 

● Pensament de perspectiva. 

● Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 

● Estratègies de motivació i automotivació. 

● Tècniques d’escolta activa. 

● Diàleg igualitari. 

● Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu. 

● Responsabilitat i sentit ètic. 

● Planifica i organitza  activitats fisicoesportives i artisticoexpressives, 

considerant  els riscos associats i els derivats de la mateixa actuació i de la 

del grup. 

● Presenta propostes creatives en la utilització de materials i equipaments de 

les activitats fisicoesportives i artisticoexpressives practicades, atenent les 

seues especificacions tècniques. 

● Pensament mitjans-fi. 

● Pensament alternatiu. 

● Estratègies de planificació, organització i gestió de projectes. 

● Selecció de la informació, tècnica i recursos materials. 

● Procés estructurat de presa de decisions. Calibrat d’oportunitats i riscos. 

● Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 

● Avaluació de processos i resultats.   

● Valoració de l’error com a oportunitat. 

● Habilitats de comunicació. 

● Estudis i professions vinculats amb els coneixements de l’Educació Física. 

● Autoconeixement d’aptituds i interessos. 

● Procés estructurat de presa de decisions 

 

11.3.2 SEQÜENCIACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS CONTINGUTS 2ON BATXILLER 
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Seguim els continguts establerts al DECRET 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, 

pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega 

l’ordenació general de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat a la 

Comunitat Valenciana. [2018/4258]. 

 

Bloc 1: Condició física i salut Curs 2n 

Proves d’avaluació i autoavaluació de la condició física com a indicador del nivell 

inicial, diferenciant entre la millora del rendiment i la millora de la salut. Disseny de 

plans d’entrenament de millora de la resistència, força, velocitat i flexibilitat, en els 

quals es determina un objectiu esportiu (per exemple, la participació en una 

carrera o en un esdeveniment esportiu popular) per al desenvolupament del treball 

adequat i específic per a aquest objectiu, dins d’una perspectiva saludable. 

Principis de l’entrenament, càrrega, freqüència, volum, intensitat i tipus d’activitat 

física aplicats a la planificació de l’entrenament. 

Mètodes i sistemes de control de la intensitat de l’esforç per mitjà de la freqüència 

cardíaca (pulsòmetre i aplicacions informàtiques), control de pulsacions i càlcul de 

la zona d’intensitat en funció del treball a fer. 

Instruments que s’utilitzaran per a controlar els processos d’adaptació a l’esforç, 

per mitjà de noves tecnologies com el pulsòmetre i les aplicacions informàtiquesde 

seguiment de la pràctica física. 

Aparell locomotor: músculs, ossos, articulacions i les accions més importants que 

executen aquests en els exercicis seleccionats per l’alumnat. Anàlisi bio- mecànica 

de moviments i tècniques per mitjà de filmacions. Pautes per al reajustament 

postural. 

Nutrició i activitat física: equilibri entre la ingesta i la despesa calòrica. Valora- ció 

de l’alimentació tant en l’àmbit personal com en l’esportiu. Anàlisi crítica dels 

diferents tipus de dieta de tendència i identificació dels aspectes positius i 

negatius. Diferenciació entre els productes de la dieta mediterrània, el seu valor 

nutricional i positiu, i els productes processats i l’alt percentatge de sucre. Lectura, 

comparació i exposició de les etiquetes informatives dels productes. Tècniques 
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d’activació i recuperació aplicades en la classe d’Educació Física i en el seu temps 

d’oci: escalfament específic, vestuari, hidratació, alimentació, estiraments 

específics, tornada a la calma. Mesures de seguretat i prevenció d’accidents en 

l’ús del material i les instal·lacions. 

Incidència de la pràctica de les activitats fisicoesportives i artístico-expressives en 

les actituds i estils de vida saludables, en la vida personal i el context social.Anàlisi 

dels estils de vida saludables i la seua relació amb la imatge corporal, lesactivitats 

d’oci, l’activitat fisicoesportiva i la prevenció de malalties. 

Anàlisi crítica dels efectes negatius que tenen sobre la salut alguns hàbits com 

elconsum de tabac, d’alcohol i d’altres drogues. 

Aplicació pràctica de les conclusions de l’anàlisi fet adaptant-se a les caracte- 

rístiques i necessitats de diversos col·lectius (infància, preadolescència, tercera 

edat, esportistes d’elit, estudiants, professionals, persones amb diversitat fun- 

cional...). 

Actituds i hàbits que tenen efectes negatius per a la salut com els exercici contra- 

indicats, el sedentarisme, trastorns de la conducta alimentària (anorèxia, 

bulímia,dieta desequilibrada), l’obsessió pel resultat i l’abús d’exercici (sobre-

entrena- ment) i el seu tractament en articles tècnics i mitjans de comunicació. 

Bloc 2: Jocs i esports Curs 2n 

Disseny, composició i improvisació de coreografies de tendències actuals com 

parkour, capoeira, activitats circenses, etc. Perfeccionament de les habilitats 

específiques i l’equilibri en diferents postures i situacions de cooperació, i 

desenvolupament d’actituds no competitives. 

Disseny i desenvolupament de seqüències didàctiques (activitats, sessions, 

tallers...) dirigides a l’alumnat del mateix centre i a altres col·lectius de l’entorn 

social sobre: 

Situacions motrius individuals, com per exemple el triatló i les seues diferents 

modalitats, en un context competitiu que responga als seus interessos físics i 

esportius. 
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Situacions d’avantatge respecte a l’adversari en les activitats d’oposició.Activitats 

fisicoesportives en què es produeix col·laboració o col·laboració-opo-sició i 

explicació de l’aportació de cada un. 

Activitats lúdiques i esportives col·lectives, d’oci i de recreació: els esports alter-

natius (kinbol), els jocs amb material reciclat (construcció de maces, malabars, 

xanques...), els jocs cooperatius i els jocs de confiança. 

Activitats de pilota valenciana, com l’elaboració de monogràfics teòrico-pràcticsde 

les distintes modalitats. 

Activitats de fitness en centres esportius pròxims 

Bloc 3: Activitats adaptades al medi Curs 2n 

Característiques i tècniques específiques d’activitats d’adaptació al medi: sen- 

derisme, rutes amb bicicleta, orientació esportiva, acampades, grans jocs en la 

naturalesa, escalada, multi-aventura, activitats aquàtiques en instal·lacions i a 

l’aire lliure, activitats nàutiques, desplaçaments i lliscaments en la neu (esquí, 

snowboard, raquetes). Execució de tècniques específiques d’adaptació al medi 

regulant l’esforç en funció de les seues possibilitats. 

Accions per a preservar l’entorn i el medi natural i reduir l’impacte ambiental(evitar 

residus i fomentar-ne la recollida) mentre es fan les activitats d’adaptacióal medi. 

Pautes per al disseny, organització i exercici d’activitats d’adaptació al medi, 

respectuoses amb el medi natural, dirigides a l’alumnat de cursos inferiors i a 

altres col·lectius de l’entorn social. 

Principis, pautes i actituds adequades per a la inclusió d’altres persones en les 

activitats del grup, per a la qual cosa es detectaran i es superaran les barreres per 

a la participació, s’adaptaran les activitats i es respectaran les diferències. 

Elements que faciliten la inclusió en la realització d’activitats físiques i esporti- ves 

en el medi natural i urbà (pictogrames, barres direccionals, tàndem, cadires 

joëlette, bastons, vela adaptada...). 

Possibles riscos; descripció dels protocols per a activar serveis d’emergència i 

deprotecció de l’entorn; adopció de les mesures preventives i de seguretat pròpies 

de les activitats d’adaptació al medi natural i urbà. 
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Pràctica de primers auxilis (tècniques amb material i sense). 

Hàbits i actituds de conservació i protecció del medi ambient. Disseny de mate- 

rials informatius, protocols d’actuació i senyalització. 

Les noves tecnologies (GPS, programes i aplicacions informàtiques) i les 

seuespossibilitats en l’organització, pràctica i difusió (blog, pàgina web...) 

d’activitatsfísiques en el medi natural i urbà. 

Elaboració de materials accessibles en format electrònic (web, blog, vídeo...) com 

a suport a les activitats planificades, com per exemple: bones pràctiques sobre l’ús 

del medi urbà i natural; en la pràctica d’activitats fisicoesportives, normes de 

seguretat segons el tipus d’activitat, mesures a adoptar en accidents en funció de 

l’entorn, etc.). 

Bloc 4: Expressió corporal i comunicació Curs 2n 

Disseny de muntatges artístics individuals o col·lectius utilitzant elements tèc-nics i 

artístics (vestuari, escenografia, imatge i so, etc.) a partir de gèneres musi-cals 

com obres de teatre, de cinema, videoclips, etc. 

Representació amb desinhibició i creativitat de muntatges artístics individuals 

ocol·lectius, combinant espai i ritme i selecció de les tècniques expressives més 

apropiades per a la intencionalitat de la composició. 

Improvisació de situacions expressives i comunicatives, com el matx d’impro- 

visació. 

Utilització de les noves tecnologies en el disseny i l’avaluació de muntatges 

artístics. 

Disseny i desenvolupament de seqüències didàctiques (sessions, activitats 

otallers) d’un mètode de relaxació (Schultz, Jacobson, Eutonia) i d’altres discipli-

nes com el ioga, pilates o massatges, dirigides als seus companys o a l’alumnat de 

cursos inferiors, tenint en compte el control postural i el nivell de cansament com 

un element de risc en la realització d’activitats que requereixen atenció o esforç. 

Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. Disseny i crea- ció 

de presentacions multimèdia. Tractament de la imatge. Producció senzilla d’àudio i 

vídeo. Eines de producció digital en la web. Drets d’autor i llicències de publicació. 
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Aplicació de les estratègies de comprensió oral: activació de coneixements pre-vis, 

manteniment de l’atenció, selecció de la informació, memorització i retencióde la 

informació. 

Planificació, dramatització i exposició de textos orals. 

Prosòdia. 

Ús intencional de l’entonació i les pauses. 

Normes gramaticals. 

Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, coherència i 

cohesió.Respecte en l’ús del llenguatge. 

Disseny i realització de situacions d’interacció comunicativa (converses, entre- 

vistes, col·loquis, debats, etc.). 

Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i conclusió; coo- 

peració, normes de cortesia, fórmules de tractament, etc. 

Respecte en l’ús del llenguatge. 

Glossari de termes conceptuals del nivell educatiu. 

Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. Tècni- 

ques de lectura ràpida i treball de musculatura ocular. 

Tipus de text. 

Aplicació de les estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i 

reescriptura. 

Formats de presentació. 

Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de puntuació, con- 

cordança entre els elements de l’oració, ús de connectors oracionals, etc.). 

Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió. 

Bloc 5: Transversal Curs 2n 

Responsabilitat davant de la pròpia seguretat i la dels companys en la 

pràcticad’activitats fisicoesportives i artistico-expressives; s’adoptaran mesures 

preven- tives, s’utilitzarà convenientment l’equip personal, els materials i espais de 

pràc- tica, i s’evitaran les conseqüències que poden tindre les actuacions poc 
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acurades.Protocols que s’han de seguir per a activar els serveis d’emergència i de 

protec- ció de l’entorn. Pràctica de primers auxilis. 

Planificació i organització de campionats en jornades lúdiques lectives de l’alumnat 

del propi centre o fins i tot de centres de primària pròxims.Planificació i 

organització d’activitats fisicoesportives i artistico-expressives, enquè es 

consideraran els riscos associats i els derivats de la pròpia actuació i de la del 

grup, s’utilitzaran els materials i equipaments, i s’atendran les especifica- cions 

tècniques d’aquests. 

Pensament mitjans-fi. 

Pensament alternatiu. 

Estratègies de planificació, organització i gestió de projectes. 

Selecció de la informació tècnica i recursos materials. 

Procés estructurat de presa de decisions. Calibrat d’oportunitats i riscos. 

Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 

Avaluació de processos i resultats. 

Valoració de l’error com a oportunitat. 

Habilitats de comunicació. 

Imaginació i creativitat. 

Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. 

Autoconcepte positiu. Proactivitat. 

Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’auto-mo-

tivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, flexibilitat. Procés 

estructurat de presa de decisions. 

Responsabilitat. 

Pensament alternatiu. 

Pensament causal i conseqüencial. 

Sentit crític. 

Cerca i selecció de, per exemple, informació, documents de text, imatges, 

bandessonores, vídeos... a partir d’una estratègia de filtrat i de manera 

contrastada en mitjans digitals com, per exemple, xarxes socials, bancs de sons, 
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pàgines webespecialitzades, diccionaris i enciclopèdies en línia, bases de dades 

especialitza-des... La informació es registrarà en paper de manera acurada o 

s’emmagatze- marà digitalment en dispositius informàtics i serveis de la xarxa. 

Comunicació i ús compartit de la informació amb l’eina tecnològica adequada per a 

la seua discussió o difusió. 

Estratègies de busca i selecció de la informació. 

Procediments de síntesi de la informació. 

Procediments de presentació de continguts. 

Procediments de citació i paràfrasi. Bibliografia i bibliografia web. 

Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se 

amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees 

constructives pròpies, comprendre les idees alienes...; compartir informació i 

recursos, i construir un producte o meta col·lectiu. Correu electrònic. 

Mòdulscooperatius en entorns personals d’aprenentatge. Serveis de la web social 

com a blogs, llocs wiki, fòrums... Hàbits i conductes en la comunicació i en la 

protecciódel propi individu i dels altres de les males pràctiques com el 

ciberassetjament. Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en 

funció d’aquest.Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i 

compartir-laamb el grup. 

Assumpció de diversos rols en equips de treball. Lideratge. 

Pensament de perspectiva. 

Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 

Estratègies de motivació i auto-motivació. 

Tècniques d’escolta activa. 

Diàleg igualitari. 

Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu. Responsabilitat i 

sentit ètic. 

Estudis i professions vinculats amb els coneixements de l’Educació Física. 

Autoconeixement d’aptituds i interessos. 

Procés estructurat de presa de decisions. 
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11.4       TEMPORALITZACIÓ UNITATS 1r BATXILLERAT. 

La distribució de les unitats didàctiques al llarg del curs serà la següent: 

 

 

Temporalització 
(trimestre) 

UNITATS DIDÀCTIQUES 

1r (14 setmanes) 1. Dinàmiques grup, presentacions (4) 

2.  El cos humà, activitat física i entrenament: Programa 

autònom de condició física.(11) 

3.Perfeccionem el voleibol. Campionats de volei (10) 

 

4. Escalada, paddle, volei, bàdminton 

2n (13 setmanes) 

 

5. Elaboració i mostra d’una coreografia(8) 

6. La salut i l’exercici físic: primers auxilis i prevenció de 

lesions.(3) 

3r (8 setmanes) 7. Hockei herba(6) 
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 8. Natació i activitats aquàtiques.(4) 

9.  Esport a la natura : l’orientació, senderisme, esquí, 

escalada (6) 

 

 

 
 

Curs: 1er Bat Bloc: JOCS I ESPORTS Trimestre: 1 Sessions:1 
UD 1. Jocs cooperatius i de cohesió. Reptes Cooperatius 

Justificació: Es tracta d’una UD de presentació i benvinguda. En batxiller arriba alumnat de fora del centre 
i es tracta de realitzar uns jocs cooperatius per tal de cohesionar el grup. De la mateixa manera es tracta de 
presentar uns problemes a resoldre, reptes, de forma cooperativa. I finalment que creen i proven uns nous 
reptes per als seus companys.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

1.2, 1.3 1.2a,c; 1.3a,b,c;  
2.2 2.2a,b,c, d,e 

4.2, 4.3, 4.4, 4.5,4.6, 4.7 4.2a,b,c,d; 4.3a; 4.4a,b,c,d,e; 4.5a, 4.6; 4.7a,b,c,d,e 
5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7 5.1a,b,c; 5.2a,b,c,d,e,f;5.3a; 5.4a,b,c,d; 5.5a;5.6a,b,c,d;5.7a 

% Instruments 
d'avaluació CONTINGUTS 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Registre anecdòtic 
participació i 

actitud (rúbrica 
d’observació)  

1.2c;1.3a,b,c;2.2a,b
,c,d,e; 5.1a,b,c; 5.4     X X X 

30 
Creem i compartim 

la fitxa del repte 
cooperatiu. 

4.5a, 4.6; 4.7a,b,c,d 
5.4a,b,c,d; 5.5a X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3a,b,c  X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

5.5a;5.6a,b,c,d;5.7a 
X   X    
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Avaluació inicial: cap 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de problemes, 

reptes on poder interpretar i resoldre de diferents 
maneres 

● Descobriment guiat:.  

Mètodes deductius 
Comandament directe 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: fitxes, tot el material del centre que necessiten 

Distribució grup:grups de 5 o 
6 persones.  

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació unitat didàctica. Explicació de la manera de procedir davant els reptes: pensa, comparteix i 

actúa. Primer repte cooperatiu.  
2 Finalitzar els altres reptes cooperatius.  
3 Creem un repte cooperatiu. El provem 
4 Provem els reptes cooperatius dels companys i els ajustem.  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria participarà aportant idees i ajudant a 
la consecució del repte i l’invenció d’un nou.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Inventar nous reptes cooperatius Reforç: suport i orientacions del professor 
Act. Complementària:  
Act. Extraescolar:  
 

 
 
 

Curs: 1er Bat Bloc: JOCS I ESPORTS Trimestre:1 Sessions:11 
2. El cos humà, activitat física i entrenament: Programa autònom de condició física  

Justificació: Es tracta d’una UD on es repasen les capacitats físiques bàsiques treballades a la ESO. Es 
treballen els principis d’entrenament i els diferents sistemes d’entrenament de cada capacitat física bàsica i 
finalment l’alumnat desenvolupa  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

1.1;1.2, 1.3 1.1a,b,c,d,e; 1.2a,c; 1.3a,b,c;  
2.2 2.2a,b,c, d,e 

4.1;4.2, 4.3, 4.4, 4.5,4.6, 4.7 4.1 a,b,c,d,e; 4.2a,b,c,d; 4.3a; 4.4a,b,c,d,e; 4.5a, 4.6; 4.7a,b,c,d,e 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

276 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7 5.1a,b,c; 5.2a,b,c,d,e,f;5.3a; 5.4a,b,c,d; 5.5a; 5.6a,b,c,d;5.7a 

% Instruments 
d'avaluació CONTINGUTS 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Registre anecdòtic 
participació i 

actitud classes 
pràctiques treball 

CFB (rúbrica 
d’observació)  

1.2c;1.3a,b,c;2.2a,b
,c,d,e; 5.1a,b,c      X X X 

30 

Apunts, examen 
teòric, exposició 
oral conceptes 
teòrics.Treball 

microcicle.  

4.5a, 4.6; 4.7a,b,c,d 
5.4a,b,c,d; 5.5a X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3a,b,c  X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

5.5a;5.6a,b,c,d;5.7a 
X   X    

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. Joc adaptat volei 
(un bot permés)  i observació habilitats tècniques i tàctiques.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: 
● Descobriment guiat: fitxes d’exercicis condició física.  

Mètodes deductius 
Comandament directe: Diferents exercicis 
millora condició física i diferents sistemes 
entrenament.  

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: projector, pissarra, pistes poliesportives, material divers 
educació física.  Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups  

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació unitat didàctica. Forma de treball: equips, exposició oral de conceptes i part física de treball 

de les CFB i sistemes entrenament. Jocs acondicionament físic.  
2 Condepte de CF, CFB, Resistència. 10-15´Carrera contínua. Presa de polsacions.  
3 Resistència sistemes entenament. Cursa foto-orientació.  
4 Força. Fartlek. Sèries.  
5 Velocitat. Tabata 
6 Flexibilitat. Jocs i exercicis velocitat.  
7 Multisalts i multillançaments.  
8 Proves físiques. Course Navette-flexibilitat.  
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9 Proves físiques. Resta de proves. 
1
0 

Explicació i plantejament treball microcicle, esborrador. 
 

1
1 

Alimentació. Creació d’una dieta equilibrada. Anàlisi de la dieta equilibrada: abús de sucres, productes 
manufacturats, carències de fruites i verdures. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Treball investigació sistemes 
entrenament esportistes alt rendiment i/o sobre  
alimentació.  

Reforç: exercicis reforç. 

Act. Complementària: visionat videos partits professionals. Anàlisi jugades.  
Act. Extraescolar:  
 

 
 
 
 

Curs: 1er Bat Bloc: JOCS I ESPORTS Trimestre:1 i 3 Sessions:10 
UD 3. Perfeccionem el voleibol. Campionats de volei.  

Justificació: Es tracta d’una UD insistint més en els elements tècnics i també tàctics propis de l’esport del 
volei, especialment del volei platja de cara a l’eixida a final de curs per anar a la platja a jugar al volei. Es 
tracta d’una UD partida en dos trimestres: al primer per fomentar la participació de l’alumnat de batxiller als 
encontres esportius del pati i al tercer trimestre per a la eixida d’anar a la platja a jugar al volei.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

1.2, 1.3 1.2a,c; 1.3a,b,c;  
2.2 2.2a,b,c, d,e 

4.1, 4.1a,b,c,d; 4.5,4.6, 4.7 4.5a, 4.6; 4.7a,b,c,d 
5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7 5.1a,b,c; 5.2a,b,c,d,e,f;5.3a; 5.4a,b,c,d; 5.5a;5.6a,b,c,d;5.7a 

% Instruments 
d'avaluació CONTINGUTS 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Registre anecdòtic 
habilitats tècnica i 

tàctica volei 
(rúbrica 

d’observació)  

1.2c;1.3a,b,c;2.2a,b
,c,d,e; 5.1a,b,c      X X X 

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

4.5a, 4.6; 4.7a,b,c,d 
5.4a,b,c,d; 5.5a X  X X    
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20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3a,b,c  X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

5.5a;5.6a,b,c,d;5.7a 
X   X    

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. Joc adaptat volei 
(un bot permés)  i observació habilitats tècniques i tàctiques.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de problemes 

tàctics, com resoldre 
● Descobriment guiat: fitxes d’exercicis pràctics tècnica.  

Mètodes deductius 
Comandament directe: Diferents exercicis 
per millorar tècnica i tàctica.  

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: projector, pissarra, pistes poliesportives, cons, petos, 
balons volei.  Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups  

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació unitat didàctica. Esport de volei, videos, regles. Volei de competició.  
2 Habilitats amb baló: toc de dits i toc baix individual, diferents exercicis de passe amb toc dits i toc baix 

parelles. Treure-recepció 
3 Habilitats amb baló: toc de dits i toc baix individual en moviment, diferents exercicis de passe amb toc 

dits i toc baix parelles en moviment. Partidets 3x3   
4 Exercici col·locació i bloqueig 
5 Partidets (coavaluació, fitxa observació elements tècnics) 
6 Habilitats amb baló: toc de dits i toc baix individual, diferents exercicis de passe amb toc dits i toc baix 

parelles. Treure-recepció. Partidets 3x3. Autoavaluació.  
7 Habilitats amb baló: toc de dits i toc baix individual en moviment, diferents exercicis de passe amb toc 

dits i toc baix parelles en moviment. Partidets (coavaluació, fitxa observació elements tècnics) 
8 Mini lligueta partidets: (coavaluació, fitxa observació elements tècnics) 
9 Mini lligueta partidets: (coavaluació, fitxa observació elements tècnics) 
1
0 

Mini lligueta partidets: (coavaluació, fitxa observació elements tècnics) 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Treball investigació sistemes 
entrenament equips professionals volei.  Reforç: exercicis reforç habilitats tècniques bàsiques 
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Act. Complementària: visionat videos partits professionals. Anàlisi jugades.  
Act. Extraescolar:  
 

 
 
 

Curs: 1er Bat Bloc: JOCS I ESPORTS Trimestre: 1er Sessions: 6 
UD4.  Escalada, paddle, volei, bàdminton 

Justificació: Es tracta d’una UD on creem estacions de treball per reforçar i practicar esports ja coneguts i 
d’altres nous com l’escalada.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

 1.11.2, 1.3;1.4 1.1b;1.3a; 1.3c; 1.2a 
2.2 2.2a; 2.2c; 2.2d; 2.2e 

4.5, 4.6, 4.7 4.5a; 4.6a,  

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6;5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Registre anecdòtic 
habilitats tècnica i 

tàctica (rúbrica 
d’observació)  

1.1.1;2.1.1;2.1.2 
2.2.3; 5.2.1, 5.2.2, 

5.3.1, 5.3.2, 
5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.

2 

    X X X 

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

1.3.2;4.5.1,4.5.2, 
5.2.1, 5.2.2, 5.5.1, 

5.5.2 
X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3.1; 1.4.2; 2.1.1, 
5.1.1, 5.1.2, 5.5.3 
 

 X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

1.1.2; 
2.1.1;2,1,2;2.2.3; 
5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.1, 5.3.2; 

5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.
2 

X   X    

Avaluació inicial: Pràctica freesbee 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de problemes 

tàctics, com resoldre 
● Descobriment guiat: introducció de les normes 

conforme es planteja el joc.  

Mètodes deductius 
Comandament directe: Diferents exercicis 
per millorar tècnica i tàctica.  
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RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: pistes poliesportives, material de cada modalitat.  

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups i gran grups  

TEMPORALITZACIÓ 
1 Distribució per grups i pràctica. 2sessions per cada activitat i uns 4 grups de 5 persones 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Treball investigació sistemes 
entrenament equips professionals.  Reforç: exercicis reforç habilitats tècniques bàsiques 

Act. Complementària: visionat videos partits professionals. Anàlisi jugades.  
Act. Extraescolar:  
 

 
 
 
 

Curs: 1er Bat Bloc: JOCS I ESPORTS Trimestre: 2 Sessions:6 
                               5. El ritme, dança, balls de saló i expressió corporal  
Justificació: Es tracta d’una UD al voltant del ritme, el ball, la dança i l’expressió corporal en general. Ambl 
la finalitat de crear una coreografia final.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

1.3, 1.4 1.3a; 1.3c; 
2.1 2.1a; 2.1b; 2.1c 

4.1;4.5, 4.6, 4.7 4.1a,b,c,d;4.5a; 4.6a,  

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6; 5.7;5.8 5.1a; 5.1b; 5.1d, 5.2a; 5.2b; 5.3a,b,d,e,f; 5.5a,b; 5.6a,b,c,d,f,g,h; 
5.7a,b,c,d,f,g;5.8a,b 

% Instruments 
d'avaluació 

Indicadors 
d'assoliment 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Registre anecdòtic. 
Proves pràctica: 
passos de ball, 

creació 
coreografia. Sketch 
humorístic, joc de 

rol.  

1.3.2; 2.1.1, 2.1.2; 
5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 

5.3.2, 
5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.2 

X   X X X X 
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30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació.  

4.5.1,4.5.2, 5.2.1, 
5.2.2, 5.5.1, 5.5.2 X X X X X X X 

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3.1; 1.3.2; 1.4.2;  
2.1.1,2.1.2, 5.1.1, 
5.1.2, 5.5.3 
 

    X X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

1.3.1;1.3.2; 5.1.1, 
5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 

5.3.1, 5.3.2; 
5.7.1;5.7.2;5.8.1;5.8.2 

X X X X X   

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de noves 

figures.  
● Descobriment guiat: fitxes per crear figures 

Mètodes deductius 
Comandament directe: Diferents exercicis 
per entendre rols i tècniques d’agarres i 
ajudes a la acrogimnàstica.  
Exercicis per a teles acrobàtiques. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: música gimnàs, material divers educació física.   

Distribució grup: Individual, 
parelles, grups 3 i 4. 

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació de la unitat didàctica. Explicació teòrica. El ritme i el moviment. L’espai. Jocs de rol: el 

clown 
2 Salsa, passos de ball.  
3 L’sketch humorístic.  
4 Preparem una xicoteta coreografia o sketch humorístic 
5 Preparem una xicoteta coreografia o sketch humorístic 
6 Preparem una xicoteta coreografia o sketch humorístic. Ens gravem en vídeo. Coavaluació i 

autoavaluació.  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Exhibició del treball al festival 
d’acrogimnàstica de l’institut.  Reforç: utilització d’ajudes i simplificació de tasques 

Act. Complementària:  
Act. Extraescolar:  

 
 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

282 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

Curs: 1er Bat Bloc: JOCS I ESPORTS Trimestre: 3 Sessions:4 
UD6 . La salut i l’exercici físic: primers auxilis i prevenció de lesions 

Justificació: Es tracta d’una UD per treballar aspectes molt bàsics sobre primers auxilis i algunes lessions 
esportives bàsiques així com aprendre a fer un venatge funcional de turmell i canell.   
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

1.2, 1.3 1.2a,c; 1.3a,b,c,d 
4.1, 4.1a,b,c,d; 4.5,4.6, 4.7 4.5a, 4.6; 4.7a,b,c,d 
5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7 5.1a,b,c; 5.2a,b,c,d,e,f;5.3a; 5.4a,b,c,d; 5.5a;5.6a,b,c,d;5.7a 

% Instruments 
d'avaluació CONTINGUTS 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 
Participació i 

actitud. (rúbrica 
d’observació)  

1.2c;1.3a,b,c; 
5.1a,b,c      X X X 

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

4.5a, 4.6; 4.7a,b,c,d 
5.4a,b,c,d; 5.5a X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3a,b,c  X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

5.5a;5.6a,b,c,d;5.7a 
X   X    

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. Joc adaptat volei 
(un bot permés)  i observació habilitats tècniques i tàctiques.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de problemes 

tècnics, com trobar una eficiència en el moviment en 
el medi aquàtic. 

● Descobriment guiat: fitxes d’exercicis pràctics tècnica.  

Mètodes deductius 
Comandament directe: Diferents exercicis 
per millorar tècnica. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
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Material didàctic: projector, pissarra, pistes poliesportives, cons, petos, 
balons volei.  Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups  

TEMPORALITZACIÓ 
1 RCP, maniobra de Heimlich, postura lateral de seguretat. PAS 
2 Lessions esportives. Venatge funcional de turmell.  
3 Lessions esportives. Venatge funcional de canell.  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Treball lessions esportives.  Reforç: exercicis reforç.  
Act. Complementària:.  
Act. Extraescolar:  
 

 
 
 
 

Curs: 1er Bat Bloc: JOCS I ESPORTS Trimestre: 3 Sessions:6 
UD 7.. Hockei herba 

Justificació: Es tracta d’una UD insistint més en els elements tècnics i també tàctics propis de l’esport del 
hockei.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 

1.2, 1.3 1.2a,c; 1.3a,b,c;  
2.2 2.2a,b,c, d,e 

4.1, 4.1a,b,c,d; 4.5,4.6, 4.7 4.5a, 4.6; 4.7a,b,c,d 
5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7 5.1a,b,c; 5.2a,b,c,d,e,f;5.3a; 5.4a,b,c,d; 5.5a;5.6a,b,c,d;5.7a 

% Instruments 
d'avaluació CONTINGUTS 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Registre anecdòtic 
habilitats tècnica i 

tàctica hockei 
(rúbrica 

d’observació)  

1.2c;1.3a,b,c;2.2a,b
,c,d,e; 5.1a,b,c      X X X 

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

4.5a, 4.6; 4.7a,b,c,d 
5.4a,b,c,d; 5.5a X  X X    
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20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3a,b,c  X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

5.5a;5.6a,b,c,d;5.7a 
X   X    

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. Joc adaptat volei 
(un bot permés)  i observació habilitats tècniques i tàctiques.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de problemes 

tàctics, com resoldre 
● Descobriment guiat: fitxes d’exercicis pràctics tècnica.  

Mètodes deductius 
Comandament directe: Diferents exercicis 
per millorar tècnica i tàctica.  

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: projector, pissarra, pistes poliesportives, cons, petos, 
balons volei.  Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups  

TEMPORALITZACIÓ 
1 Presentació unitat didàctica. Esport de hockei, videos, regles, propostes d’exercicis 
2 Habilitats amb stick: conducció, dribling, finta. Mini partidets 3x3 
3 Habilitats amb stick: passes. Possessió pilota. Parets.  Mini partidets 3x3 
4 Llançaments. Partidets 
5 Partidets (coavaluació, fitxa observació elements tècnics i tàctics) 
6 Partidets (coavaluació, fitxa observació elements tècnics i tàctics) 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Treball investigació sistemes 
entrenament equips professionals hockei.  Reforç: exercicis reforç habilitats tècniques bàsiques 

Act. Complementària: visionat videos partits professionals. Anàlisi jugades.  
Act. Extraescolar:  
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Curs: 1er Bat Bloc: JOCS I ESPORTS Trimestre: 3 Sessions:4 
UD 8. Natació i activitats aquàtiques 

Justificació: Es tracta d’una UD d’iniciació a la natació.  

CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS 
1.2, 1.3 1.2a,c; 1.3a,b,c;  

3.1 3.1a,b 
4.1, 4.1a,b,c,d; 4.5,4.6, 4.7 4.5a, 4.6; 4.7a,b,c,d 
5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7 5.1a,b,c; 5.2a,b,c,d,e,f;5.3a; 5.4a,b,c,d; 5.5a;5.6a,b,c,d;5.7a 

% Instruments 
d'avaluació CONTINGUTS 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Participació i 
actitud piscina 

(rúbrica 
d’observació)  

1.2c;1.3a,b,c;3.1a,b
; 5.1a,b,c      X X X 

30 
Apunts, examen 

teòric, treball 
investigació. 

4.5a, 4.6; 4.7a,b,c,d 
5.4a,b,c,d; 5.5a X  X X    

20 
Registre diari 

assistència, asseo i 
material 

1.3a,b,c  X    X  

10 
Autoavaluació i 

Coavaluació 
(idoceo, rúbrica) 

5.5a;5.6a,b,c,d;5.7a 
X   X    

Avaluació inicial: En la sessió 1 quan s'introdueix la unitat es fa un petit sondeig verbal. Joc adaptat volei 
(un bot permés)  i observació habilitats tècniques i tàctiques.  
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: plantejament de problemes 

tècnics, com trobar una eficiència en el moviment en 
el medi aquàtic. 

● Descobriment guiat: fitxes d’exercicis pràctics tècnica.  

Mètodes deductius 
Comandament directe: Diferents exercicis 
per millorar tècnica. 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: pistes exteriors, aula i gimnàs.  Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: projector, pissarra, pistes poliesportives, cons, petos, 
balons volei.  Distribució grup: Individual, 

parelles, grups i gran grups  

TEMPORALITZACIÓ 
1 Tècnica de crol. Exercicis aprenentatge i millora. Errors a evitar 
2 Tècnica de braça. Exercicis aprenentatge i millora. Errors a evitar 
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3 Tècnica d’esquena. Exercicis aprenentatge i millora. Errors a evitar 
4 Activitats recreatives. Examen teòric natació (Tipus test amb mòbil)  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Adaptació curricular no significativa 
Aquell alumnat que no puga participar de forma pràctica de la matèria realitzarà un treball teòric 
d’investigació. Fitxes de registre dels exercicis efectuats.  
ACTIVITATS 
Ampliació: Treball investigació sistemes 
entrenament natació. .  Reforç: exercicis reforç habilitats tècniques bàsiques 

Act. Complementària: visionat videos partits professionals. Anàlisi jugades.  
Act. Extraescolar:  
 

 
 
 
 
 

Curs: 1er Bat Bloc: Activitats Adaptades al medi Trimestre: 3 Sessions: 6 
9. Activitats al medi natural: l’orientació, senderisme, esquí i escalada 

Justificació: Aquesta unitat respon als continguts del bloc específic III i que aborda l'organització d'activitats 
en el medi natural i els primers auxilis bàsics en aquest tipus d'activitats. Les activitats abordades seran: 
iniciació a l’escalada, senderisme, esquí i orientació. 
CRITERIS AVALUACIÓ CONTINGUTS 

1.2, 1.3 1.2a,b,c; 1.3a,b,c;   
3.1;3.2  3.1a,b; 3.2a,b,c,d  

4.5,4.6, 4.7 4.5a, 4.6; 4.7a,b,c,d  
5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7 5.1a,b,c; 5.2a,b,c,d,e,f;5.3a; 5.4a,b,c,d; 5.5a;5.6a,b,c,d;5.7a  

% Instruments d'avaluació CONTINGU
TS 

Relació competències 
CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

40 

Avaluació nucs, 
procediments 
escalada.Treball pràctic 
senderisme i excursió. 
(rúbrica avaluació) 

1.2c;1.3a,b,c; 
5.1a,b,c     X X X X 

30 Treball conceptual 
senderisme 

4.5a, 
4.6;5.4a,b,c,d
; 5.5a 

X  X X    

20 Registre diari assistència, 
asseo i material 1.3a,b,c  X    X  
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10 
Autoavaluació i 
Coavaluació (idoceo, 
rúbrica) 

5.5a;5.6a,b,c,
d;5.7a X   X    

Avaluació inicial: a la part inicial de la sessió 1, llancem preguntes a manera d'introducció per determinar el 
nivell dels alumnes i les seves experiències prèvies. 
METODOLOGIA 

Mètodes inductius 
● Resolució de problemes: 
● Descobriment guiat:  

Mètodes deductius 
● Comandament Directe: 

RECURSOS DIDÀCTICS 
Instal·lacions: Aula i Aula d'Informàtica. Estratègia de la pràctica: Mixta 
Material didàctic: Pissarra, Projector, Material escalada, rocòdrom, 
apunts, balisses orientació.  

Distribució grup: grups de 4-5 
persones. 

TEMPORALITZACIÓ 

1 Explicació teòrica i videos recomanació senderisme: roba, alimentació, mesures de seguretat, respecte de 
l’entorn. Fer la motxilla, com dur una motxilla, realitzar itinerari habilitats amb pes.  

2 Orientació en muntanya. El mapa cartogràfic. Cursa Orientació 

3 Primers auxilis. Seguretat en muntanya. Escalada: nucs, escalada rocòdrom interior top rope, mitjans 
d’assegurança. Tècnica 

4 Escalada. Història i tipus escalada. Eines bàsiques. Escalada: nucs, escalada rocòdrom interior top rope, 
mitjans d’assegurança. Tècnica. 

5 Escalada. Història i tipus escalada. Eines bàsiques. Escalada: nucs, escalada rocòdrom interior top rope, 
mitjans d’assegurança. Tècnica. 

6 Senderisme pujada Puig Campana: treball fotos powerpoint. Educació ambiental.  
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Es tracta d'una unitat en la qual els lesionats podran desenvolupar-la sense problemes. En cas de no poder 
fer activitat física, poden participar amb el seu grup igualment, adoptant un paper més decisiu en l'anàlisi 
de la ruta que en la seva execució. 
És molt important que es deixe clar des del principi que crear una ruta suposa provar-la. De manera que 
si algun membre del grup no disposa dels mitjans necessaris o considerés que no té nivell per fer-ho, no 
la faria. Tot i que, evidentment participaría en altres tasques de la creació de la ruta. 

ACTIVITATS 
Ampliació: -. Setmana esquí Reforç: -. Ensenyament recíproc.   
Act. Complementària: - 
Act. Extra-escolar: Sortida a la muntanya per fer senderisme.  
interdisciplinarietat.-. 
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11.6 UNITATS DIDÀCTIQUES 2n BATXILLERAT 

1. Escalada: orige, diferents tipus de pràctica. Elements necessaris per a la 

seua pràctica de forma segura. Entrenament de la condició física per a la 

millora d’aquesta.  

2. BTT: mecànica bàsica i elements tècnics necessaris per a una conducció 

amb seguretat. 

3. Teles acrobàtiques. Creació d’una coreografia.  

4. Pàdel. Un esport de raqueta més.  

5. Balls de saló: merengue, cha cha cha, swing. 

6. Escalfament específic i millora de la condició física a través de diferents 

esports: volei, bàdminton, hockei, bàsquet, futbet, karate.   

7. Hípica. Introducció.  

 

11.7 TEMPORALITZACIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 2n BATXILLERAT  

AVALUACIÓ 
UNITATS DIDÀCTIQUES 

Nº DE 
SESSIONS 

 

PRIMERA 

(22 sessions, 11 

sessions dues 

hores) 

 

1. Escalada 8 

2. BTT, mountain bike.  

 
8 

3. Pàdel. Un esport de raqueta més.  4 

4. Escalfament específic i millora de la condició física a 

través de diferents esports 

2 

 5. Escalfament específic i millora de la condició física a 

través de diferents esports 
6 
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SEGONA 

(22 sessions) 

3ª setmana de Març 

6. Balls de saló: merengue, cha cha cha, swing. 8 

7.. Teles acrobàtiques. Creació d’una coreografia 8 

 

TERCERA 

(6 sessions) 

 

3ª setmana de Maig 

9. Hípica  6 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES   

 11.8 METODOLOGIA GENERAL I ESPECÍFICA. RECURSOS DIDÀCTICS I 

ESPECÍFICS 

A l’àrea d’educació física i seguint a Contreras (1998) en Didàctica de 

l’educació física entén les orientacions metodològiques com a sinònim d’estils 

d’ensenyament, estratègia pedagògica o didàctica. Aquests estils d’ensenyament 

no són vàlids per a qualsevol situació, sinó que s’han d’adaptar al professor, a les 

característiques dels alumnes, objectius d’ensenyament, espais disponibles, 

material, etc. 

L’estil d’ensenyament és la forma particular de fer classe per cada professor, o 

la relació entre els elements personals i la matèria en el procés d’ensenyament 

aprenentatge. En definitiva, l’estil d’ensenyament és la forma peculiar del professor 

d’interaccionar amb els alumnes i la matèria objecte d’ensenyament aprenentatge 
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en cadascun dels moments. Aquests estils d’ensenyament no es donen d’una 

manera pura, sinó que en la pràctica són barrejats en funció de la situació 

d’ensenyament desitjada. 

Segons Contreras (1998) classifica els estils d’ensenyament en: 

f) Tradicionals. 

g) Participatius. 

h) Individualitzadors. 

i) Implicació cognitiva del alumne. 

j) Afavoridors de la creativitat 

 

A) ELS ESTILS TRADICIONALS són aquells caracteritzats per un major 

control del professor sobre les decisions que afecten al procés d’ensenyament 

aprenentatge. Podem trobar dos estils entre els tradicionals, l’ensenyament 

mitjançant instrucció directa i l’assignació de tasques. 

 

● L’ensenyament mitjançant la instrucció directa.  És dóna quan el 

professor proporciona a l’alumne la resposta d’un problema motor. La 

instrucció directa ha d'estar basada en l’existència d’una solució 

perfectament definida i eficaç i la capacitat del professor de comunicar a 

l’alumne aquesta solució. 

 

Aquest estil es distingeix per travessar les següents seqüències, en primer lloc 

una explicació per part del professor d’allò que s’ha d’aprendre, a continuació una 

demostració per part del mateix i en tercer lloc una pràctica organitzada de tota la 

classe, que compren l’execució i l’avaluació, referida aquesta a les correccions de 
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pròpia execució. Aquest estil és extremadament eficaç en aquelles tasques 

motrius on l’element essencial és el rendiment mecànic. S’utilitza d’una manera 

pura en l’aeròbic o la gimnàstica jazz, i d’una manera menys pura en 

l’aprenentatge dels gestos tècnics esportius. 

 

● L’assignació de tasques. Aquest estil suposa un pas endavant en 

la progressiva autonomia de l’alumne. El procediment de l’assignació de 

tasques és el següent: Els alumnes es reuneixen al voltant del professor 

per a escoltar l’explicació de la tasca a realitzar, a continuació cada 

alumne va al seu lloc de treball i comença a executar la tasca 

encomanada. El professor va d’un lloc a un altre de la classe, observant el 

treball dels alumnes i fa les correccions que creu necessàries. Una volta 

finalitzada la tasca de tots els alumnes o una gran majoria d’ells, se torna 

al sistema de dispersió-reunió.  

 

B)  ESTILS D’ENSENYAMENT PARTICIPATIUS.  Aquests estils són adequats 

quan el professor no pot atendre a tots els alumnes i busca la col·laboració entre 

ells per a que s’observen i realitzen el feed-bak immediat. Podem distingir 

l’ensenyament recíproc i el microensenyament. 

 

● L’ensenyament recíproc. L’essència de l’estratègia consisteix en 

què els alumnes organitzats per parelles o trios realitzen la tasca 

encomanada pel professor a la vegada que corregeixen els seus propis 

defectes. La tasca del professor es centra en la part preactiva al definir 

clarament les observacions en cadascuna de les tasques, així com els 

criteris de correcció o incorrecció de les mateixes. El nucli fonamental està 
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en el paper de l’observador o corrector que ha de saber detectar els error i 

plantejar les solucions, fomentant l’atenció selectiva i la capacitat d’anàlisi. 

 

● Microensenyament. El microensenyament consisteix en una 

organització al voltant d'un nucli central integrat per uns cinc o sis alumnes 

als que el professor transmet la informació a aprendre i els elements 

organitzatius (distribució, errors, reforços,..) per a que aquests actuen de la 

mateixa forma amb la resta de l’alumnat. 

 

 

C) ESTILS D’ENSENYAMENT TENDENTS A LA INDIVIDUALITZACIÓ. Són 

aquells que atenen primordialment a l’alumne tenint en compte els diferents 

interessos, els diferents ritmes d’aprenentatge i diferents nivells d’aptitud. Podem 

distingir els següents estils: el treball per grups, els programes individualitzats i 

l’ensenyament modular. 

 

● El programa individual.  Suposa el màxim d’individualització de 
l’ensenyament. La tasca del professor és indirecta ja que cadascun dels 

alumnes segueix el seu programa de forma independent. L’organització 

consisteix en l’elaboració d’unes fulles d’observació i descripció de les 

tasques a realitzar. Amb caràcter general aquestos programes tenen un 

propòsit específic, permetent un elevat grau d’independència en l’execució 

de les tasques. 

 

● Treball per grups de nivell. Aquest estil d’ensenyament s’utilitza per 

a fer una individualització de l’ensenyament per nivells d’aptitud. Aquest 
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estil utilitza fulles de tasques per als diferent grups de nivell, que han 

d’estar ubicats en diferents àrees de treball. 

 

● Treball per grups d’interessos i motivacions. Té les mateixes 

característiques del treball per grups, diferenciant-se en què l’alumne pot 

triar entre diferents activitats, en funció dels seus interessos i motivacions. 

 

D ) ESTILS D’ENSENYAMENT COGNITIUS. Aquests estils estan basats en la 

psicologia evolutiva de Bruner, Piaget, Vygotsky y Ausubel, són especialment 

aptes per a l’aprenentatge de tasques obertes, habilitats bàsiques i genèriques, 

situacions tàctiques i d’expressió corporal. Dins d’aquest apartat es troben el 

descobriment guiat i la resolució de tasques. 

 

● El descobriment guiat. L’estratègia està basada en el que Bruner 

anomena dissonància cognitiva, és a dir, estimular la funció cognitiva per a 

cobrir la necessitat de procurar una solució al problema motriu plantejat. 

Aquest estil consisteix en definir el tema objecte d’aprenentatge, per a fixar 

la seqüència de les diferents etapes que portaran ordenadament a la 

solució final. El professor presta especial atenció a la direcció de la 

seqüència, la dimensió de cadascun dels passos, la interrelació entre ells i 

la velocitat de la seqüència. 

● La resolució de tasques. Aquest estil d’ensenyament pretén que 

l’alumne trobe per si mateix la resposta amb total independència del 

professor. L’estratègia consisteix fonamentalment en la recerca 

d’alternatives per a la resolució de tasques motrius, estimulant la creativitat 

de l’alumne. L’execució de l’estratègia suposa que les tasques plantejades 

han d’ajustar-se a l’experiència, disposició i interès de l’alumne, és a dir, 
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han de ser significatius. Aquest estil s’implementa mitjançant la 

presentació del problema als alumnes, seguit d’una fase d’actuació i 

experimentació d’acord a les normes establides, per a més tard reflexionar 

i definir la natura del problema i en funció d’aquest prendre les  decisions, 

finalitzant amb el reforç de les respostes positives dels alumnes. És un 

estil molt apropiat per a l’ensenyament dels esports col·lectius 

fonamentalment la tàctica i l’estratègia. 

 

E) ESTILS QUE PROMOUEN LA CREATIVITAT. El seu objectiu és el de 

fomentar la llibertat en relació a la lliure expressió de l’individu, la creació de nous 

moviments o la innovació tant per a alumnes com per a professors. Els estils 

creatius se materialitzen a través d’un moment inicial on el professor demana als 

alumnes que descriguen la situació segons la veuen per a més tard remodelar el 

moviment d’acord a les diferents analogies que són suggerides pels propis 

alumnes, és un estil molt apropiat per treballar l’expressió corporal. 

 

La metodologia està basada en la utilització de mètodes que propicien la 

participació de l’alumnat. La major part dels continguts s’estableixen en progressió 

i augment de requeriments del primer a quart curs d’ESO, seguint la línia de 

desenvolupament de l’alumnat. 

 Els mètodes d’ensenyament utilitzats dependran en tot moment de l’activitat 

i la unitat didàctica que tractem. Així mateix evolucionen els diferents estils 

d’ensenyament: 

Al primer cicle, s’utilitzaran en major mesura estils d’ensenyament més 
dirigits com la instrucció directa i l’assignació de tasques, així com quan calga 

ensenyar algun patró tècnic o habilitat motriu molt específica. En avançar el curs 

s’anirà canviant a estils més significatius i creatius i el descobriment guiat.  
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En el segon cicle d’ESO es pretén que l’alumne siga més independent en 

l’elaboració de tasques  i per tant la metodologia que s’utilitza és menys directiva 

que en el primer cicle. 

Per a incidir en l’activitat reflexiva de l’alumnat, i sempre que els continguts i 

el temps ho permetisquen, buscarem provocar la RECERCA I RESOLUCIÓ als 

problemes plantejats, evitant la reproducció de models.  

En general, el més utilitzat serà L’ASSIGNACIÓ DE TASQUES I EL TREBALL EN 

GRUP perquè solen motivar l’alumnat a treballar conjuntament i cooperar entre 

ells. 

 

RECURSOS DIDÀCTICS 

MATERIALS.  

En el departament realitzem un inventari la primera setmana de setembre  
per veure les necessitats de material. El tipus de material que podem utilitzar 
el presente en la següent graella. 

TIPUS DE MATERIAL EXEMPLE U.D. 

MATERIAL IMPRÈS Fitxes i fotocòpies Totes 

MATERIAL TRADICIONAL 

D'EDUCACIÓ FÍSICA 

Espatlleres, cons, 

balons, postes 

voleibol, etc. 

Totes 

MATERIAL D'ELABORACIÓ 

PRÒPIA  

Pilotes de malabars i 

carioca mà de pilota  

Malabars i pilota 

valenciana. 

MEDIS AUDIOVISUALS Vídeo i càmera de Balls de saló i 
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fotos coreografies i 

acrogimnàstica. 

MATERIAL DEL PROFESSOR Projector. Plataforma 

educativa Google 

Classroom 

Totes 

 

11.9 ACTIVITATS I ESTRATÈGIES D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE. 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Encara que algunes activitats programades per altres departaments poden 

tindre relació amb l’àrea d’Educació Física, ací es plantegen les activitats 

programades íntegrament per aquest departament. Al llarg de l’any s’aniran 

seleccionant segons oratge, disponibilitat, programes i cartelleres, possibilitats... 

 

ACTIVITATS A REALITZAR NIVELL DATA 

Setmana de esquí. Tots (excepte 1ers 
ESO) 

Febrer. 

Activitats en la natura: senderisme, orientació... Tots. 1r/2n/3r 
trimestre. 

Activitats esportives a la platja. 1ers Batxiller. 3r trimestre. 

Iniciació activitats nàutiques.  1ers ESO 3r trimestre. 

Excursió Urban Planet Jump 2ns i 3ers ESO. 1er  trimestre. 

Pràctica de la natació en piscina. 1er batxillerat. 3r trimestre. 

Visites a centres esportius i instal.lacions esportives 
amb la possibilitat de realitzar activitats. 

Tots Tot el curs 

Eixides per els voltants de l’institut per a treballar 
condició física: carrera o bicicleta. 

Tots. Tot el curs. 
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Activitats físiques i esportives en la Setmana Cultural i 
jornades especials d’activitats de Centre (fi de 
trimestre, fi de curs, trobada d’escoles valencianes...) 

ZUMBA, Dansa: balls de saló. 

Tots. Tot el curs. 

Activitats físiques i esportives, encontres esportius al 
primer esplai. 

Tots. Tot el curs. 

Dia d’esquí a Valdelinares Tots 2n trimestre 

   

 

 

  

 

 

 

 

CRITERIS PEDAGÒGICS DE LES EIXIDES DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA. 

� Les eixides de l’àrea d’Educació Física han de tractar continguts diferents 

dels desenvolupats a les sessions d’EF dins el centre i, al mateix temps, han de 

realitzar-se en instal·lacions o espais diferents a les que disposem al centre i en 

ambients naturals diversos. Depenent de l’objectiu, la seva duració pot ser des de 

vàries hores fins a varis dies. Seran de rellevant importància les eixides d’activitats 

físiques i esportives a la natura per ser eixides en que els continguts i situacions 

didàctiques presenten unes connotacions molt diferencials, al mateix temps que 

són eixides que en les situacions pedagògiques plantejades pel professor d'EF 

difícilment podran ser experimentades per molts dels alumnes en la seva vida 

futura. 
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� És prioritat bàsica que l’alumne tinga una experiència el més variada 

possible de les eixides d’Educació Física a la natura de tal manera que aquestes 

inclouen una gran varietat d’activitats físiques i esportives en diferents paratges 

naturals i durant diferents estacions de l’any. Per tant, cap promoció d’alumnes 

repetirà una eixida amb continguts similars a una eixida anterior. També és 

rellevant que l’alumne experimente al màxim possible els principis de 

supervivència a la natura i la vivència dels hàbits de les persones que viuen en 

ambients naturals o que realitzen llargues estades a la natura. Evidentment doncs, 

s’evitaran les estades en hotels, l’ús de restaurants per a les menjades, 

l’assistència a discoteques, i qualsevol tipus d’activitat que no estiga d’acord amb 

la filosofia exposada i que apart suposen despeses econòmiques extres.  

� Cada promoció d’alumnes pot seguir una planificació d’ eixides de l’àrea 

d’Educació Física diferent al llarg dels 4 anys d’ESO i, si s’escau, al Batxillerat.  

� Cada professor d’Educació Física valorarà per a cada promoció 

d’alumnes quines eixides són més adients durant cada curs escolar segons els 

objectius pedagògics de l’àrea d’Educació Física, les experiències dels alumnes 

en eixides anteriors i els interessos i motivacions dels respectius alumnes. 

� Alumnes de dos nivells educatius diferents no realitzaran una mateixa 

eixida d’Educació Física conjuntament. Si excepcionalment la selecció d’una eixida 

coincideix entre dues promocions d’alumnes diferents durant un curs escolar, es 

pot plantejar la possibilitat de realitzar-la coordinadament, sempre i quan els dos 

professors d’Educació Física responsables consideren que pot ser beneficiós per 

als alumnes. 

� Els professors acompanyants seran seleccionats pels professors d'EF 

considerant el següents aspectes: mínim nivell motriu, condicions per practicar 

l'activitat prevista acompanyant als alumnes, motivació per participar a l’ eixida 

col·laborant de forma activa, qualitat d'interrelació amb els alumnes, nivell de 
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respecte/autoritat moral en front als alumnes, i experiència en eixides realitzades 

en condicions educatives. 

� Si l’eixida en qüestió requereix material, instal·lacions i professionals 

especialistes per a la realització de l'activitat planificada; els professors d'EF 

supervisaran, orientaran i si cal definiran les condicions de pràctica i organització 

de tota l'activitat per tal d'assegurar la seguretat dels alumnes i l'assoliment dels 

objectius previstos. 

� Si es plantegen eixides interdisciplinars amb altres àrees educatives, 

caldrà valorar si els objectius i continguts plantejats per les altres àrees són 

compatibles amb els plantejats per la nostra àrea i amb els objectius i continguts 

pròpiament transversals. Si els professors d'altres àrees estan capacitats i 

motivats es podran aconseguir projectes interdisciplinars molt interessants pels 

alumnes. 

� La participació a les eixides de l’àrea d’Educació Física gratuïtes és 

obligatòria per a tots els alumnes i poden ser motiu de puntuació dins de 

l’avaluació de l’assignatura. Quan un alumne tinga algun impediment que 

l’impossibilite participar en una eixida gratuïta, el professor d’Educació Física 

responsable de la mateixa li prepararà un dossier de treball teòric sobre els 

continguts de l’eixida en qüestió per tal que dit alumne el desenvolupe al centre 

durant el/s dia/es de l’eixida. 

� La participació a les eixides de l’àrea d’Educació Física no gratuïtes no 

és obligatòria per als alumnes. Dites eixides només es desenvoluparan si tots els 

alumnes poden pagar-la. Si no és així, no es plantejarà l’eixida fins que no s’hagen 

aconseguit les pertinents ajudes econòmiques per a tots els alumnes que ho 

necessiten. Una vegada coberta aquesta condició, si no hi ha més de un 80% de 

participació d’alumnes a l’ eixida, no es portarà a terme. Excepcionalment, aquest 

percentatge es canviarà si el motiu dels alumnes que no “volen” participar a 

l’eixida no està prou justificat ni prou avalat per pares o tutors legals. Una vegada 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

301 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

aconseguits aquests requisits, l’eixida pot ser motiu de puntuació dins de 

l’avaluació de l’assignatura.  

� Per a totes les eixides de l’àrea d’Educació Física es plantejarà un treball 

previ, un treball durant la vivenciació de l’eixida i un treball posterior a l’eixida per 

tal que l’alumne  sempre realitze una auto-avaluació de la seva experiència. 

Aquests treballs també poden ser motiu de puntuació dins de l’avaluació de 

l’assignatura. 

� Un alumne/a amb amonestacions per faltes d’actitud en qualsevol àrea, 

no podrà participar en les eixides de caràcter voluntari. 

� Un cop seleccionada una eixida a partir de tots aquests criteris, el 

Departament d’Educació Física iniciarà els tràmits per presentar l’eixida a la reunió 

d’equips docents pertinent per coordinar les dates de l’eixida d'EF amb les dates 

de possibles eixides d’altres àrees; i posteriorment serà presentada al consell 

escolar per a la seva aprovació. 

� Qualsevol situació nova no contemplada en aquesta declaració  de 

principis pedagògics serà analitzada al Departament d’Educació Física per tal de 

prendre una decisió consensuada. 

 
1. AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT  

       

1.1. CRITERIS D´AVALUACIÓ 1er BATXILLERAT 

 

Bloc 1: Condició física i salut. 

BL.1.1. Planificar i posar en pràctica un programa personal d’activitat física per a  

millorar la seua condició física i salut i utilitzar les noves tecnologies, a partir d’una 

avaluació de les seues capacitats físiques amb l'aplicació de sistemes de millora 

de les capacitats físiques implicades, i els principis de freqüència, volum i 
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intensitat, integrar coneixements d’alimentació, activació i recuperació i avaluar les 

millores obtingudes. 

 

BL.1.2 Dissenyar de forma autònoma activitats en les fases d’activació i 

recuperació, relacionar-les amb la part principal de la sessió i posar-les en pràctica 

graduand progressivament la seua intensitat. 

BL.1.3 Debatre sobre la relació entre les actituds i els estils de vida saludables 

amb la imatge corporal, les activitats d’oci, les activitats físiques i l’esport, la 

prevenció de malalties i addiccions, els hàbits positius i negatius i els seus efectes 

sobre la condició física i la salut, i avaluar el seu impacte en el context social i 

econòmic. 

Bloc 2: Jocs i esports. 

BL.2.1. Realitzar amb fluïdesa i control habilitats individuals específiques 

integrades en activitats fisicoesportives de cooperació, competitives i no 

competitives del nivell educatiu i mostrar mentres les realitza actituds 

d’autoexigència i col·laboració i preservar la seguretat individual i col·lectiva. 

BL.2.2. Resoldre situacions motrius dels jocs i esports d’oposició, col·laboració o 

col·laboració oposició, en contextos de competició, aplicant els fonaments tècnics, 

tàctics i reglamentaris més adequats, en funció dels estímuls rellevants. 

BL.2.3. Organitzar partides de pilota valenciana i  jugar amb correcció a raspall al 

carrer, al trinquet, a ratlles, nyago, frare, escala i corda, galotxa. 

Bloc 3: Activitats adaptades al medi 

BL.3.1. Organitzar activitats físiques i esportives inclusives i respectuoses amb 

l’entorn i el medi natural i argumentar sobre el seu impacte ambiental, econòmic i 

social. 
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BL.3.2. Realitzar activitats fisicoesportives inclusives del nivell educatiu en el medi 

natural amb eficàcia, precisió i control i utilitzar les noves tecnologies (GPS) 

mostrar hàbits de conservació i protecció del medi ambient, i aplicar protocols de 

seguretat i primers auxilis. 

Bloc 4: Expressió corporal i comunicació 

BL.4.1. Dissenyar de forma autònoma muntatges artístics individuals o col·lectius, 

utilitzar les noves tecnologies, representar-los amb desinhibició i creativitat  i 

seleccionar les tècniques més  apropiades a la intencionalitat  de la composició. 

BL.4.2 Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses i 

utilitzar les estratègies de comprensió oral per a obtindre informació i aplicar-la en 

la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus coneixements i la realització de 

tasques d’aprenentatge 

aplicar les normes de la prosòdia i la correcció gramatical del nivell educatiu i 

ajustar-les a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a 

transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no 

discriminatori. 

BL.4.4. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, 

social o professional i aplicar  les estratègies lingüístiques i no lingüístiques  del 

nivell educatiu pròpies de la interacció oral amb la utilització d'un llenguatge no 

discriminatori. 

BL.4.5. Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell educatiu 

i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de 

l'àmbit  personal, acadèmic, social o professional. 

BL.4.6. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital, 

utilitzar les estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu per a obtindre 
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informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus 

coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge. 

BL.4.7 Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional en 

diversos formats i suports, cuidar els seus aspectes formals, i aplicar les normes 

de correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu  i ajustar-los a les propietats 

textuals de cada tipus i  situació comunicativa, per a transmetre de forma 

organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 

BL.4.3. Expressar oralment textos prèviament planificats, de l’àmbit personal, 

acadèmic, social o professional, amb una pronunciació clara. 

Bloc 5: Elements transversals a l’assignatura 

BL.5.1.Assumir la responsabilitat de la mateixa seguretat en la pràctica d’activitat 

física, tenint en compte els factors inherents a l’activitat  i adoptar  mesures 

preventives per a evitar  les conseqüències que poden tindre les actuacions poc 

acurades sobre la seua seguretat  i d’altres participants. 

BL.5.2. Gestionar de forma eficaç  activitats fisicoesportives i artisticoexpressives, 

fer propostes creatives i confiar en les seues possibilitats, mostrar energia i 

entusiasme durant el seu desenrotllament,  prendre decisions raonades, assumir 

riscos i responsabilitzar-se de les seues accions i de les conseqüències. 

 

BL.5.3. Buscar i seleccionar a partir d’una estratègia de filtrat  i de forma 

contrastada en mitjans digitals, organitzar la informació obtinguda per mitjà de 

diversos procediments de síntesi, citar adequadament la seua procedència, 

registrar-la de forma cuidadosa o emmagatzemar-la digitalment en dispositius 

informàtics i servicis de la xarxa 

BL.5.4. Crear i editar continguts digitals del nivell educatiu  amb sentit estètic, 

utilitzar aplicacions informàtiques, conèixer com aplicar els diferents tipus de 
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llicències; col·laborar en entorns virtuals d’aprenentatge i seleccionar la ferramenta 

de comunicació TIC, servici de la web social o mòdul en entorns virtuals 

d’aprenentatge més apropiat  i aplicar bones formes de conducta en la 

comunicació (prevenció i denúncia de males pràctiques). 

BL.5.5. Organitzar un equip de treball, distribuir responsabilitats i gestionar 

recursos perquè tots els seus membres participen i arriben a les metes comunes, 

influir positivament en els altres, generar implicació en la tasca i utilitzar el diàleg 

igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies, i actuar amb responsabilitat i 

sentit ètic. 

BL.5.6. Planificar activitats fisicoesportives i artisticoexpressives del nivell educatiu 

i fer una previsió de riscos en la utilització d’equipaments i espais, recursos i temps 

ajustada als objectius proposats, assignar  responsabilitats,    adaptar-les a canvis 

i imprevistos considerant diverses alternatives per a transformar les dificultats en 

possibilitats,  avaluar el procés i el producte final i comunicar de forma creativa els 

resultats obtinguts. 

11.11 CRITERIS D'AVALUACIÓ 2n BATXILLER 

Bloc 1. Condició física i salut. Curs 2n 

BL.1.1. Dissenyar i posar en pràctica una planificació d’entrenament personal per 

a la millora de la seua condició física i salut centrat en un objectiu esportiu marcat 

prè- viament i utilitzant les noves tecnologies, a partir d’una autoavaluació inicial 

del seu nivell de condició física, que incloga: sistemes i mètodes de millora de les 

capacitats físiques implicades, principis d’entrenament, control d’intensitat, pautes 

de nutrició i autoavaluació dels resultats. 

BL.1.2. Dissenyar de manera autònoma activitats en les fases d’activació i 

recuperació, adaptar-les a l’objectiu de la part principal de la sessió i controlar la 

progressió de la intensitat durant la realització de les activitats amb mitjans 

tecnològics. 

BL.1.3. Dur a terme una investigació, a partir d’articles tècnics i mitjans de comuni- 

cació, sobre la relació entre les actituds, els hàbits i els estils de vida saludables 
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amb aspectes rellevants de la condició física i la salut, i determinar-ne la incidència 

en el mateix context social i personal. 

BL.1.4. Organitzar exposicions, xarrades, debats, tallers i jornades lúdiques 

dirigides a l’alumnat del mateix centre i a altres col·lectius de l’entorn social sobre 

activitats fisicoesportives i expressives, i altres elements que incideixen en la 

millora de la salut. 

Bloc 2. Jocs i esports. Curs 2n 

BL.2.1. Improvisar coreografies de tendències actuals i perfeccionar les habilitats 

espe- cífiques i l’equilibri en diferents postures i situacions de cooperació mentre 

es desenvo-lupen actituds no competitives. 

BL.2.2. Dissenyar i desenvolupar seqüències didàctiques (activitats, sessions, 

tallers, etc.), dirigides a l’alumnat del mateix centre i a altres col·lectius de l’entorn 

social, de situacions motrius individuals, activitats d’oposició, col·laboració o 

col·laboració-opo- sició i activitats lúdiques i esportives d’oci i recreació, així com 

de pilota valenciana, mentre es desenvolupen actituds no competitives. 

BL.2.3. Organitzar campionats en jornades lúdiques lectives dirigides a l’alumnat 

del mateix centre o de centres pròxims. 

Bloc 3. Activitats adaptades al medi. Curs 2n 

BL.3.1. Organitzar i dur a terme amb precisió i control activitats físiques i 

esportives d’adaptació al medi natural i urbà, organitzar-les de manera inclusiva 

per a l’alumnat del centre i altres col·lectius de l’entorn social, planificar la pràctica 

de les tècniques específiques, les actuacions de protecció i conservació del medi 

ambient i les mesures preventives i de seguretat necessàries, així com avaluar les 

actituds dels participants. 

BL.3.2. Adequar les activitats físiques i esportives d’adaptació al medi natural i 

urbà organitzades, així com els materials que cal utilitzar, a les diverses 

característiques i necessitats de les persones que hi participen. 

BL.3.3. Organitzar i dur a terme activitats d’adaptació al medi natural i urbà 

utilitzant les noves tecnologies i promoure’n la difusió entre la comunitat educativa 

a través de mitjans digitals (pàgines web, blogs, aplicacions informàtiques, etc.). 
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Bloc 4. Expressió corporal i comunicació. Curs 2n 

BL.4.1. Dissenyar de manera autònoma muntatges artístics individuals o 

col·lectius amb l’ajuda de les noves tecnologies i seleccionar els elements tècnics i 

artístics i les tècniques expressives més apropiades a la intencionalitat de la 

composició, així com representar-los públicament amb desinhibició i creativitat. 

BL.4.2. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses 

utilitzantles estratègies de comprensió oral per a obtindre informació i aplicar-les 

en la reflexiósobre el contingut, l’ampliació dels seus coneixements i la realització 

de tasques d’apre-nentatge. 

BL.4.3. Expressar oralment textos planificats prèviament, de l’àmbit personal, 

acadèmic,social o professional, amb una pronunciació clara, aplicar les normes de 

la prosòdia i la correcció gramatical del nivell educatiu i ajustar-los a les propietats 

textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de manera 

organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 

BL.4.4. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, 

social o professional i aplicar les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del 

nivell educatiu pròpies de la interacció oral amb un llenguatge no discriminatori. 

BL.4.5. Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell educatiu 

i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit personal, 

acadèmic, social o professional. 

BL.4.6. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital, 

utilitzantles estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu per a obtindre 

informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus 

coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge. 

BL.4.7. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional en 

diversosformats i suports mentre es presta atenció als aspectes formals, i aplicar 

les normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu i ajustats a les 

propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de 

manera organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 

Bloc 5. Transversal. Curs 2n 
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BL.5.1. Assumir la responsabilitat de la seua pròpia seguretat i la dels companys 

en la pràctica d’activitat física, tenint en compte els factors inherents a l’activitat, i 

adoptar mesures preventives, utilitzant els protocols establits, per a evitar les 

conseqüències que poden tindre les actuacions poc acurades sobre la seua pròpia 

seguretat i la d’altres participants. 

BL.5.2. Planificar activitats fisicoesportives i artístic-expressives del nivell educatiu 

amb una previsió de riscos en la utilització d’equipaments i espais, recursos i 

tempsajustada als objectius proposats, per a transformar les dificultats en 

possibilitats, organit- zar-ne la posada en pràctica, avaluar el procés i el producte 

final i comunicar de maneracreativa els resultats obtinguts. 

BL.5.3. Buscar i seleccionar a partir d’una estratègia de filtració i, de manera con- 

trastada en mitjans digitals, organitzar la informació obtinguda per mitjà de 

diversos procediments de síntesi, amb la citació adequada de la procedència, el 

registre acurat o l’emmagatzematge digital d’aquesta informació en dispositius 

informàtics i serveis de la xarxa. 

BL.5.4. Crear i editar continguts digitals del nivell educatiu amb sentit estètic amb 

l’aju-da d’aplicacions informàtiques, i conéixer com aplicar els diferents tipus de 

llicències; col·laborar en entorns virtuals d’aprenentatge amb la selecció de les 

ferramentes de comunicació TIC, el servei de la web social o el mòdul en entorns 

virtuals d’aprenen- tatge més apropiat, i aplicar bones formes de conducta en la 

comunicació (prevenció i denúncia de males pràctiques). 

BL.5.5. Organitzar un equip de treball amb la distribució de responsabilitats i la 

gestió de recursos perquè tots els seus membres hi participen i assolisquen les 

metes comunes, influir positivament en els altres de manera que es genere 

implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 

discrepàncies amb responsabilitat i sentit ètic. 

BL.5.6. Identificar els entorns laborals, professions i estudis de l’àmbit de 

l’educació física i l’esport vinculats als coneixements del nivell educatiu, així com 

els entorns esportius locals; analitzar els coneixements, les habilitats i les 

competències necessaris per al seu desenvolupament i comparar-les amb les 
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seues aptituds i els seus interessos per a generar alternatives davant de la presa 

de decisions vocacional. 

 

11.12 INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ       

L´avaluació serà continua. Es realitzarà de manera sistemàtica i amb 

regularitat. En primer lloc es fa una avaluació inicial. Al llarg del procés es realitza 

una avaluació formativa el que fa possible el reajust del grau en que 

s’aconsegueixen els objectius del procés. I l´avaluació final constitueix la síntesi 

dels resultats.  

 Els instruments els presente en la següent graella: 

 INSTRUMENT EXEMPLE ACTIVITATS/UD 

SUB

JEC

TIV

A 

Registre anecdòtic. Actitud, participació, interés Valoració actitut. 

Llistes de control. Realitza conductes si, 

no, a vegades 

 

Valoració actitud. 

 

Qualitat de l’execució 

aconseguida 

Valoració proves 

execució. 

Escales de classificació. Grau d’adequació a l’objectiu Exàmens 

pràctics. 

Registre aconteciments Es registren comportaments Exàmens 

pràctics. 

Cronometraje Cronometrar un comportament Cond. Física 

Registre anecdòtic. Rutines aseo i assistència Valoració, aseo i 

assistència 
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OBJ

ECT

IVA 

Test. Proves de Condició Física Cond. Física 

Proves d'execució.  Prova pràctica. Quasi totes 

Proves escrites Examen, treball o llibreta. Totes 

 

TIPUS D'AVALUACIÓ.  

La gran varietat de continguts que tenen cabuda en el currículum d’EF fa 

necessari el disseny d’activitats i procediments encaminats a l’avaluació dels 

mateixos; aquest aspecte es fa encara més complexe si tenim en compte la 

diversitat de concrecions curriculars que permet la flexibilitat del nostre sistema 

educatiu actual. 

 Donada la diversitat de capacitats susceptibles de ser avaluades, es 

recomanable utilitzar estratègies quantitatives i qualitatives, no obstant, és 

necessari determinar l’adequació de cadascuna d’elles a les diferents capacitats 

que es pretén valorar i als distints continguts, com en que proporció es va a 

utilitzar unes i altres. 

 L’avaluació subjectiva (perspectiva qualitativa) es basarà en apreciacions i 

observacions que el professor realitza en funció d’unes conductes que espera de 

l’alumne, al que se l’ha informat abans sobre la natura de eixes conductes: atenció 

en classe, interès, participació en las activitats, grau de implicació, puntualitat, 

observació sobre l’execució i practica de habilitats, etc. 

 L’avaluació objectiva (perspectiva quantitativa) és el resultat de la utilització 

d’instruments i proves que poden ser quantificades sense que intervingui 

apreciacions del professor. 

 La nostra proposta es situa en una perspectiva holística on es té en compte 

tant la valoració qualitativa com la quantitativa, com també altres aspectes 

personals, emotius, afectius de l’alumne tant permanent com temporals, que 
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poden incidir en el procés i resultat obtenint per ells en determinats aparells i fases 

del procés d’ensenyament-aprenentatge. És a dir, contemplem als alumnes en la 

seua totalitat com a persona tenen en compte el context i l’ambient en que es 

situa. 

Per a l'avaluació dels alumnes, s’utilitzen diferents tipus de registre, com per 

exemple la llista de control i registre de fets, que es reflexarà posteriorment al 

quadern del professor quasi diàriament.  

S’utilitzarà tant l’avaluació objectiva com la subjectiva segons les 

circumstàncies en les que es donen les activitats proposades, i predominarà 

qualsevol d’elles en funció dels interessos de la matèria i que el professor 

considere més oportuns. 

 L'avaluació que es pretén respon a les característiques de formativa, global 

i objectiva, i per suposat, adaptada a les característiques del xiquet. Amb 

l'avaluació inicial es fa un recull de informació al voltant dels coneixements i 

capacitats prèvies, per a fer les modificacions pertinents a la programació i per a 

poder-les contrastar al final, al mateix temps que es detecta l'existència 

d'ACNEES, i que posteriorment i amb l'ajuda del departament d'orientació 

programarem les ACIS corresponents. L'objectiu de l'avaluació s'aconsegueix al 

final (sumativa), si l'alumne ha incrementat els seus coneixements en els tres 

àmbits. 

 Es completa la informació amb l'auto i coavaluació dels propis alumnes. Així 

s'intenta reunir tots els elements de judici per a qualificar i conèixer millor a 

l'alumne.  

AVALUACIÓ INICIAL 

Es farà una avaluació inicial a principi de curs del centre, recursos 

material i humans, de l’organització del departament d’Educació Física, horaris... 
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Respecte a l’alumnat (nombre característiques, procedència, motivacions, 

nivell de formació...): es farà una enquesta escrita o oral on es posen de manifest 

els coneixements conceptuals previs, les experiències anteriors, la pràctica 

esportiva fora del centre i la disposició i pre-concepció de l’assignatura. 

 

Es farà una avaluació inicial al principi de cada unitat didàctica 

mitjançant tasques a la classe, col·loqui general i observació i registre per part del 

professor. Així l’alumnat també constatarà el seu nivell inicial. 

AVALUACIÓ FORMATIVA CONTINUA 

S’aplicarà durant el procés d’aprenentatge i no per separat. És el procés unit 

a tots els actes didàctics previstos i amb el mateix tractament. S’utilitzaran al llarg 

de l’etapa: 

- FITXES: s’aporta informació i l’alumnat completa amb activitats 

diverses. 

- TREBALLS: sobre continguts de temes crítics relacionats amb les 

unitat didàctiques. 

- QÜESTIONARIS: de reconeixement i d’identificació dels elements a 

aprendre. 

- OBSERVACIÓ: observació i registre de les activitats dels companys i 

la professora, incloent-hi, si s’escau, una valoració. 

- DISSENY i posada en pràctica d’activitats de forma autònoma. 

- LLISTES DE CONTROL: a través de l’observació sistemàtica i 

directa de les activitats i el desenvolupament de les sessions, constatar l’esforç 

realitzat, l’assistència a classe, la participació, el tractament del material i les 

instal·lacions... 
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- ESCALES DESCRIPTIVES: a través de l’observació directa es 

registren els progressos que es fan a nivell motriu, així com les dificultats 

d’aprenentatge i de relació. 

- REGISTRES ANECDÒTICS: sobre el desenvolupament de les 

tasques d’un grup... 

- INDICACIONS-CORRECCIONS-QÜESTIONS: sobre la pràctica, per 

part del professorat, que pot induir a l’autoavaluació de l’alumnat. 

- AUTOAVALUACIÓ: de l’alumnat sobre els objectius que es pretenen 

haver aconseguit en cada UD o al final de cada activitat. 

AVALUACIÓ FINAL 

Plantejada no amb caràcter definitiu sinó continuador o recopilador d’allò 

observat fins el moment. Per tant, no és l’objectiu principal sinó que es té en 

compte l’anàlisi diària de les activitats amb tots els procediments considerats 

anteriorment. 

  

AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT 

Es demana en algunes activitats l’opinió crítica de l’alumnat sobre el procés 

d’aprenentatge, mitjans i implicació del professorat. 

Al diari del professorat, s’analitzen les sessions, el nivell d’implicació propi i el 

seguiment que s’ha fet dels diferents aspectes de la sessió (objectius, activitats, 

material, alumnat, espai...). Igualment, es fa l’autoanàlisi al final de cada Unitat 

Didàctica. 

13.3. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BATXILLER 

La distribució dels continguts en la nota final de cada avaluació en 

BATXILLERAT és una suma dels percentatges assignats a cadascuna de les UD. 
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Per a aprovar la matèria caldrà arribar a una mitja de 5 en la suma de tots els 

percentatges.  

 La qualificació en cadascuna de les avaluacions, així com en l’avaluació 

final, es determinarà tenint en compte els punts acumulats per cada alumne en 

cada apartat, valorant tant si són els continguts en progressió (respecte a altres 

avaluacions) com si se n’introdueix algun de nou. 

Es considerarà de forma general el redondeig a partir de superar la meitat. 

Sempre i quan s’hagen entregat tots els treballs i la actitud i comportament hagen 

siguts adequats.   

 *Les recuperacions dels continguts parcials (teòrics i pràctics) queden 
a criteri de cada professor, sempre tenint com referent el que estableix la 
programació.  

Recuperació d’avaluacions i juliol: 

La recuperació es realitzarà al mes de maig/juny de cadascuna de les 

avaluacions no superades, i en cas de no superar qualsevol de les avaluacions, al 

mes de juliol s’avaluarà igualment només els continguts que no estiguen aprovats, 

i en els casos que decidisca el professorat podria avaluar-se tota la matèria. 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ. 

Tant per als alumnes que es presenten a la convocatòria de juliol com els que ho 

fan a maig/juny per recuperar l’assignatura pendent del curs anterior, els criteris i 

procediments de recuperació són els mateixos. L’alumne/a haurà de: 

Presentar els treballs o resums (correctament elaborats i sense faltes d’ortografia) 

dels temes teòrics que s’imparteixen al trimestre/s suspesos o al curs (pendent) en 

qüestió. 

Realitzar un examen teòric d’aquests temes.  

Realitzar les proves o pràctiques físiques que el professor considera pertinents i 

que servisquen perquè l’alumne/a adquirís un nivell mínim de competència motriu 

en els continguts que porta pendents. 
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13.4 ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ  

Des del departament d’Educació Física es propondran les activitats de reforç que 

es creguen necessàries per a aquell alumnat que el necessite.  

De la mateixa manera es podran proposar activitats d’ampliació de continguts per 

a aquells alumnes o grup que demande un interés específic en certs aspectes. 

Independentment de totes aquelles activitats complementàries plantejades al 

principi de curs. Fins i tot es podran plantejar de noves en funció dels interessos 

de l’alumnat. 

Exemples d’activitats de reforç i ampliació podran ser: 

● Lectures complementàries o resums per a reforçar. 

● Vídeos explicatius 

● Realització de treballs i mapes conceptuals 

● Eixides al medi natural i o a l’entorn local 

● Realització de treballs d’investigació i posada en pràctica. 

● Concertació de la visita d’alguna persona més formada en certs aspectes 

per ampliar en el que s’ha treballat a classe. 
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14. MESURES D´ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE 
SUPORT EDUCATIU O AMB NECESSITAT DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA 

En Educació Física, com en les demés àrees s’ha de prestar atenció a les 

diferents característiques i peculiaritats de cada alumne i intentar diversificar el 

procés d’ensenyament-aprenentatge. Tenint molt en compte els nivells de 

competència motriu dels alumnes i les experiències físiques prèvies. 

Seguint aquests apartats realitzarem les adequacions pertinents del procés 

per tal que els alumnes puguen : 

1. Cobrir certes deficiències o reafirmar la seua 

potencialitat motriu. 

2. Madurar la seua intel·ligència. 

3. Descobrir o aprofundir en activitats físiques pel temps 

lliure. 

 En l’Educació Física hem de tractar impartir la docència d’acord amb la 

diversitat de capacitats de l’alumnat , que per altra part és una pràctica que es ve 

realitzant ja en la majoria dels professors des de fa temps. 

 Les activitats s’han dissenyat amb un doble objectiu: Per una banda es 

tracta que l’alumne consolide l’aprenentatge assolit i per un altra facilite la 

diversitat de l’alumne. 

 En la programació, hem procurat centrar-nos en un o altre joc o esport, 

precisament per atendre de forma més directa a la possible diversitat de l’alumnat. 

Per a intentar afavorir l’aprenentatge de l’alumnat amb dificultats i evitar 

l’estancament de l’alumnat més afavorit, eliminant les possibles diferències no 

derivades del seu treball (grau de maduració motora, constitució innata, bagatge 

motriu i entorn social), s’han fet les següents adaptacions: 

  ADAPTACIONS EN EL CURRÍCULUM. 
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� Es faran VALORACIONS INICIALS, al principi de cada UD per poder 

constatar posteriorment el progrés i no sols el grau de rendiment, i per detectar 

possibles problemes. 

� A nivell de departament, es proposa fer una FITXA-DOSSIER que 

arreplegue sistemàticament dades dels alumnes i l’evolució al llarg del cicle i 

l’etapa. 

� S’estableix un ventall de continguts, referits als objectius, per triar el que 

millor respon a les característiques de cadascú. 

� A l’ensenyament de les tècniques, buscaran la “seua” solució al 

problema, i si no se li donarà un patró bàsic per a obtindre una eficàcia mínima en 

la tasca. 

� A cada activitat es posaran activitats de reforç (que puguen fer amb un 

professor de recolzament o en el seu defecte sols a casa), per a l’alumnat amb 

més dificultat. 

� La majoria dels criteris d’avaluació no s’han limitat a aspectes 

quantitatius estrictes. Estan oberts perquè es puguen aplicar en referència a les 

possibilitats de cadascú. Es diferencien uns objectius mínims, no limitadors, 

d’obligat aconseguiment. 

 ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS. 

Les adaptacions curriculars que calguen, es faran després d’una consulta 

amb l’equip educatiu, seguint les directius proposades i en funció del material 

disponible. 

 Els alumnes que no poden realitzar les classes amb “normalitat” faran un 

diari de la sessió que l’entregaran en el moment que finalitza aquesta. Si la 

indisposició és continuada, faran un diari de cada sessió i l’entrega es realitzarà 

quan es recuperen de la seua malaltia o lesió. 

 Quan l’alumne presente unes causes que li impedeixen el desenvolupament 

dels continguts d’una avaluació completa s’estudiarà el seu cas i es proposaran 

treballs alternatius adients. 
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En Educació Física, com en la resta d’àrees s’ha de prestar atenció a les 

diferents característiques i peculiaritats de cada alumne i intentar diversificar el 

procés d’ensenyament-aprenentatge. Tenint molt en compte els nivells de 

competència motriu dels alumnes i les experiències físiques prèvies. Seguint 

aquests apartats realitzarem les adequacions pertinents del procés per tal que els 

alumnes puguen : 

● Cobrir certes deficiències o reafirmar la seua potencialitat motriu. 

● Madurar la seua intel·ligència. 

● Descobrir o aprofundir en activitats físiques pel temps lliure. 

  

 En l’Educació Física hem de tractar impartir la docència d’acord amb la 

diversitat de capacitats de l’alumnat , que per altra part és una pràctica que es ve 

realitzant ja en la majoria dels professors des de fa temps. 

 Les activitats s’han dissenyat amb un doble objectiu: Per una banda es 

tracta que l’alumne consolide l’aprenentatge assolit i per un altra facilite la 

diversitat de l’alumne. 

 En la programació, hem procurat centrar-nos en un o altre joc o esport, 

precisament per atendre de forma més directa a la possible diversitat de l’alumnat. 

 

 

ELEMENTS TRANSVERSALS  

11.15 FOMENT DE LA LECTURA. COMPRENSIÓ LECTORA. 

EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA 

Encara que la nostra assignatura és fonamentalment pràctica, també 

treballem una part teòrica que pot fomentar la lectura. En esta part teòrica 
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treballem en cada unitat uns apunts elaborats pel departament. Estos apunts són 

llegits en classe per l’alumnat.  

A més hem pensat afegir lectures voluntàries en les diferents unitats, així 

com aportar i comentar a classe notícies relacionades amb la unitat. 

També anem a preparar lectures per als alumnes lesionats. 

I estem plantejant, amb coordinació amb el pla de foment de la lectura el 

establir dos lectures obligades relacionades amb la matèria per a dos cursos: 2n 

ESO i 1er BAT. Ens hem de coordinar primer per tal de veure que en aquests 

cursos altres àrees no envien moltes més lectures. 

 

11.16 COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. TECNOLOGIES DE LA 

INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

Des del departament d’Educació Física donem molta importància a l’ús de la 
comunicació audiovisual i de les TIC: 

Utilitzem un projector a classe per tal de donar exemples concrets sobre gests tècnics i 
mostrar un fum de habilitats i exemples esportius. Per a nosaltres l’aprenentatge per 
reproducció de models és molt important. 
Utilitzem el projector també per a mostrar apunts, esquemes conceptuals i realitzar diferents 
explicacions. 
Utilitzem la plataforma virtual Edmodo per a: 
Comunicació professor- alumne, viceversa i alumnes – alumnes. 
Exposició i mur de colecta de tots els materials audiovisuals treballats a classe i d'ampliació 
de conceptes. 
Exposició del treballs redactats i produits pels companys. 
Compartir imatges de les nostres activitats físiques.  
Realitzar enquestes, avaluació de les uudd i avaluació del professorat. 
Tests i exercicis de comprensió sobre els apunts i conceptes teòrics explicats en clase. 

 

11.17  EMPRENEDORIA 
Des del departament d'Educació Física contribuïm a fomentar un alumnat amb sentit 

crític i emprenedor des de diverses maneres: 
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Capacitat per a proposar activitats i esports que volen desenvolupar. Enquesta 
d'avaluació inicial sobre els seus interessos. 
Capacitat per entendre les normes dels jocs i proposar de noves o modificar-les per 
aconseguir uns jocs i activitats físiques més integradores i coeducatives. 
Construcció de materials nous per als seus jocs i activitats. 
Investigació i resolució de problemes plantejats. 

11.18  EDUCACIÓ CÍVICA I CONSTITUCIONAL.   

  
Des del departament d'Educació Física contribuïm a fomentar un alumnat amb sentit 

cívic i amb uns valors de diverses maneres: 

Respecte als companys, professor, instal·lacions i materials. 
Respecte a les normes del joc, establiment i modificació d'aquestes per a aconseguir 
uns jocs més justos i integradors i per tant més divertits per a tots. 
Respecte al medi ambient i la no contaminació. 
Respecte i foment de la no discriminació per qüestió de sexes, raça i fins i tot 
habilitats motrius. Tots tenim un paper important a fer. 
Comprensió del fet  que una vida saludable esdevé un factor positiu per a la nostra 

societat. 

12. ANEXES 

12.1 MATERIALS CURRICULARS I RECURSOS DIDÀCTICS. 

L'alumne haurà d’assistir a classe amb roba esportiva adequada. Al mateix 

temps portarà una bossa amb roba neta per a canviar-se, roba interior, tovallola, 

sabó, pinta, i material que es crega oportú per a la higiene personal. 

 Per al desenvolupament d'alguna de les UUDD el professor pot demanar 

algun tipus de material específic que l'alumne haurà d'aportar (raquetes, patins, 

bicicletes, cordes, material alternatiu o d’autoconstrucció, ...) 

Els coneixements conceptuals es donaran  sobre la pràctica de cada sessió, 

mitjançant materials curriculars a mode de fitxes. A poc a poc es formarà un 

dossier amb continguts crítics i conceptuals, i els possibles procedimentals i 

d’actituds. 

 També s’utilitzaran recursos didàctics i materials curriculars: 
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● Audiovisuals: vídeos, cintes de música, CDs, DVDs... 

● Gràfics: dibuixos, composicions, articles de periòdic i revistes... 

● D’elaboració pròpia: el “quadern o diari de l’alumne”, on va enregistrant els 

seus aprenentatges. 

● Ús de l’ordinador i de les noves tecnologíes. 

● Material específic: esquelet humà, plastelina, globus, etc. 

 

12.2 MECANISMES DE REVISIÓ DE LA PROGRAMACIÓ. 

 La programació didàctica ha de entendre’s com un material de revisió i de 

contacte directe entre currículum, departament, professorat i alumnat. És un 

document que ha d’estar en contínua observació per a facilitar la seua revisió i 

remodelació. 

 Una reflexió constant sobre la posada en pràctica de les unitats de 

programació ens ajudarà a millorar la pràctica educativa, per tant, esta 

programació no està tancada: deixem una porta oberta que ens recorda que 

hem de tenir sempre present este concepte de caràcter obert i millorable. 

 És imprescindible realitzar una avaluació de la pròpia programació, per això 

creem oportú utilitzar els següents criteris: 

1. Anàlisi de les modificacions i incorporacions realitzades durant el seu 

desenvolupament. 

2. Acompliment de la temporalització. 

3. Comprovació si s’han respectat els principis bàsics de la programació. 

4. Finalment, mitjançant el registre de l’observació i reflexió realitzada, a ser 

possible, al finalitzar cada sessió i sobretot al final de la unitat, intentarem 

analitzar: 

  Si els objectius didàctics propostos són els adequats o hem de reformular-

los. 
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�Si els continguts són realment significatius. 

�Si les activitats i els recursos estan seguint els camins adequats i ens 

condueixen a aconseguir els aprenentatges proposats. 

�Si la intervenció didàctica permet establir unes relacions òptimes entre 

tots els components del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

�Si l’avaluació està sent vàlida. 

� 12.3 MESURES A  ADOPTAR PER A L’ESCENARI 50% 
PRESENCIAL.MESURES A  ADOPTAR PER A L’ESCENARI 100% ON-LINE 

�  

� a) Canals de comunicació amb les famílies (perquè les famílies 
puguen col·laborar de manera activa en el procés d’atenció 
educativa en el domicili):  

� Tant a la modalitat d´ensenyament 50% a distància com 100% a 
distància es farà servir itaca i el correu corporatiu gva. 

�  

� b) Formes digitals d’interacció amb l’alumnat:  

� Tant a la modalitat d´ensenyament 50% a distància com 100% a 
distància la plataforma al voltant de la qual es durà a terme el procés 
d´ensenyament-aprenentatge a distància serà “Aules”.  En aquesta 
plataforma es proposaran les tasques a realitzar per a que l´alumnat 
les lliure en la mateixa plataforma; es proporcionarà material, 
explicacions... També es podrà fer servir el correu com a recurs per a 
una atenció individualitzada. 

� - Ensenyament 100% a distància: en aquesta modalitat ademés i en 
cas que s´estime oportú, per a fer videoconferèncias amb l´alumnat 
se farà servir la plataforma que també disposa la Conselleria 
d´Educació anomenada WEBEX.  

�  

� c) Condicions per a la realització, presentació i lliurament de les 
activitats i les proves d'avaluació.  
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� Les condicions per a la realització de les activitats dependran de 
quines puguen ser les restriccions a la movilitat ja que depenent 
d´aquesta casuística es poden plantejar activitats a l´aire lliure per 
treballar continguts relacionats amb el medi natural com senderisme 
a espais naturals propers al poble o orientació tant a serres properes 
com per zona urbana. 

� - Ensenyament 50% a distància: en aquest cas, com a norma 
general, s´avaluaran continguts pràctics de forma presencial i es 
podran avaluar continguts teòrics tant de forma presencial com a 
distància. Es podran utilitzar metodologies més socialitzadores amb 
treball per grups i tasques cooperatives. El temps presencial de 
l´alumnat a l´IES servirà per a organitzar el treball que anirà fent-se, 
resoldre dubtes i realitzar aquelles activitats que tinguen més 
dificultat per a realitzar-se a casa. 

� - Ensenyament 100% a distància: s´avaluaran tant continguts teòrics 
com pràctics, a distància. S´utilitzaran metodologies més 
individualitzadores. 

� d) Mesures que caldrà tindre en compte en relació amb l'alumnat 
amb necessitats específiques de suport educatiu.  

� - Ensenyament 50% a distància: en aquest cas es podrà fer un millor 
seguiment d´aquest alumnat aprofitant les classes presencials per a 
individualitzar l´atenció. 

� - Ensenyament 100% a distància: en aquest cas, si s´estima oportú, 
es faran servir les eines digitals esmentades anteriorment per a fer 
aquesta atenció individualitzada a aquests alumnes com 
videoconferències per Webex o treball de reforç a Aules. 

� e) Alternatives per a l'alumnat que no tinga accés a les TIC:  

� - Ensenyament 50% a distància: en aquest cas se li proporcionaran 
les tasques en paper quan l´alumnat estiga a l´IES per a que ho 
facen el temps que no estaran al centre educatiu. 

� - Ensenyament 100% a distància: se li proporcionaran les tasques en 
paper consensuant amb les famílies i l´alumnat  un calendari 
d´arreplegada de materials i lliurament de les tasques depenent de 
quines puguen ser les restriccions de movilitat. Inclós poden fer 
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servir el sistema emprat al tercer trimestre passat com és enviar el 
treball per mail a consergeria per a que s´imprimisca i el puga recollir 
i lliurar l´alumnat sense accés a les TIC. 

� f) Atenció a les famílies que demanen ser ateses de manera 
presencial:  si les autoritats permeten aquesta possibilitat es durà a 
terme mitjançant cita prèvia i amb les mesures higièniques i de 
seguretat establertes tant a la modalitat 50% presencial com a la 
modalitat 100% a distància.  

� 12.4 PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA. PLA DE REFORÇ 2020-
2021 

� Es prioritzaran els sabers fonamentals i competències clau, en lloc 
d'abundar en els continguts, dels quals importarà més la seua 
correcta adquisició i consolidació que la seua plena impartició. 

� Amb la finalitat de poder determinar de manera objectiva aquest 
nivell competencial de l'alumnat, el curs 2020-2021 començarà amb 
una avaluació inicial que servisca per a detectar les manques i 
necessitats de l'alumnat, referides bàsicament als continguts mínims 
no adquirits en el curs acadèmic 2019-2020, i així poder adequar la 
programació didàctica a aquestes necessitats i establir les mesures 
de reforç i suport que corresponguen.  

� Per a portar a terme l´esmentada acció les programacions d´aula 
d´Ed. Física de cada curs inclouran una preceptiva unitat didàctica 
inicial que servirà d´avaluació inicial. També es farà servir aquesta 
UD per a assegurar-se de que l´alumnat  tinga assolida una mínima 
competència digital que li permeta adaptarse a la metodologia de 
treball en línia mitjançant la plataforma utilitzada pel centre com es 
“Aules”, perquè tot l'alumnat la conega i la faça servir amb la suficient 
destresa i funcionalitat. 

� Es prioritzaran els següents aprenentatges: 

� - Respecte a les competències clau totes són importants però tenint 
en compte la situació actual es prioritzaran les següents: 

� Competència digital: per a que l´alumnat puga continuar amb el 
procés d´enseyament-aprenentatge en cas de suspensió de 
l´activitat educativa. 
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�  Competència d´apendre a apendre: important també en el cas 
esmentat de confinament. 

� Competències socials i cíviques: per a que l´alumnat respecte tant 
les normes de la matèria com les de seguretat social i demostre una 
actitut responsable i d´esforç en la matèria d´Educació Física. 

� - Respecte als continguts es continuarà incidint en els següents que 
tindran la consideració de continguts mínims: 

� 1º ESO: 

� BL 1:  

� - Característiques activitat física saludable. 

� - Capacitats físiques bàsiques relacionades amb la salut.  

� - Escalfament: concepte i fases. Tornada a la calma. 

� - Relació d´estils de vida saludable amb imatge corporal, activitats 
d´oci i activitat físic-esportiva. 

� BL 2: 

� - Adquisició d´habilitats motrius bàsiques: desplaçaments, salts, girs, 
llançaments, recepcions i colpejos amb una i dos mans.  

� - Fonaments técnics i tàctics d´esport individual. 

� BL 3: 

� - Mapes bàsics en orientació. 

� BL 4: 

� - Comunicació d´idees 

� - Relaxació. 

� - Tècniques d´expressió corporal que combinen espai, ritme i 
intensitat. 

� BL 5: 

� - TIC en la búsqueda d´informació, comunicació. 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

326 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

�  

�  

� 2º ESO: 

� BL 1: 

� - Característiques activitat física saludable. 

� - Capacitats físiques bàsiques relacionades amb la salut.  

� - Escalfament: concepte i fases. Tornada a la calma. 

� - Relació d´estils de vida saludable amb imatge corporal, activitats 
d´oci i activitat físic-esportiva. 

�  

� BL 2: 

� - Adquisició d´habilitats motrius bàsiques: desplaçaments, salts, girs, 
llançaments, recepcions i colpejos amb una i dos mans.  

� - Fonaments técnics i tàctics d´esport individual. 

� - Pilota valenciana. 

� BL 3: 

� - Mapes bàsics en orientació. 

� BL 4: 

� - Comunicació d´idees 

� - Relaxació. 

� - Tècniques d´expressió corporal que combinen espai, ritme i 
intensitat. 

� BL 5: 

� - TIC en la búsqueda d´informació, comunicació. 

� 3º ESO: 

� BL 1: 
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� - Característiques activitat física saludable. 

� - Capacitats físiques bàsiques relacionades amb la salut.  

� - Escalfament específic 

� - Músculs importants. 

� - Relació d´estils de vida saludable amb imatge corporal, activitats 
d´oci i activitat físic-esportiva. 

� BL 2: 

� - Adquisició d´habilitats motrius bàsiques: desplaçaments, salts, girs, 
llançaments, recepcions i colpejos amb una i dos mans.  

� - Fonaments técnics i tàctics d´esport individual. 

� - Pilota valenciana. 

� BL 3: 

� - Mapes bàsics en orientació. 

� BL 4: 

- Comunicació d´idees 

� - Relaxació. 

� - Tècniques d´expressió corporal que combinen espai, ritme i 
intensitat. 

� BL 5: 

� - TIC en la búsqueda d´informació, comunicació. 

�  

� 4º ESO: 

� BL 1: 

� - Característiques activitat física saludable. 



    

C/ Sevilla, 4     03440 Ibi        Tel: 966527695   Fax:  966 527 696            e-mail:03006086@gva.es          iesfib.es 

 

328 

Departament d’Educació Física                                                                        PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021                                                       

� - Aplicació de les proves de valoració de les capacitats físiques per a 
determinar el seu nivell inicial i el seu progrés després d’un treball 
específic.   

�  Adaptació i aplicació de la presa de pulsacions i càlcul de la zona 
d’activitat en funció de l’activitat a realitzar. 

� - Mètodes de millora de les capacitats físiques               relacionades 
amb la salut 

� -Anàlisi crític dels efectes negatius que tenen sobre la salut el 
consum de tabac, alcohol i altres drogues. 

� BL 2: 

� -Creació i pràctica de coreografies 

� -Estratègies bàsiques dels jocs i esports d’oposició i de col·laboració 
oposició. 

� -Volei, bàsquet, bàdminton, goalball 

� BL 3: 

� -Senderisme inclusiu i respectuós amb el medi ambient.  

� -Primers auxilis 

� -Disseny i realització de xicotets recorreguts utilitzant els mapes 
topogràfics i la brúixola 

� BL 4: 

� -Relaxació 

� -Disseny de senzills muntatges artístics individuals o col·lectius 
combinant espai i ritme. 

� -Comprensió, retenció i expressió d’idees.  

� BL 5: 

� -Responsabilitat de la mateixa seguretat en la pràctica 

� -Autorregulació d'emocions, control de l'ansietat i incertesa i 
capacitat d'automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. 
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� -- TIC en la búsqueda d´informació, comunicació. 

� 1º BACH: 

� BL 1: 

� -Pràctiques que tenen efectes negatius per a la salut com els 
exercicis contraindicats, el sedentarisme, trastorns de la conducta 
alimentària (anorèxia, bulímia, dieta desequilibrada), l’obsessió pel 
resultat i l’abús d’exercici (sobreentrenament). 

� BL 2: 

� -Coreografies 

� -Estratègies bàsiques dels jocs i esports d’oposició i de col·laboració 
oposició. 

� BL 3: 

� -Primers auxilis 

� -Tècniques d’orientació, escalada, activitats aquàtiques.  

� BL 4: 

� -Muntatges artístics individuals i o col·lectius.  

� -Relaxació 

� --Comprensió, retenció i expressió d’idees.  

� BL 5: 

� -Responsabilitat de la mateixa seguretat en la pràctica 

� -Autorregulació d'emocions, control de l'ansietat i incertesa i 
capacitat d'automotivació. Resiliència, superar obstacles i 
fracassos.  

� -- TIC en la búsqueda d´informació, comunicació i producció.  

� -Ús de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i 
comunicar-se amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el 
treball 
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�  

�  
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