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1.

Introducció

La finalitat de la programació didàctica és desenvolupar i adequar el currículum del’àrea d’EF a la
realitat del centre, és a dir, pretén anticipar i concretar el procés d’Ensenyament-Aprenentatge dins
l’aula. Aquesta programació va dirigida als alumnes del 1r curs d’ESO de l‘IES Port d’Alcúdia.
1.1.

Professorat de l’àrea

-

Mateu Martorell Muñoz (professor de 2n ESO i 3r PMAR )

-

Miquel Munar Bernat (cap de Departament i professor de 1r, 3r i 4t d’ESO)
1.2.

Marc legal

- La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm.
295, de 10 de desembre)
-

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educaciósecundària

obligatòria a les Illes Balears
-

Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts

d’educació secundària.
- Decret 39/2011, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientacióeducativa als centres
educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.
1.3.

Contextualització

El departament didàctic, en el marc del Projecte Educatiu de Centre (PEC), pren les decisions
oportunes respecte a com distribuir els diferents elements de la programació en cada curs.
L'IES Port d'Alcúdia es troba situat al municipi d'Alcúdia, a la zona nord-est de Mallorca. El centre
té una oferta formativa basada en els quatre cursos d'Educació Secundària Obligatòria i compta a
més a més amb una unitat d'Educació Especial amb currículum propi (AULA UEECO).
El seu alumnat prové dels dos centres de primària adscrits, el CP Norai i el CP s'Hort des Fassers.
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Des del seu inici ha anat creixent i augmentant la seva oferta educativa fins arribar a l'actualitat amb
aproximadament 350 alumnes.
Les sessionsd’EF s’adapten a les característiques que l’entorn ens ofereix. El propi centre compta
amb un pavelló i el pati de d’institut on hi ha dues pistes de bàsquet i una de futbol sala.
A més, la programació també té en compte altres documents de centre que complementen i
concreten el PEC, així com:
- El projecte curricular de centre (PCC) que marca els objectius de cada àrea, lametodologia
i l’avaluació.
- El reglament d’organització i funcionament de centre (ROF) que marca lesnormes de
convivència generals.
-

I El projecte lingüístic (PL) el qual especifica que la llengua catalana és la llengua

vehicular de comunicació i l'habitual a l’ensenyament.
2.

Contribució de la programació al desenvolupament de les competències

S’ha tengut en compte les orientacions que fa el currículum d’EF sobre com contribueix aquesta
àrea a assolir les competències.

Comunicació lingüística: Els alumnes aprenen els continguts de l’educació física a través d’un
domini correcte de les competències lingüístiques i audiovisuals. La llengua és un element
imprescindible per la reflexió sobre les activitats duites a terme i per donar els alumnes un suport
teòric previ a la pràctica. Per tant es contribueix a aquesta competència en totes les UD de la
programació.

Competència matemàtica: Les matemàtiques són presents a les nostres UD; principalment a la UD
de resistència, mitjançant càlculs relacionats amb la freqüència cardíaca i condició física.

Competència digital: S’empren les TIC individualment o en grups per cercar informació o realitzar
els treballs relacionats amb l’activitat física i l’esport. Són una eina fonamental pel tractament dels
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continguts conceptuals de l’àrea. Seguint la línia de treball del centre farem ús del google classroom
així com altres eines google.

Aprendre a aprendre: L’alumne no només ha d’aprendre nous continguts, sinó que també ha
d’aprendre com es poden aprendre. En totes les UD s’afavoreix l’autonomia de l’alumne de forma
progressiva, per contribuir a desenvolupar la capacitat d’aprendre per si mateixos.

Competències socials i cíviques: les activitats esportives, sobretot les col·lectives, són una
excel·lent oportunitat per reproduir un escenari on es manifesten actituds i valors de la vida en
societat així com: el joc net i el respecte a unes normes, als companys, als adversaris i a l’àrbitre. En
les UD de bàsquet i handbol proposam situacions en les quals es manifestin aquest tipus d’actituds i
dedicam un temps a reflexionar-hi.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: Es tendeix a fer que els alumnes assumeixin una
autonomia creixent, que en la pràctica s’ha de traduir en una disminució de la presa de decisions per
part dels professors i un augment de la iniciativa dels alumnes. A primer d’ESO l’alumne ja
comença a prendre algunes decisions encara que en aquest curs encara és imprescindible que
tenguin la base en què es fonamenten els seus aprenentatges i decisions.
Consciència i expressions culturals: Els alumnes han de valorar els jocs populars i tradicionals de
les Illes Balears com a font d’enriquiment i recreació personal que cal preservar.
3.

Objectius
3.1.

Contribució a la consecució dels objectius general d’etapa

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat lesdiferents
capacitats que es concreten en els objectius següents, els quals estan directament relacionats amb les
unitats didàctiques que es plantegen en aquesta programació:
a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als
altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en
el diàleg per tal d’afermar els drets humans com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se
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per a l’exercici d’una ciutadania democràtica.
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar
els estereotips que suposen discriminació entre dones i homes.
g) Desenvolupar l’esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar actituds de confiança en
un mateix, de participació, de sentit crític, d’iniciativa personal i lacapacitat per aprendre a
aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
j) Conèixer, valorar i respectar la cultura de la qual formen part les Illes Balears, així com la seva
història i el seu patrimoni artístic i cultural.
l) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar lesdiferències, afermar
els hàbits de cura i salut corporals, i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir
el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota
la seva diversitat.
3.2.

Adequació i seqüenciació dels objectius específics de l’àrea

A partir dels objectius específics de l’àrea d’EF es fa una distribució dels objectius per acada curs,
concretant-los amb matisos segons els continguts que treballen. En aquest curs els objectius
específics que es treballen són:
1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscs i les contradiccions que l’activitatfísica té per
a la salut.
3. Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques adreçades a millorar la salut
mitjançant un tractament diferenciat de les diverses capacitats implicades.
5. Participar, amb independència del nivell d’habilitat assolit, en jocs i esports, valorar- ne els
aspectes de relació que fomenten i mostrar habilitats i actituds socials detolerància i d’esportivitat
per damunt de la recerca desmesurada del rendiment.
6. Conèixer i practicar modalitats esportives individuals i de col·laboració-oposició i aplicar els
fonaments reglamentaris, tècnics i tàctics a situacions de joc.
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7. Valorar i utilitzar el cos com a mitjà d’expressió i comunicació mitjançant el disseny i la pràctica
d’activitats expressives amb una base musical adequada.
8. Conèixer les possibilitats que l’entorn ofereix per practicar activitats físiquesesportives.
9. Reconèixer les possibilitats del medi natural de les Illes Balears com a espai idoni pera l’activitat
física i discriminar les pràctiques que hi poden causar qualsevol tipus de deteriorament.
12. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i d’esportivitat a l’hora de
participar en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i
d’habilitat.
13. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i la lectura com a font de consulta i
com a recurs de suport per assolir els aprenentatges.
3.3.

Relació dels objectius generals d’etapa, objectius generals d’àrea
i competències clau en les diferents unitats didàctiques

Unitat didàctica

Obj.
etapa

Obj. esp. d’àrea

Competències

UD1: L’escalfament general

g,l

1,13

C.aprendre/ c.digital

UD2: Cap. físiques bàsiques

g,l

1,3

C. matemàtica/ c. aprendre

UD3: Jocs cooperatius

a,g,l

5,12

C. social/ c. aprendre

UD4: Hab. motrius bàsiques

a,l

5,12

c. aprendre/sentit d’iniciativa

UD5: Esports d’equip

a,c,g,l

5,6,12

c. aprendre/ c. social

UD6: Higiene postural

l

1,13

C. digital/c. aprendre

UD7: Expressió corporal

l

7,12

c. social/ sentit d’iniciativa

UD8: Senderisme

l,j

8,9

c. social/ expres. culturals

UD9: Habilitats de circ

g,l

5,12

c. aprendre/ sentit
d’iniciativa

UD10: Esports d’adversari

a,c,g,l

5,6,12

c. aprendre/ c. social

UD11: Primers auxilis

l

1,13

c. digital/ c. apren
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4.

Elements transversals tractats

El decret 34/2015, de 15 de maig, que estableix el currículum d’educació secundària,marca els
elements transversals que s’han de treballar en totes les matèries. Així, entotes les unitats
didàctiques es fomenta:
- La comprensió lectora
- L’expressió oral i escrita
- L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
- L’educació cívica, que promogui la igualtat entre homes i dones, la prevenció i
resolució pacífica de conflictes, l’aprenentatge de valors socials com el respecte.
- La pràctica saludable d’esport i exercici físic. La matèria d’educació física té com a
finalitat principal desenvolupar en les persones la seva competència motriu, entesa com la
integració dels coneixements, els procediments i les actituds vinculades sobretot a la
conducta motora. Per aconseguir-ho, no és suficient la mera pràctica, sinó que és necessària
una anàlisi crítica que consolidi actituds i valors que tenguin com a referents el cos, el
moviment i la relació amb l’entorn. Així mateix, l’educació física està vinculada a
competències relacionades amb la salut a través d’accions que ajuden a adquirir i consolidar
hàbits responsables d’activitat física regular i a adoptar actituds crítiques davant pràctiques
individuals, socials i de grup no saludables, fonamentalment relacionades amb les malalties
d’origen cardiovascular (Currículum d’educació física).
5.

Selecció i seqüenciació dels continguts
5.1.

Context dels continguts durant l’etapa secundaria

La distribució dels continguts del Departament d’educació Física de l’IES Port d’Alcúdia al llarg
dels distints cursos, són els següents:
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1r ESO

BLOC 1. Salut

BLOC 2. Accions
motrius,individual
s,d’oposició, de
col·laboració o
col·lab-opo

BLOC 3.
Accions motrius
en situacions
d’índole
artística o
expressiva

BLOC 4. Accions
motrius en
situació
d’adaptació a
l’entorn

BLOC 5.
Continguts
comuns a tots els
blocs

Cap. físiques
bàsiques

Jocs cooperatius

Expressió
corporal (mim)

Senderisme I

Escalf. general I

Higiene postural

Hab. motrius
bàsiques

Primers auxilis I

Esports d’equip
Hab. de circ
Esports d’adversari
2n ESO

Millora de la
condició física

Jocs populars i
tradicionals

Coreografia amb
suport musical

Senderisme II

Escalf. general II
Primers auxilis II

Esports de lluita
Esports alternatius
Jocs preesportius
(aspectes tècnic)
Atletisme
3r ESO

Condició física i
salut

Rugbi

Corda expressiva

Voleibol

Senderisme III

Escalfament
específic I

Orientació
Primers auxilis III

Esports de raquetes
Jocs i esports
modificats: aspectes
tàctics
4t ESO

Condició física i
salut

Esports alternatius
Voleibol

Pla de salut

Acrosport:
coreografia grup

Activitats a la
natura (costering i
senderisme)

Escalfament
específic II
Primers auxilis IV

Org. esdeveniments
esportius
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5.2.

Temporalització dels trimestres

1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

L’escalfament general I

Esports d’equip

Senderisme I

Capacitats Físiques Bàsiques

Higiene postural i hàbits
saludables

Habilitats de circ

Jocs Cooperatius

Expressió Corporal

Esports d’adversari

Habilitats Motrius Bàsiques

Primers auxilis I

Trimestre

Junta d’avaluació

Primer

9-12 desembre (NOTES 13 desembre)

Segon

16-19 març (NOTES 20 març)

Tercer

15-18 juny (NOTES 19 juny)

5.3.

Seqüència de continguts

UD1. Escalfament

Currículum Primer cicle. BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs.
L’escalfament. Concepte. Tipus. Fases. Execució d’exercicis aplicats a l’escalfament general i a
l’específic. Iniciació a la pràctica d’escalfaments generals i específics elaborats individualment.
Elaboració i posada en pràctica d’escalfaments.

CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Concepte d’escalfament
Tipus d’escalfament: l’escalfament general.
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-

Fases de l’escalfament: Mobilitat articular, activació i part específica.
Principals aspectes a tenir en compte en un escalfament.
Iniciació a la pràctica d’escalfaments generals i específics.

UD2. Capacitats físiques bàsiques

Currículum Primer cicle BLOC 1. Salut.
Condició física. Concepte. Capacitats físiques relacionades amb la salut. Relació entre els
conceptes de salut física i condició física.
Aplicació sistemàtica de tests i proves funcionals que informen l’alumne sobre les seves
possibilitats i limitacions.
Reconeixement de l’efecte positiu que la pràctica d’activitat física té sobre l’organisme.
Valoració positiva del fet de tenir una bona condició física com a mitjà per assolir un nivell més
alt de qualitat de vida i de salut.
Pràctica de cursa contínua, jocs i exercicis dinàmics de força general i amplitud de moviment.
La força. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la força.
La velocitat. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la velocitat de reacció
i desplaçament.

CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Concepte de condició física.

-

Les capacitats físiques relacionades amb la salut: força, resistència i amplitud de
moviment.

-

Aplicació de tests i proves funcionals que informen l’alumne sobre el seu nivell de
condició física.

-

Reconeixement de l’efecte positiu que la pràctica d’activitat física té sobre l’organisme.

-

Valoració positiva del fet de tenir una bona condició física com a mitjà per assolir un
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nivell més alt de qualitat de vida i de salut.
-

Pràctica de cursa contínua, jocs i exercicis dinàmics de força general i amplitud de
moviment.

-

La força. Generalitats. Jocs d’iniciació al treball de la força.

-

La velocitat. Generalitats. Classes. Jocs d’iniciació al treball de la velocitat de reacció i
desplaçament.

UD3. Habilitats motrius bàsiques

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.
Execució d’habilitats motrius vinculades a accions motrius individuals.
Execució de diferents combinacions d’habilitats atlètiques, aquàtiques, gimnàstiques i
acrobàtiques.
Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o consolidació d’un o diversos esports
individuals.
Acceptació dels nivells d’habilitat propis com a pas previ a la superació personal.
Experimentació de noves habilitats específiques de caràcter recreatiu i alternatiu.
Disposició favorable a l’autoexigència i a la superació de les pròpies limitacions.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Execució d’habilitats motrius vinculades a accions motrius individuals: habilitats
gimnàstiques i parkour.
Execució de diferents combinacions d’habilitats gimnàstiques i acrobàtiques.
Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge del parkour com a esport individual.
Acceptació dels nivells d’habilitat propis com a pas previ a la superació personal.
Experimentació de noves habilitats específiques de caràcter recreatiu i alternatiu
mitjançant les habilitats gimnàstiques i el parkour.
Disposició favorable a l’autoexigència i a la superació de les pròpies limitacions.

UD4. Jocs cooperatius
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Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.
Anàlisi de les particularitats dels jocs esportius i classificació d’aquests: convencionals,
tradicionals i recreatius.
Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les relacions entre
companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
Assumpció de responsabilitat individual en una activitat col·lectiva com a condició indispensable
per aconseguir un objectiu comú.
Valoració de les possibilitats lúdiques del joc i l’esport per a la dinamització de grups i el gaudi
personal.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Anàlisi de les particularitats dels jocs i classificació d’aquests: tradicionals, populars,
alternatius i cooperatius.
Participació activa en els diferents jocs cooperatius i facilitació de les relacions entre
companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
Assumpció de responsabilitat individual en una activitat col·lectiva com a condició
indispensable per aconseguir un objectiu comú.
Valoració de les possibilitats lúdiques del joc cooperatiu per a la dinamització de grups i el
gaudi personal.

UD5. Esports d’equip

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.

Característiques bàsiques i comunes de les habilitats esportives: normes, regles i aspectes
tècnics i tàctics.
Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les relacions
entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics bàsics i
reglamentaris d’un o diversos esports de col·laboració o col·laboració- oposició.
Realització de gests tècnics bàsics i identificació d’elements reglamentaris d’un o diversos
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esports de col·laboració o col·laboració-oposició.
Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.
Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions que
es desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.
Valoració de la tolerància i l’esportivitat per damunt de la recerca desmesurada de
resultats.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:

-

-

Característiques bàsiques i comunes dels esports d’equip: normes, regles i aspectes
tècnics i tàctics.
Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives.
Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics
bàsics de diversos esports de col·laboració- oposició: l’handbol, el futbol i el
floorball.
Realització de gests tècnics bàsics i identificació d’elements reglamentaris d’un o
diversos esports de col·laboració o col·laboració-oposició.
Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.
Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i
situacions que es desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.
Valoració de la tolerància i l’esportivitat per damunt de la recerca desmesurada de
resultats.

UD6. Higiene postural

Currículum Primer cicle BLOC 1. Salut.

Higiene postural. Concepte i aplicacions pràctiques. Creació d’hàbits i actituds
preventives.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Higiene postural: concepte i aplicacions pràctiques.
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-

Reflexió sobre els hàbits no saludables i actituds preventives.

UD7. Expressió corporal (el mim)
Currículum Primer cicle BLOC 3. Accions motrius en situacions d’índole artistica o
expressiva

Experimentació d’activitats expressives en les quals es combinen diversos objectes.
Realització de moviments, amb la combinació de les variables d’espai, temps i intensitat.
Valoració de la capacitat i dels usos expressius i comunicatius del cos.
Acceptació de les diferències individuals i respecte per les execucions dels altres.
Experimentació d’activitats expressives encaminades a aconseguir una dinàmica de grup i
a trencar els bloqueigs i les inhibicions personals.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:

-

Experimentació d’activitats de mim en les quals es combinen diversos objectes.

-

Realització de moviments, amb la combinació de les variables d’espai, temps i
intensitat.

-

Valoració de la capacitat i dels usos expressius i comunicatius del cos.

-

Acceptació de les diferències individuals i respecte per les execucions dels altres en
la realització de petites actuacions en grup.

-

Experimentació d’activitats de mim encaminades a aconseguir una dinàmica de
grup i a trencar els bloqueigs i les inhibicions personals.

UD8. Senderisme
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Currículum Primer cicle BLOC 4. Accions motrius en situacions d’adaptació a l’entorn

El senderisme: concepte, tipus de senders, normes bàsiques per practicar el senderisme i
material necessari.
Coneixement i acceptació de les normes de protecció del medi a l’hora de dur-hi a terme
activitats fisicoesportives.
Realització d’activitats recreatives respectant el medi ambient i utilitzant les possibilitats
que l’entorn ens ofereix.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:

-

El senderisme a la Serra de Tramuntana: concepte, tipus de senders, normes
bàsiques per practicar el senderisme i material necessari.

-

Coneixement i acceptació de les normes de protecció del medi a l’hora de dur-hi a
terme activitats fisicoesportives.

-

Realització d’una sortida de senderisme a la Serra de Tramuntana respectant el
medi ambient i utilitzant les possibilitats que l’entorn ens ofereix.

UD9. Habilitats de circ

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.
Execució d’habilitats motrius vinculades a accions motrius individuals.
Execució de diferents combinacions d’habilitats atlètiques, aquàtiques, gimnàstiques i
acrobàtiques.
Acceptació dels nivells d’habilitat propis com a pas previ a la superació personal.
Experimentació de noves habilitats específiques de caràcter recreatiu i alternatiu.
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Disposició favorable a l’autoexigència i a la superació de les pròpies limitacions.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Execució d’habilitats motrius vinculades a accions motrius individuals: habilitats de circ.
Execució de diferents combinacions d’habilitats acrobàtiques.
Acceptació dels nivells d’habilitat propis com a pas previ a la superació personal.
Experimentació de noves habilitats específiques de caràcter recreatiu i alternatiu
mitjançant les habilitats de circ.
Disposició favorable a l’autoexigència i a la superació de les pròpies limitacions.

UD10. Esports d’adversari

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.
Els esports d’oposició com a fenomen social i cultural.
Realització de jocs i activitats de lluita per aprendre els fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris
dels esports d’adversari amb contacte.
Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o la consolidació d’esports d’oposició i
d’esports de col·laboració o de col·laboració-oposició, de lleure i de recreació.
Respecte i acceptació de les normes dels esports de lluita/adversari i de les establertes pel grup.
Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les relacions entre
companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.

CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Els esports d’oposició com a fenomen social i cultural: els esports de raqueta i els esports
de lluita.

IES Port d'Alcúdia
Programació didàctica. Departament d’EDUCACIÓ FÍSICA
-

Realització de jocs i activitats de lluita per aprendre els fonaments tècnics, tàctics i
reglamentaris dels esports d’adversari amb contacte.

-

Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge d’esports d’oposició.

-

Respecte i acceptació de les normes dels esports de lluita/adversari i de les establertes pel
grup.

-

Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les relacions
entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.

-

Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.

UD11. Primers auxilis

Currículum Primer Cicle BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs

Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics.
Tècniques de primers auxilis.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:

Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics. Protocol d’actuació en cas d’accidents
(PAS): prevenir (P), avisar (A) i socórrer (S).
Tècniques de primers auxilis: Reanimació cardiopulmonar (RCP).

6.

Principis didàctics i metodològics
6.1.

Dinàmica del curs

Metodològicament el funcionament del Departament d’educació Física estableix lessegüents pautes:
-
Full de presentació de l’àrea d’EF: a principi de curs, en la sessió de presentació, s’expliquen les
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pautes de funcionament de l’àrea: normes, vestimenta obligatòria, continguts a treballar i la seva
avaluació. Aquest full es troba en el classroom de l’àrea perquè els alumnes ho puguin consultar.
- 
Historial mèdic esportiu: cal omplir el full de l’historial mèdic i esportiu de l’alumne, en el qual
es recullen les possibles malalties, lesions o discapacitats que per poder dur a terme una adaptació a
la realitat individual de cada alumne. Aquest document ha de ser complimentat i firmat pels pares o
responsables del respectiu alumne.
6.2.

Mètodes pedagògics

- Es juga amb la varietat dels mètodes a fi de què s’ajustin a la gran diversitat d’activitats
d’aprenentatge i als objectius proposats.
- En general, s’utilitza una metodologia global, emfatitzant en la resolució deproblemes, en
l’establiment de connexions entre els continguts interdisciplinars ipromovent un
aprenentatge significatiu que parteixi del que l’alumne ja sap i hopugui transferir a un
context diferent o a situacions reals.
- Es tendeix a què els alumnes assumeixin una autonomia creixent, que en lapràctica s’ha de
traduir en una disminució de la presa de decisions per part dels professors i un augment de la
iniciativa dels alumnes.
-

Es varia constantment l’estil d'ensenyament al llarg del desenvolupament de

laprogramació d’aula. L'ús d'un o altre estil d’ensenyament dependrà de la unitat didàctica
que realitzem i l'orientació que vulguem donar a la nostra intervenció educativa: potenciar la
socialització, prioritzar la individualització del’ensenyament, implicar cognoscitivament a
l'alumnat o potenciar la sevacreativitat.
6.3.

La distribució espai-temps

La distribució espai-temporal possibilita el treball de diferents estratègies en el grup, a fi que els
alumnes puguin i sàpiguen fer feina tant de manera individual com per parelles,en petit grup o en
gran grup. Aquesta diversitat d’estratègies enriqueix els alumnes i elsajuda a desenvolupar una
actitud de col·laboració amb els companys, de respecte, deresponsabilitat, de participació i
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d’autonomia progressiva.
Distribució del temps
Encara que el temps de sessió és de 55 minuts, el temps útil és menor ja que s’ha derestar el temps
que els alumnes tarden per accedir al pavelló i canviar-se. D’aquesta manera el departament d’EF
estableix un màxim de 5 minuts perquè els alumnes puguin arribar i canviar-se, si és el cas. Durant
aquest temps el professor prepara el material a utilitzar durant la sessió.
S’intenta afavorir el temps de pràctica amb explicacions breus i clares, evitant perdre molt de temps
en les explicacions. Es procura tenir el material i els grups organitzats. Es procura realitzar activitats
simultànies evitant les fileres per tal d’afavorir el temps de compromís motor. A més, l'ensenyament
de conceptes es realitzarà principalment a través de la pràctica, minimitzant al màxim les sessions a
l'aula ordinària.
Pel que fa a l’estructura, la sessió sempre segueix un mateix esquema: bloc teòric, escalfament o
adaptació, part principal, tornada a la calma, reflexió, canvi de vestimentamínima obligatòria i
tornada a l’aula.
Distribució de l’espai
El document vigent més important pel que fa a les característiques dels centres educatius és el 
Reial
Decret 132/2010, de 12 de febrer,pel que s’estableixen elsrequisits mínims dels centres educatius.
Bàsicament s’utilitza el pati, el pavelló de l’institut i també es realitzen algunes activitats en el medi
proper al centre i a l’aula ordinària. Aquests espais són un entorn immillorable per facilitar la
comunicació entre els alumnes, la interacció freqüent i organitzada i l’atenció a la diversitat, per la
qual cosa s’intenta potenciar al màxim aquestes habilitats en el desenvolupament de les sessions.
6.4.

Materials i recursos didàctics

Apunts i fitxes didàctiques: Els continguts conceptuals i les fitxes relacionades amb la pràctica són
penjats al classroom. Per tant, els alumnes no necessiten quadern ni llibres de text.
Tecnologies de la informació i comunicació: En la societat actual, el fenomen de les TIC,
especialment internet, ha suposat un augment de les possibilitats de transmissió de coneixement
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entre les persones. D’aquesta manera, es fa ús d’internet per reforçar els continguts ja treballats, per
aprofundir en aspectes relacionats amb l’àrea i per reflexionar sobre les pràctiques. També
s’utilitzen vídeos d’internet per afavorir la motivació de l’alumnat cap a les unitats didàctiques.
Material del magatzem: El departament d’EF fa ús del seu propi material que es troba dins un
quartet del pavelló. Només el professorat d’EF pot accedir a aquest quartet amb la finalitat de tenir
controlat el material de què disposa el departament. Fora de l’horari d’EF els alumnes han
d’utilitzar el material que hi ha a la secretaria del centre, independent del material del departament
d’EF.
6.5.

Mesures d’atenció a l’alumnat amb NESE

Quan parlam d’atenció a a diversitat als centres educatius, és imprescindible tenir present el 
Decret
39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres
educatius no universitaris.
L’alumnat és diferent, és a dir, tenen capacitats, motivacions, interessos i situacions socials
diferents. Per tant, és necessari ajustar-se a aquestes diferències en la nostra intervenció educativa.
D’aquesta manera s’estableixen els següents recursos i estratègies metodològiques per atendre a la
diversitat:
-

Metodologies diverses: El millor mètode d’ensenyament per alumnes amb unes


determinades característiques pot no ser-ho per alumnes amb característiquesdiferents.
D’aquesta manera es procura jugar amb els diferents mètodes a fi de millorar l’adquisició de
coneixements i facilitar la inclusió de tot l’alumnat.
-

Agrupaments flexibles: S’utilitzen diversos tipus d’agrupaments seguint uns criteris


establerts pel professor en funció del tipus d’activitat a realitzar i del seu objectiu. D’aquesta
manera es pretén que els alumnes s’ajudin entre ells (treball cooperatiu), potenciant
l’aprenentatge entre iguals.
- Avaluació inicial: Es passa el qüestionari KPSI per determinar la situació del’alumne a
l’inici de la unitat didàctica i poder-se adaptar a les seves necessitats.
- Avaluació contínua: Durant les activitats s’utilitzen els mitjans necessaris per identificar
quines són les dificultats d’aprenentatge dels alumnes i adaptar aquestes activitats als ritmes
d’aprenentatge de l’alumnat.
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A partir de l’informe i les orientacions proporcionades pel Departament d’orientació i
l’historial mèdic-esportiu del departament d’EF, es realitzen les pertinents adaptacions a
aquells alumnes que sigui necessari. La principal finalitat és la inclusió educativa. Es poden
donar els següents casos:

- Adaptacions curriculars individualitzades significatives. S'atendran les orientacions del
departament d'orientació per decidir l'elaboració d'ACIS a l'alumnat amb NESE.

- Alumnat amb lesions temporals o cròniques. Es realitzaran aquelles adaptacions
necessàries (d’accés o no significatives) per la pràctica integrada amb el grup. En cada cas
es realitzen les modificacions oportunes segons l’informe mèdic oficial que l’alumne ha de
fer arribar al professor. En el cas de què no fos possible la participació en l’activitat, es
realitza un treball alternatiu per poder substituir el que no pot fer (ex: coordinador de grup,
realització

d’ajudes, anotador

de la freqüència cardíaca,

realització de

fitxes

complementàries relacionades amb la UD, entre d’altres).
6.6.

Activitats d’ampliació i reforç

Mitjançant l’avaluació contínua, el professor reorienta l’ensenyament incorporant altres activitats
que permetin desenvolupar els objectius marcats. Alguns dels criteris que estendran en compte a
l’hora de dissenyar aquest tipus d’activitats són:
- La motivació: Es procura crear activitats perquè els alumnes que tenen més dificultats
tenguin oportunitats d’èxit, destacant l’esforç i no només els resultats.
- 
Possibilitats d’elecció: L’elecció d’activitats permet adaptar-se a les diferències
individuals i afavoreix l’autonomia.
- Donar més oportunitats perquè practiquin: Els alumnes poden practicar algunes de les
habilitats treballades a classe durant el temps del pati amb l’ajuda del professor.
- Activitats amb diversos graus de dificultat: Realitzar una mateixa activitat però variant
el grau de dificultat.
- Realització de treballs: Els treballs de l’àrea estan relacionats amb els continguts
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conceptuals i ajuden a reforçar els continguts donats a la classe. A més, els treballs són
flexibles i permeten una ampliació dels continguts en relació a les característiques dels
alumnes.
- Propostes per part del professor: Aquest informarà de les diferents activitats esportives
dins del poble a més donarà opcions de fer activitat física fora del centre. També aquest
proposarà la dinamització de les activitats extraescolars i de les hores de pati. Pel que fa al
contingut i els objectius propis de cada curs i tenint en compte que l’avaluació és
individualitzada el professor es posarà en contacte amb aquells alumnes que necessitin
material per a superar l’assignatura o que vulguin i tinguin l’interès per aprofundir en temes
propis de la matèria. Ambdós casos, la proposta de millora o de reforç serà individualitzada
segons les necessitats i l’interès de l’alumne.

7.

Activitats complementàries i extraescolars

El Decret 120/2002, de 27 de setembre, que estableix el reglament orgànic dels Instituts d’educació
secundària, regula aquest tipus d’activitats. Les activitats complementàries que es realitzen aquest
curs són:
-

Sortida de senderisme. Primer trimestre. Interdisciplinar amb el departament de geografia i
història i amb el departament de biologia.

-

Organització de lligues esportives i activitats físiques al primer pati .

-

Activitats físico-esportives a la platja amb els alumnes de 1r i 2n d' ESO (sortida de tutoria.
Activitats organitzades per l'àrea d'esports de l'Ajuntament).

-

8.

Cursa solidària , promoguda per Save the Children.

Normativa del departament d’EF

8.1. Normes d’accés.
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L'àrea d'educació física es regeix per la normativa pròpia de l'IES Port d’Alcúdia i la normativa
específica d'aquesta:
• Només es pot accedir a les instal·lacions esportives amb la supervisió del professorat. De tal
manera, s’ha d’esperar la seva arribada a la porta del pavelló.
• Es disposa de 5 minuts per a canviar-se.
• Passat aquest temps s’ha d’esperar al lloc assenyalat pel professorat amb una conducta adequada i
el professorat passarà llista.
• El centre i el departament no es responsabilitza dels possibles robatoris a les instal·lacions
esportives (pati, vestidors, pavelló,...).
• Donat que la normativa del centre té prohibició de dur i utilitzar el mòbil queda terminantment
prohibit entrar els mòbils als vestidors. Es recomana deixar el mòbil a casa o a la taquilla.
• Durant el temps de classe, cap alumne/na sense permís previ, pot anar als vestidors.
• En finalitzar la sessió, es disposa d'un temps específic per a canviar-se i/o dutxar-se. Després, s’ha
de sortir de les instal·lacions esportives.
8.2. Assistència i participació.
L'assistència a les sessions d'educació física és obligatòria, malgrat no es pugui practicar
la sessió.
• S’ha de justificar les faltes d’assistència al professorat d'educació física (encara que s'hagi
justificat al tutor) mitjançant, sempre que sigui possible, un justificant mèdic o, en el seu defecte, un
justificant dels pares/mares. El termini per lliurar la justificació serà la sessió següent a la falta.
• Es considerarà retard a partir del moment en que es comenci a passar llista.
• A l'avaluació, una falta de roba adequada té l’equivalència a una falta d'assistència. Tot l'alumnat,
practiqui o no a la sessió, ha de portar obligatòriament roba adequada per a poder realitzar les
activitats alternatives proposades pel professorat.
8.3. Indumentària i hàbits d'higiene:
La higiene és un contingut molt important en l'Educació Física ja que demostra respecte
envers la resta de companys i, a més, és fonamental per a gaudir d'una bona salut.
• És indispensable assistir a classe amb l’equipament esportiu. Cada dia que no es dugui el material
esportiu restarà nota a la part actitudinal.
• El professorat deixarà el temps que consideri oportú per què els alumnes puguin canviar-se i/o
dutxar-se. 
És obligatori que tot l’alumnat es canviï i netegi després de la pràctica, i molt
recomanable que es dutxi després d'aquesta. El compliment o no d'aquests hàbits repercutirà en
l'avaluació de l'assignatura.
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• Cal especificar que el tipus de dutxa serà ràpida i no es permetrà la neteja dels cabells per evitar
possibles malalties (constipats).
• Recordam que és indispensable dur el material adequat:
- per canviar-se (camiseta de recanvi, tovallola petita per netejar-se, desodorant,...)
- a la dutxa (tovallola, xancles, xampú i gel i roba de recanvi).
8.4. Respecte als companys, professorat, instal·lacions i material.
• L'alumnat tan sols entrarà al despatx del professorat i al magatzem del material amb autorització
i/o presència del professorat.
• Qualsevol conducta no adequada en les sessions envers als companys, professorat, instal·lacions i
material repercutirà en l'avaluació. En cas de fer mal ús del material s’haurà de reemplaçar o abonar
el seu valor.
• Recordeu que les instal·lacions i el material són utilitzats per tota la comunitat educativa i que, per
tant, se n'ha de fer un bon ús per tal que es conservin i tothom pugui gaudir d'ells el major temps
possible.
8.5. Conductes prohibides.
Són considerades faltes lleus o greus, depenent de cada cas, respecte a la normativa de centre i àrea.
• Menjar a les instal·lacions.
• Mala utilització del material i instal·lacions.
• No complir amb les ordres indicades pel professorat.
• Entrar el mòbil dintre el vestidor i/o fer-ne ús.
8.6. Entrega de treballs.
• Només s'accepten els treballs entregats el dia, a l'hora, en el lloc i al professor indicat.
• El professorat pot valorar i acceptar justificacions respecte la no entrega de treballs. En cas de
causa justificada, l'alumnat haurà de lliurar el treball el dia que s'incorpori al centre.
• Si es lliura el treball amb retard per una causa no justificada la valoració serà, com a màxim, de 5.
8.7. Alumnes lesionats.
La participació a les sessions és obligatòria. Els alumnes que estiguin lesionats o malalts se li
realitzarà adaptacions d'accés al currículum:
• Impediments físics per a tot el curs: serà imprescindible dur un justificant mèdic. Quedarà
exempt de la part pràctica contraindicada, però se li podran substituir els continguts per altres que sí
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pugui desenvolupar, així mateix haurà d'entregar una recopilació de les sessions observades i
anotades i/o realitzar treballs complementaris.
• Lesions o indisposicions temporals: aquests alumnes faran un treball complementari o adaptat.
Si la lesió dura més de tres sessions també se podrà substituir continguts per altres que sí pugui
desenvolupar (treballs complementaris, observació de sessions, disseny i posada en pràctica de
sessions, etc.)
En ambdós casos l'assistència a classe és obligatòria amb la roba esportiva adequada i el professorat
podrà incloure, modificar o adaptar continguts per tal de que la pràctica s'adeqüi a les
característiques específiques de l'alumne.
9.

Avaluació
9.1.

Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables

Els 
criteris d’avaluació ens permeten avaluar el grau d’assoliment dels objectius i de les
competències bàsiques. D’aquesta manera, a partir dels criteris d’avaluació que apareixen en el
currículum es seleccionen i concreten els criteris de la present programació didàctica. Cadascun
d’aquests criteris d’avaluació es relaciona amb les competències, els objectius generals d’etapa i els
objectius específics d’àrea que esteim avaluant amb aquell criteri.
Per altra banda, de cada criteri apareixen els estàndards d’aprenentatge, que són les
especificacions dels criteris d’avaluació que ens permeten tenir evidències més específiques dels
aprenentatges de l’alumne i és el que bàsicament hem tengut en compte a l’hora de determinar el
grau d’assoliment d’aquests aprenentatges.
UD1: L’escalfament general
1. Desenvolupar activitats pròpies de l’escalfament general i
relacionar-les amb les seves característiques.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
C. apren
C. digit

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,13

Instruments d’av.

1.1. Relaciona l’estructura d’una sessió d’activitat física amb la
intensitat dels esforços realitzats.

Examen escrit i treball

1.2. Prepara i duu a terme escalfaments generals de forma autònoma.

Registre diari
(participació/esforç)
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UD2: Cap. físiques bàsiques

2. Reconèixer les capacitats físiques bàsiques i els mecanismes de
control de la intensitat de l’activitat física, aplicar-les a la pròpia
pràctica i relacionar-les amb la salut.
Estàndards d’aprenentatge
2.1. A
 nalitza la implicació de les capacitats físiques en les diferents
activitats fisicoesportives

Compe
c.mat.
c.apren

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,3

Instruments d’av.
Rúbrica (proposta
d’activitats)

2.2. Relaciona les adaptacions orgàniques amb l’activitat física Examen escrit i treball
sistemàtica i amb la salut i els riscs i contraindicacions de la pràctica
esportiva.

3. Desenvolupar les capacitats físiques d’acord amb les possibilitats
personals dins els marges de la salut i mostrar una actitud
d’autoexigència en l’esforç.
Estàndards d’aprenentatge
3.1. P
 articipa activament en la millora de les capacitats físiques

bàsiques des d’un enfocament saludable utilitzant principalment
el joc per desenvolupar-les.

Compe
c.mat.
c.apren

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,3

Instruments d’av.
Registre diari
(participació/esforç)

3.2. Relaciona l’efecte de la pràctica d’activitat física amb la Examen escrit i treball
millora de la qualitat de vida.

UD3: Jocs cooperatius

4. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives com a
forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles a la
participació d’altres persones, independentment de les seves
característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les seves

Compe
c. social
c. aprend

Obj
gen
a,g,l

Obj
esp
5,12
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aportacions.
Estàndards d’aprenentatge

Instruments d’av.

4.1. 
Col·labora en les activitats de grup respectant les aportacions dels
altres i les normes establertes i assumint les seves responsabilitats per
aconseguir els objectius.

Registre diari
(participació/esforç)

4.2. R
 especta els altres dins la tasca d’equip, amb independència del
nivell de destresa.

Refistre diari (actitud)

UD4: Hab. motrius bàsiques

Compe
5. Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions motrius
individuals aplicant els fonaments tècnics i les habilitats específiques de c. apren
sentit ini
les activitats fisicoesportives proposades.

Estàndards d’aprenentatge

Obj
gen
a,l

Obj
esp
5,12

Instruments d’av.

5.1. A
 plica els aspectes bàsics de les tècniques i les habilitats
específiques de les activitats proposades, respectant les regles i normes
establertes.

Registre diari
(participació/esforç)

5.2. M
 illora el seu nivell de partida en l’execució i l’aplicació de les
accions tècniques i mostra actituds d’esforç, autoexigència i superació.

Rúbrica (circuit
d’habilitats)

UD5: Esports d’equip

6. Resoldre situacions motrius de col·laboració-oposició utilitzant les
estratègies més adequades segons els estímuls rellevants.
Estàndards d’aprenentatge
6.1. A
 dapta els fonaments tècnics i tàctics per obtenir avantatge en la
pràctica de les activitats fisicoesportives de col·laboració-oposició
proposades.

Compe
c. apren
c. social

Obj
gen
a,c,g,l

Obj
esp
5,6,12

Instruments d’av.
Registre diari
(participació/esforç)
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6.2. 
Descriu els aspectes organitzatius d’atac i de defensa en les
activitats fisicoesportives de col·laboració-oposició realitzades.

Examen escrit i treball

6.3. D
 iscrimina els estímuls que cal tenir en compte a l’hora de
prendre decisions en les situacions de col·laboració-oposició per
obtenir avantatge o complir l’objectiu de l’acció.

Rúbrica (partits
reduïts)

UD6: Higiene postural

7. Reconèixer els factors que intervenen en la higiene postural a l’hora
de practicar activitats físiques i en la seva vida diària com a mitjà per
prevenir lesions.
Estàndards d’aprenentatge

7.1. Reconeix els fonaments de la higiene postural a l’hora de
practicar activitats físiques i en la seva vida diària com a mitjà
per prevenir lesions.

Compe
c. digit
c. aprend

Obj
gen
l

Obj
esp
1,13

Instruments d’av.
Examen escrit i treball

UD7: Expressió corporal

8. Interpretar i produir accions motrius amb finalitats
artisticoexpressives utilitzant tècniques d’expressió corporal i altres
recursos.

Compe
c. social
sentit ini

Obj
gen
l

Obj
esp
7,12

Estàndards d’aprenentatge

Instruments d’av.

8.1. Utilitza tècniques corporals, de manera creativa, combinant espai,
temps i intensitat.

Rúbrica (representació
de mim en grup)

8.2. Duu a terme improvisacions com a mitjà de comunicació
espontània.

Registre diari
(participació/esforç)

9. Reconèixer les possibilitats de les activitats artisticoexpressives com
a formes d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles a la

Compe
c. social
sentit ini

Obj
gen
l

Obj
esp
7,12
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participació d’altres persones, independentment de les seves
característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les seves
aportacions.
Estàndards d’aprenentatge

Instruments d’av.

9.1. Mostra tolerància i esportivitat tant en el paper de participant com
en el d’espectador.

Registre diari (actitud)

9.2. Col·labora en les activitats de grup respectant les aportacions dels
altres i les normes establertes i assumint les seves responsabilitats a
l’hora d’aconseguir els objectius.

Registre diari
(participació/esforç)

UD8: Senderisme

10. Reconèixer les possibilitats que ofereixen les activitats
fisicoesportives com a formes d’oci actiu i d’utilització responsable de
l’entorn.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. social
expres.
cultural

Obj
gen
l,j

Obj
esp
8,9

Instruments d’av.

10.1. Coneix les possibilitats que ofereix l’entorn a l’hora de dur-hi a
terme activitats de senderisme.

Examen escrit i treball

10.2. Respecta l’entorn i el valora com un lloc comú per dur-hi a terme
activitats fisicoesportives.

Registre diari (actitud)

UD9: Habilitats de circ

Compe
11. Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions motrius
individuals aplicant els fonaments tècnics i les habilitats específiques de c. apren
sentit ini
les activitats fisicoesportives proposades.

Estàndards d’aprenentatge

Obj
gen
5,12

Obj
esp
g,l

Instruments d’av.

11.1. Aplica els aspectes bàsics de les tècniques i les habilitats
específiques de les activitats proposades, respectant les regles i normes
establertes.

Registre diari
(participació/esforç)

11.2. Millora el seu nivell de partida en l’execució i l’aplicació de les
accions tècniques i mostra actituds d’esforç, autoexigència i superació.

Rúbrica (circuit
d’habilitats)
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UD10: Esports d’adversari

12. Resoldre situacions motrius de oposició utilitzant les estratègies
més adequades segons els estímuls rellevants.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. apren
c. social

Obj
gen
a,c,g,l

Obj
esp
5,6,12

Instruments d’av.

12.1. Adapta els fonaments tècnics i tàctics per obtenir avantatge en la
pràctica de les activitats fisicoesportives d’oposició proposades.

Registre diari
(participació/esforç)

12.2. Descriu aspectes organitzatius d’atac i de defensa en les
activitats fisicoesportives d’oposició realitzades.

Examen escrit i treball

12.3. Discrimina els estímuls que cal tenir en compte a l’hora de
prendre decisions en les situacions d’oposició per obtenir avantatge o
complir l’objectiu de l’acció.

Rúbrica (partits
reduïts)

UD11: Primers auxilis
13. Controlar les dificultats i els riscs durant la participació en activitats
fisicoesportives i artisticoexpressives, analitzar-ne les característiques,
conèixer les interaccions motrius que comporten i adoptar mesures
preventives i de seguretat a l’hora de desenvolupar-les.
Estàndards d’aprenentatge
13.1. 
Descriu els protocols que s’han de seguir per activar els

Compe
c. digit
c. aprend

Obj
gen
l

Obj
esp
1,13

Instruments d’av.
Examen escrit i treball

serveis d’emergència i de protecció de l’entorn.
13.2. Posa en pràctica els protocols que s’han de seguir per
activar els serveis d’emergència.

9.2.

Rúbrica (RCP)

Estratègies i procediments d’avaluació del procés d’E-A

Es tracta d’una avaluació continua i global, per tant, el procés d’avaluació es durà a terme en els
diferents moments de l’ensenyament-aprenentatge, és a dir, es farà unaavaluació inicial (per
conèixer el nivell inicial dels alumnes i avaluar necessitats i interessos), una avaluació continua (per

IES Port d'Alcúdia
Programació didàctica. Departament d’EDUCACIÓ FÍSICA
identificar les dificultats d’aprenentatge i ajustar/reorientar el procés d’E-A segons les necessitats) i
una avaluació sumativa (per qualificar i prendre decisions de millora). Per tant, l’avaluació té una
finalitatdiagnòstica, formativa i qualificativa. Alguns dels instruments que s’utilitzen són:
- Av. inicial: Qüestionari KPSI.
- Av. formativa: Full d’observació diària/ Modificació de la programació d’aula
- Av. sumativa: rúbriques, examen escrit, proves d’execució pràctica, KPSI imodificació de la
programació d’aula per futures sessions.
9.3.

Criteris de qualificació

Criteris de qualificació.

NIVELL

TEÒRIC/
CONCEPTUAL

PRÀCTIC/
PROCEDIMENTAL

HÀBITS I
COMPORTAMENT

1R ESO

20%

40%

40%

2N ESO

25%

40%

35%

3R ESO

30%

40%

30%

4T ESO

30%

40%

30%

Cada un d'aquests percentatges s'avalua damunt 10 punts. És necessari un mínim de 3 en cada part
per fer mitjana. Si la mitjana de les tres avaluacions és superior a 5 es supera l’assignatura.

2. Elements d'avaluació i qualificació.
a) Teòric / conceptual.
- Treballs, fitxes i/o quaderns.
- Proves d'avaluació escrites.
b) Pràctic / procedimental.
- Participació, esforç i interès a les sessions.
- Progrés.
- Prova pràctica dels continguts (examen pràctic).
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-

Fitxes i treballs pràctics.

c) Hàbits i comportament.
- Assistència i puntualitat.
- Higiene i salut.
- Participació, esforç i interès a les sessions.
- Respecte a les normes de convivència.
- Actitud vers l'assignatura, companys, professorat…
Quantificació de la part d'hàbits i comportament (ACTITUD)
Dins d'aquest apartat s'inclou la qualificació de l'actitud, hàbits i comportament en general (A), així
com la predisposició a la higiene (B). Els alumnes partiran d’un 10 i s’unificaran les següents
conductes per a poder estandarditzar l’avaluació entre professorat:
A. La qualificació de la conducta:
Conducta no adequada:
- no dur la roba esportiva (-1,-2)
- faltes d’assistència no justificades (-1,-2)
- assistència amb lesió sense justificar (-0,5, -1)
- retards no justificats (-0,5,-1)
- no entregar deures o fer-ho tard (-0,5, -1)
- no portar el material adequat (-0,5, -1)
- faltes de comportament (-0,5, -1, -4)
- no voler realitzar la part pràctica (-2, -3)
La quantificació d'aquests elements sempre anirà a criteri del professorat en funció de les
característiques específiques de cada situació.
Concucta adequada +0,25: ajuda a companys, deures entregats al dia, complets i amb netedat i
actitud positiva generalitzada, demostra una actitud positiva i participativa a l’hora de realitzar les
sessions. Per tant, no només es restaran aquestes conductes, sinó que es tindran en compte altres
factors positius com l'esforç, l'interès, el respecte, l'empatia, l'ajuda, etc.
B. La qualificació de la higiene:
a) Canvi de roba: Si l’alumnat no es canvia de roba, s’anirà restant -0,5, -1 punts cada vegada que
així sigui.
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b) Dutxa: Un alumne que es dutxi i dugui tot el material necessari per fer-ho es valorà positivament
pujant 0,25 fins a 0,5 a aquest apartat.
9.4.

Requisits mínims de l’àrea

L’assistència activa a classe és obligatòria i superar el 30% de faltes no justificades suposa
l’abandonament de l’assignatura. Les sortides són obligatòries.
9.5.

Procediments de suport i recuperació

Recuperació del curs que s'està realitzant.
Convocatòria de juny, es recuperarà les parts no superades (feines no entregades, proves no
superades,...) a la data assenyalada.
Convocatòria de setembre, es recuperarà l’avaluació que li hagi quedat suspesa (teòrica i pràctica).
Recuperació hàbits i comportament.
Per la recuperació d’aquest apartat es farà un treball relacionat amb l’actitud, la higiene i els valors.
Recuperació de pendents d’altres cursos.
Per recuperar una matèria pendent del curs o cursos anteriors, es podrà fer de dues maneres:
OPCIÓ A: Si l’alumne/a aprova la primera i la segona avaluació del curs que està realitzant
recuperarà la pendent del curs anterior.
En el cas de què un alumne tengui més d’un curs suspès també recuperarà l´assignatura si aprova
les dues primeres avaluacions del curs que està realitzant.
OPCIÓ B: Si no es supera alguna de les dues primeres avaluacions del curs que està realitzant haurà
d'examinar-se de la part teòrica i pràctica que s'especifiqui el dia de la recuperació de pendents
(març). També tendrà la opció de presentar-se a la recuperació de juny.
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1.

Introducció

La finalitat de la programació didàctica és desenvolupar i adequar el currículum del’àrea d’EF a la
realitat del centre, és a dir, pretén anticipar i concretar el procés d’Ensenyament-Aprenentatge dins
l’aula. Aquesta programació va dirigida als alumnes del 1r curs d’ESO de l‘IES Port d’Alcúdia.
1.1.

Professorat de l’àrea

-

Mateu Martorell Muñoz (professor de 2n ESO i 3r PMAR )

-

Miquel Munar Bernat (cap de Departament i professor de 1r, 3r i 4t d’ESO)
1.2.

Marc legal

- La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm.
295, de 10 de desembre)
-

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educaciósecundària

obligatòria a les Illes Balears
-

Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts

d’educació secundària.
- Decret 39/2011, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientacióeducativa als centres
educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.
1.3.

Contextualització

El departament didàctic, en el marc del Projecte Educatiu de Centre (PEC), pren les decisions
oportunes respecte a com distribuir els diferents elements de la programació en cada curs.
L'IES Port d'Alcúdia es troba situat al municipi d'Alcúdia, a la zona nord-est de Mallorca. El centre
té una oferta formativa basada en els quatre cursos d'Educació Secundària Obligatòria i compta a
més a més amb una unitat d'Educació Especial amb currículum propi (AULA UEECO).
El seu alumnat prové dels dos centres de primària adscrits, el CP Norai i el CP s'Hort des Fassers.
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Des del seu inici ha anat creixent i augmentant la seva oferta educativa fins arribar a l'actualitat amb
aproximadament 350 alumnes.
Les sessionsd’EF s’adapten a les característiques que l’entorn ens ofereix. El propi centre compta
amb un pavelló i el pati de d’institut on hi ha dues pistes de bàsquet i una de futbol sala.
A més, la programació també té en compte altres documents de centre que complementen i
concreten el PEC, així com:
- El projecte curricular de centre (PCC) que marca els objectius de cada àrea, lametodologia
i l’avaluació.
- El reglament d’organització i funcionament de centre (ROF) que marca lesnormes de
convivència generals.
-

I El projecte lingüístic (PL) el qual especifica que la llengua catalana és la llengua

vehicular de comunicació i l'habitual a l’ensenyament.
2.

Contribució de la programació al desenvolupament de les competències

S’ha tengut en compte les orientacions que fa el currículum d’EF sobre com contribueix aquesta
àrea a assolir les competències.

Comunicació lingüística: Els alumnes aprenen els continguts de l’educació física a través d’un
domini correcte de les competències lingüístiques i audiovisuals. La llengua és un element
imprescindible per la reflexió sobre les activitats duites a terme i per donar els alumnes un suport
teòric previ a la pràctica. Per tant es contribueix a aquesta competència en totes les UD de la
programació.

Competència matemàtica: Les matemàtiques són presents a les nostres UD; principalment a la UD
de resistència, mitjançant càlculs relacionats amb la freqüència cardíaca i condició física.

Competència digital: S’empren les TIC individualment o en grups per cercar informació o realitzar
els treballs relacionats amb l’activitat física i l’esport. Són una eina fonamental pel tractament dels
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continguts conceptuals de l’àrea. Seguint la línia de treball del centre farem ús del google classroom
així com altres eines google.

Aprendre a aprendre: L’alumne no només ha d’aprendre nous continguts, sinó que també ha
d’aprendre com es poden aprendre. En totes les UD s’afavoreix l’autonomia de l’alumne de forma
progressiva, per contribuir a desenvolupar la capacitat d’aprendre per si mateixos.

Competències socials i cíviques: les activitats esportives, sobretot les col·lectives, són una
excel·lent oportunitat per reproduir un escenari on es manifesten actituds i valors de la vida en
societat així com: el joc net i el respecte a unes normes, als companys, als adversaris i a l’àrbitre. En
les UD de bàsquet i handbol proposam situacions en les quals es manifestin aquest tipus d’actituds i
dedicam un temps a reflexionar-hi.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: Es tendeix a fer que els alumnes assumeixin una
autonomia creixent, que en la pràctica s’ha de traduir en una disminució de la presa de decisions per
part dels professors i un augment de la iniciativa dels alumnes. A primer d’ESO l’alumne ja
comença a prendre algunes decisions encara que en aquest curs encara és imprescindible que
tenguin la base en què es fonamenten els seus aprenentatges i decisions.
Consciència i expressions culturals: Els alumnes han de valorar els jocs populars i tradicionals de
les Illes Balears com a font d’enriquiment i recreació personal que cal preservar.
3.

Objectius
3.1.

Contribució a la consecució dels objectius general d’etapa

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat lesdiferents
capacitats que es concreten en els objectius següents, els quals estan directament relacionats amb les
unitats didàctiques que es plantegen en aquesta programació:
a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als
altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en
el diàleg per tal d’afermar els drets humans com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se
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per a l’exercici d’una ciutadania democràtica.
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar
els estereotips que suposen discriminació entre dones i homes.
g) Desenvolupar l’esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar actituds de confiança en
un mateix, de participació, de sentit crític, d’iniciativa personal i lacapacitat per aprendre a
aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
j) Conèixer, valorar i respectar la cultura de la qual formen part les Illes Balears, així com la seva
història i el seu patrimoni artístic i cultural.
l) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar lesdiferències, afermar
els hàbits de cura i salut corporals, i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir
el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota
la seva diversitat.
3.2.

Adequació i seqüenciació dels objectius específics de l’àrea

A partir dels objectius específics de l’àrea d’EF es fa una distribució dels objectius per acada curs,
concretant-los amb matisos segons els continguts que treballen. En aquest curs els objectius
específics que es treballen són:
1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscs i les contradiccions que l’activitatfísica té per
a la salut.
3. Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques adreçades a millorar la salut
mitjançant un tractament diferenciat de les diverses capacitats implicades.
5. Participar, amb independència del nivell d’habilitat assolit, en jocs i esports, valorar- ne els
aspectes de relació que fomenten i mostrar habilitats i actituds socials detolerància i d’esportivitat
per damunt de la recerca desmesurada del rendiment.
6. Conèixer i practicar modalitats esportives individuals i de col·laboració-oposició i aplicar els
fonaments reglamentaris, tècnics i tàctics a situacions de joc.
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7. Valorar i utilitzar el cos com a mitjà d’expressió i comunicació mitjançant el disseny i la pràctica
d’activitats expressives amb una base musical adequada.
8. Conèixer les possibilitats que l’entorn ofereix per practicar activitats físiquesesportives.
9. Reconèixer les possibilitats del medi natural de les Illes Balears com a espai idoni pera l’activitat
física i discriminar les pràctiques que hi poden causar qualsevol tipus de deteriorament.
12. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i d’esportivitat a l’hora de
participar en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i
d’habilitat.
13. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i la lectura com a font de consulta i
com a recurs de suport per assolir els aprenentatges.
3.3.

Relació dels objectius generals d’etapa, objectius generals d’àrea
i competències clau en les diferents unitats didàctiques

Unitat didàctica

Obj.
etapa

Obj. esp. d’àrea

Competències

UD1: L’escalfament general

g,l

1, 12

AA / CL

UD2: 
Millora de la Cond.

g,l

1, 3, 4, 13

CM / AA / TID

j,l

5, 10, 12, 13

AC / AA

UD4:
Esports de Lluita

d,l

5, 6, 12

SC / AA

UD5: 
Coreografia amb

m,l

4, 7, 12, 13

AA / AC

UD6: 
Senderisme II

l, j

2, 8, 9, 11

IPA / SC

UD7: 
Esports Alternatius

l, c

5, 12

AA / SC

UD8: 
Jocs preesportius:

l, a

5, 12

SC/ AA

b, l

5, 6

AA / SC

Física
UD3: 
Jocs Populars i

Tradicionals

suport musical

aspectes tècnics
UD9: 
Atletisme
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UD10: Primers auxilis

4.

a, l

1, 13

IPA / AA / SC

Elements transversals tractats

El decret 34/2015, de 15 de maig, que estableix el currículum d’educació secundària,marca els
elements transversals que s’han de treballar en totes les matèries. Així, entotes les unitats
didàctiques es fomenta:
- La comprensió lectora
- L’expressió oral i escrita
- L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
- L’educació cívica, que promogui la igualtat entre homes i dones, la prevenció i
resolució pacífica de conflictes, l’aprenentatge de valors socials com el respecte.
- La pràctica saludable d’esport i exercici físic. La matèria d’educació física té com a
finalitat principal desenvolupar en les persones la seva competència motriu, entesa com la
integració dels coneixements, els procediments i les actituds vinculades sobretot a la
conducta motora. Per aconseguir-ho, no és suficient la mera pràctica, sinó que és necessària
una anàlisi crítica que consolidi actituds i valors que tenguin com a referents el cos, el
moviment i la relació amb l’entorn. Així mateix, l’educació física està vinculada a
competències relacionades amb la salut a través d’accions que ajuden a adquirir i consolidar
hàbits responsables d’activitat física regular i a adoptar actituds crítiques davant pràctiques
individuals, socials i de grup no saludables, fonamentalment relacionades amb les malalties
d’origen cardiovascular (Currículum d’educació física).
5.

Selecció i seqüenciació dels continguts
5.1.

Context dels continguts durant l’etapa secundaria

La distribució dels continguts del Departament d’educació Física de l’IES Port d’Alcúdia al llarg
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dels distints cursos, són els següents:

1r ESO

BLOC 1. Salut

BLOC 2. Accions
motrius,individual
s,d’oposició, de
col·laboració o
col·lab-opo

BLOC 3.
Accions motrius
en situacions
d’índole
artística o
expressiva

BLOC 4. Accions
motrius en
situació
d’adaptació a
l’entorn

BLOC 5.
Continguts
comuns a tots els
blocs

Cap. físiques
bàsiques

Jocs cooperatius

Expressió
corporal (mim)

Senderisme I

Escalf. general I

Higiene postural

Hab. motrius
bàsiques

Primers auxilis I

Esports d’equip
Hab. de circ
Esports d’adversari
2n ESO

Millora de la
condició física

Jocs populars i
tradicionals

Coreografia amb
suport musical

Senderisme II

Escalf. general II
Primers auxilis II

Esports de lluita
Esports alternatius
Jocs preesportius
(aspectes tècnic)
Atletisme
3r ESO

Condició física i
salut

Rugbi

Corda expressiva

Voleibol

Senderisme III

Escalfament
específic I

Orientació
Primers auxilis III

Esports de raquetes
Jocs i esports
modificats: aspectes
tàctics
4t ESO

Condició física i
salut

Esports alternatius
Voleibol

Pla de salut

Acrosport:
coreografia grup

Activitats a la
natura (costering i
senderisme)

Escalfament
específic II
Primers auxilis IV

Org. esdeveniments
esportius
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5.2.

Temporalització dels trimestres

1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

L’escalfament general II

Esports de Lluita

Jocs preesportius: aspectes
tècnics

Millora de la Condició Física

Coreografia amb suport
musical

Atletisme

Senderisme II

Jocs Populars i Tradicionals

Esports Alternatius

Trimestre

Junta d’avaluació

Primer

9-12 desembre (NOTES 13 desembre)

Segon

16-19 març (NOTES 20 març)

Tercer

15-18 juny (NOTES 19 juny)

5.3.

Primers auxilis II

Seqüència de continguts

UD1. Escalfament

Currículum Primer cicle. BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs.
L’escalfament. Concepte. Tipus. Fases. Execució d’exercicis aplicats a l’escalfament general i a
l’específic. Iniciació a la pràctica d’escalfaments generals i específics elaborats individualment.
Elaboració i posada en pràctica d’escalfaments.

CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Concepte d’escalfament
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-

Tipus d’escalfament: l’escalfament general.
Fases de l’escalfament: Mobilitat articular, activació i part específica.
Principals aspectes a tenir en compte en un escalfament.
Iniciació a la pràctica d’escalfaments generals i específics.

UD2. Millora de la condició física

Currículum Primer cicle BLOC 1. Salut.
Condició física. Concepte. Capacitats físiques relacionades amb la salut. Relació entre els
conceptes de salut física i condició física.
Aplicació sistemàtica de tests i proves funcionals que informen l’alumne sobre les seves
possibilitats i limitacions.
Reconeixement de l’efecte positiu que la pràctica d’activitat física té sobre l’organisme.
Valoració positiva del fet de tenir una bona condició física com a mitjà per assolir un nivell més
alt de qualitat de vida i de salut.
Pràctica de cursa contínua, jocs i exercicis dinàmics de força general i amplitud de moviment.
La força. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la força.
La velocitat. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la velocitat de reacció
i desplaçament.

CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Concepte de condició física.

-

Les capacitats físiques relacionades amb la salut: força, resistència i amplitud de
moviment.

-

Aplicació de tests i proves funcionals que informen l’alumne sobre el seu nivell de
condició física.

-

Reconeixement de l’efecte positiu que la pràctica d’activitat física té sobre l’organisme.
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-

Valoració positiva del fet de tenir una bona condició física com a mitjà per assolir un
nivell més alt de qualitat de vida i de salut.

-

Pràctica de cursa contínua, jocs i exercicis dinàmics de força general i amplitud de
moviment.

-

La força. Generalitats. Jocs d’iniciació al treball de la força.

-

La velocitat. Generalitats. Classes. Jocs d’iniciació al treball de la velocitat de reacció i
desplaçament.

UD3. Jocs populars i tradicionals

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.
Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les relacions entre
companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
Pràctica de jocs i esports autòctons de les Illes Balears.
Pràctica de jocs tradicionals i esports autòctons de les Illes Balears i valoració d’aquests com a
part del patrimoni cultural.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
- Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives.
- Facilitació de les relacions entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
- Pràctica de jocs i esports autòctons de les Illes Balears.
- Pràctica de jocs tradicionals i esports autòctons de les Illes Balears
- Valoració d’aquests com a part del patrimoni cultural.
UD4. Jocs cooperatius

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.
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Execució d’habilitats motrius vinculades a accions motrius individuals.
Realització de jocs i activitats de lluita per aprendre els fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris
dels esports d’adversari amb contacte.
Respecte i acceptació de les normes dels esports de lluita/adversari i de les establertes pel grup.
Característiques bàsiques i comunes de les habilitats esportives: normes, regles i aspectes tècnics i
tàctics.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Execució d’habilitats motrius vinculades a accions motrius individuals.

-

Realització de jocs i activitats de lluita per aprendre els fonaments tècnics, tàctics i
reglamentaris dels esports d’adversari amb contacte.

-

Respecte i acceptació de les normes dels esports de lluita/adversari i de les establertes pel
grup.

-

Característiques bàsiques i comunes de les habilitats esportives: normes, regles i aspectes
tècnics i tàctics.

UD5. Coreografia en suport musical
Currículum Primer Cicle BLOC 3. Accions motrius en situacions d’índole artística o
expressiva.
Pràctica de jocs i danses com a mitjà per interioritzar les bases del ritme i del ball.
Creació i pràctica de coreografies.
Execució de balls de pràctica individual, col·lectiva o en parella.
Acceptació de les diferències individuals i respecte per les execucions dels altres.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Pràctica de jocs i danses com a mitjà per interioritzar les bases del ritme i del ball.
Creació de coreografies.
Pràctica de coreografies.
Execució de balls de pràctica individual.
Acceptació de les diferències individuals i respecte per les execucions dels altres.
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UD6. Senderisme

Currículum Primer cicle BLOC 4. Accions motrius d’adaptació a l’entorn.
El senderisme: concepte, tipus de senders, normes bàsiques per practicar el senderisme i material
necessari.
Coneixement i acceptació de les normes de protecció del medi a l’hora de dur-hi a terme activitats
fisicoesportives.
Realització d’activitats recreatives respectant el medi ambient i utilitzant les possibilitats que
l’entorn ofereix.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

El senderisme: concepte, tipus de senders, normes bàsiques per practicar el senderisme i
material necessari.

-

Coneixement i acceptació de les normes de protecció del medi a l’hora de dur-hi a terme
activitats fisicoesportives.

-

Realització d’activitats recreatives respectant el medi ambient i utilitzant les possibilitats
que l’entorn ofereix.

UD7. Esports alternatius
Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.
-Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les relacions entre
companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
Acceptació dels nivells d’habilitat propis com a pas previ a la superació personal.
Assumpció de responsabilitat individual en una activitat col·lectiva com a condició indispensable
per aconseguir un objectiu comú.
Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.
Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels fonaments
tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o col·laboració-oposició.
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CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives
Facilitació de les relacions entre companys, la màxima participació, el respecte i la
tolerància.
Acceptació dels nivells d’habilitat propis com a pas previ a la superació personal.
Assumpció de responsabilitat individual en una activitat col·lectiva com a condició
indispensable per aconseguir un objectiu comú.
Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.
Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels
fonaments tècnics de diversos esports d’oposició o de col·laboració o
col·laboració-oposició.

UD8. Jocs preesportius
Currículum Primer cicle BLOC 4. Accions motrius en situacions d’adaptació a l’entorn
Característiques bàsiques i comunes de les habilitats esportives: normes, regles i aspectes tècnics i
tàctics.
Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics bàsics i
reglamentaris d’un o diversos esports de col·laboració o col·laboració-oposició.
Realització de gests tècnics bàsics i identificació d’elements reglamentaris d’un o diversos esports
de col·laboració o col·laboració-oposició.
Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.
Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions que es
desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.
Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o la consolidació d’esports d’oposició i
d’esports de col·laboració o de col·laboració-oposició, de lleure i de recreació.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Característiques bàsiques i comunes de les habilitats esportives: normes, regles i aspectes
tècnics i tàctics.

-

Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i reglamentaris d’un o
diversos esports de col·laboració o col·laboració-oposició.

-

Realització de gests tècnics bàsics.
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-

Identificació d’elements reglamentaris d’un o diversos esports de col·laboració o
col·laboració-oposició.

-

Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.

-

Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions que
es desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.

-

Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o la consolidació d’esports d’oposició
i d’esports de col·laboració o de col·laboració-oposició.

UD9. Atletisme

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.
Execució d’habilitats motrius vinculades a accions motrius individuals.
Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.
Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o consolidació d’un o diversos esports
individuals.
Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions que es
desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Execució d’habilitats motrius vinculades a accions motrius individuals.

-

Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.

-

Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o consolidació d’un o diversos esports
individuals.

-

Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions que
es desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.

UD10. Primers auxilis

IES Port d'Alcúdia
Programació didàctica. Departament d’EDUCACIÓ FÍSICA
Currículum Primer Cicle BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs
Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics.
Normes de seguretat que s’han de tenir en compte per dur a terme activitats fisicoesportives i
artisticoexpressives.
Tècniques de primers auxilis.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:

6.

-

Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics.

-

Normes de seguretat que s’han de tenir en compte per dur a terme activitats
fisicoesportives i artisticoexpressives.

-

Tècniques de primers auxilis. (OVACE i RCP) i PAS

Principis didàctics i metodològics
6.1.

Dinàmica del curs

Metodològicament el funcionament del Departament d’educació Física estableix lessegüents pautes:
- Full de presentació de l’àrea d’EF: a principi de curs, en la sessió de presentació, s’expliquen les
pautes de funcionament de l’àrea: normes, vestimenta obligatòria, continguts a treballar i la seva
avaluació. Aquest full es troba en el classroom de l’àrea perquè els alumnes ho puguin consultar.
- Historial mèdic esportiu: cal omplir el full de l’historial mèdic i esportiu de l’alumne, en el qual
es recullen les possibles malalties, lesions o discapacitats que per poder dur a terme una adaptació a
la realitat individual de cada alumne. Aquest document ha de ser complimentat i firmat pels pares o
responsables del respectiu alumne.
6.2.

Mètodes pedagògics

- Es juga amb la varietat dels mètodes a fi de què s’ajustin a la gran diversitat d’activitats
d’aprenentatge i als objectius proposats.
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- En general, s’utilitza una metodologia global, emfatitzant en la resolució deproblemes, en
l’establiment de connexions entre els continguts interdisciplinars ipromovent un
aprenentatge significatiu que parteixi del que l’alumne ja sap i hopugui transferir a un
context diferent o a situacions reals.
- Es tendeix a què els alumnes assumeixin una autonomia creixent, que en lapràctica s’ha de
traduir en una disminució de la presa de decisions per part dels professors i un augment de la
iniciativa dels alumnes.
-

Es varia constantment l’estil d'ensenyament al llarg del desenvolupament de

laprogramació d’aula. L'ús d'un o altre estil d’ensenyament dependrà de la unitat didàctica
que realitzem i l'orientació que vulguem donar a la nostra intervenció educativa: potenciar la
socialització, prioritzar la individualització del’ensenyament, implicar cognoscitivament a
l'alumnat o potenciar la sevacreativitat.
6.3.

La distribució espai-temps

La distribució espai-temporal possibilita el treball de diferents estratègies en el grup, a fi que els
alumnes puguin i sàpiguen fer feina tant de manera individual com per parelles,en petit grup o en
gran grup. Aquesta diversitat d’estratègies enriqueix els alumnes i elsajuda a desenvolupar una
actitud de col·laboració amb els companys, de respecte, deresponsabilitat, de participació i
d’autonomia progressiva.
Distribució del temps
Encara que el temps de sessió és de 55 minuts, el temps útil és menor ja que s’ha derestar el temps
que els alumnes tarden per accedir al pavelló i canviar-se. D’aquesta manera el departament d’EF
estableix un màxim de 5 minuts perquè els alumnes puguin arribar i canviar-se, si és el cas. Durant
aquest temps el professor prepara el material a utilitzar durant la sessió.
S’intenta afavorir el temps de pràctica amb explicacions breus i clares, evitant perdre molt de temps
en les explicacions. Es procura tenir el material i els grups organitzats. Es procura realitzar activitats
simultànies evitant les fileres per tal d’afavorir el temps de compromís motor. A més, l'ensenyament
de conceptes es realitzarà principalment a través de la pràctica, minimitzant al màxim les sessions a
l'aula ordinària.
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Pel que fa a l’estructura, la sessió sempre segueix un mateix esquema: bloc teòric, escalfament o
adaptació, part principal, tornada a la calma, reflexió, canvi de vestimentamínima obligatòria i
tornada a l’aula.
Distribució de l’espai
El document vigent més important pel que fa a les característiques dels centres educatius és el Reial
Decret 132/2010, de 12 de febrer, pel que s’estableixen elsrequisits mínims dels centres educatius.
Bàsicament s’utilitza el pati, el pavelló de l’institut i també es realitzen algunes activitats en el medi
proper al centre i a l’aula ordinària. Aquests espais són un entorn immillorable per facilitar la
comunicació entre els alumnes, la interacció freqüent i organitzada i l’atenció a la diversitat, per la
qual cosa s’intenta potenciar al màxim aquestes habilitats en el desenvolupament de les sessions.
6.4.

Materials i recursos didàctics

Apunts i fitxes didàctiques: Els continguts conceptuals i les fitxes relacionades amb la pràctica són
penjats al classroom. Per tant, els alumnes no necessiten quadern ni llibres de text.
Tecnologies de la informació i comunicació: En la societat actual, el fenomen de les TIC,
especialment internet, ha suposat un augment de les possibilitats de transmissió de coneixement
entre les persones. D’aquesta manera, es fa ús d’internet per reforçar els continguts ja treballats, per
aprofundir en aspectes relacionats amb l’àrea i per reflexionar sobre les pràctiques. També
s’utilitzen vídeos d’internet per afavorir la motivació de l’alumnat cap a les unitats didàctiques.
Material del magatzem: El departament d’EF fa ús del seu propi material que es troba dins un
quartet del pavelló. Només el professorat d’EF pot accedir a aquest quartet amb la finalitat de tenir
controlat el material de què disposa el departament. Fora de l’horari d’EF els alumnes han
d’utilitzar el material que hi ha a la secretaria del centre, independent del material del departament
d’EF.
6.5.

Mesures d’atenció a l’alumnat amb NESE

Quan parlam d’atenció a a diversitat als centres educatius, és imprescindible tenir present el Decret
39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres
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educatius no universitaris.
L’alumnat és diferent, és a dir, tenen capacitats, motivacions, interessos i situacions socials
diferents. Per tant, és necessari ajustar-se a aquestes diferències en la nostra intervenció educativa.
D’aquesta manera s’estableixen els següents recursos i estratègies metodològiques per atendre a la
diversitat:
-

Metodologies diverses: El millor mètode d’ensenyament per alumnes amb unes

determinades característiques pot no ser-ho per alumnes amb característiquesdiferents.
D’aquesta manera es procura jugar amb els diferents mètodes a fi de millorar l’adquisició de
coneixements i facilitar la inclusió de tot l’alumnat.
-

Agrupaments flexibles: S’utilitzen diversos tipus d’agrupaments seguint uns criteris

establerts pel professor en funció del tipus d’activitat a realitzar i del seu objectiu. D’aquesta
manera es pretén que els alumnes s’ajudin entre ells (treball cooperatiu), potenciant
l’aprenentatge entre iguals.
- Avaluació inicial: Es passa el qüestionari KPSI per determinar la situació del’alumne a
l’inici de la unitat didàctica i poder-se adaptar a les seves necessitats.
- Avaluació contínua: Durant les activitats s’utilitzen els mitjans necessaris per identificar
quines són les dificultats d’aprenentatge dels alumnes i adaptar aquestes activitats als ritmes
d’aprenentatge de l’alumnat.

A partir de l’informe i les orientacions proporcionades pel Departament d’orientació i
l’historial mèdic-esportiu del departament d’EF, es realitzen les pertinents adaptacions a
aquells alumnes que sigui necessari. La principal finalitat és la inclusió educativa. Es poden
donar els següents casos:

- Adaptacions curriculars individualitzades significatives. S'atendran les orientacions del
departament d'orientació per decidir l'elaboració d'ACIS a l'alumnat amb NESE.

- Alumnat amb lesions temporals o cròniques. Es realitzaran aquelles adaptacions
necessàries (d’accés o no significatives) per la pràctica integrada amb el grup. En cada cas
es realitzen les modificacions oportunes segons l’informe mèdic oficial que l’alumne ha de
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fer arribar al professor. En el cas de què no fos possible la participació en l’activitat, es
realitza un treball alternatiu per poder substituir el que no pot fer (ex: coordinador de grup,
realització

d’ajudes, anotador

de la freqüència cardíaca,

realització de

fitxes

complementàries relacionades amb la UD, entre d’altres).
6.6.

Activitats d’ampliació i reforç

Mitjançant l’avaluació contínua, el professor reorienta l’ensenyament incorporant altres activitats
que permetin desenvolupar els objectius marcats. Alguns dels criteris que estendran en compte a
l’hora de dissenyar aquest tipus d’activitats són:
- La motivació: Es procura crear activitats perquè els alumnes que tenen més dificultats
tenguin oportunitats d’èxit, destacant l’esforç i no només els resultats.
- Possibilitats d’elecció: L’elecció d’activitats permet adaptar-se a les diferències
individuals i afavoreix l’autonomia.
- Donar més oportunitats perquè practiquin: Els alumnes poden practicar algunes de les
habilitats treballades a classe durant el temps del pati amb l’ajuda del professor.
- Activitats amb diversos graus de dificultat: Realitzar una mateixa activitat però variant
el grau de dificultat.
- Realització de treballs: Els treballs de l’àrea estan relacionats amb els continguts
conceptuals i ajuden a reforçar els continguts donats a la classe. A més, els treballs són
flexibles i permeten una ampliació dels continguts en relació a les característiques dels
alumnes.
- Propostes per part del professor: Aquest informarà de les diferents activitats esportives
dins del poble a més donarà opcions de fer activitat física fora del centre. També aquest
proposarà la dinamització de les activitats extraescolars i de les hores de pati. Pel que fa al
contingut i els objectius propis de cada curs i tenint en compte que l’avaluació és
individualitzada el professor es posarà en contacte amb aquells alumnes que necessitin
material per a superar l’assignatura o que vulguin i tinguin l’interès per aprofundir en temes
propis de la matèria. Ambdós casos, la proposta de millora o de reforç serà individualitzada
segons les necessitats i l’interès de l’alumne.
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7.

Activitats complementàries i extraescolars

El Decret 120/2002, de 27 de setembre, que estableix el reglament orgànic dels Instituts d’educació
secundària, regula aquest tipus d’activitats. Les activitats complementàries que es realitzen aquest
curs són:
-

Sortida de senderisme. Segon trimestre. Interdisciplinar amb el departament de biologia.

-

Organització de lligues esportives i activitats físiques al primer pati .

-

Activitats físico-esportives a la platja amb els alumnes de 1r i 2n d' ESO (sortida de tutoria.
Activitats organitzades per l'àrea d'esports de l'Ajuntament).

-

8.

Cursa solidària , promoguda per Save the Children.

Normativa del departament d’EF

8.1. Normes d’accés.
L'àrea d'educació física es regeix per la normativa pròpia de l'IES Port d’Alcúdia i la normativa
específica d'aquesta:
• Només es pot accedir a les instal·lacions esportives amb la supervisió del professorat. De tal
manera, s’ha d’esperar la seva arribada a la porta del pavelló.
• Es disposa de 5 minuts per a canviar-se.
• Passat aquest temps s’ha d’esperar al lloc assenyalat pel professorat amb una conducta adequada i
el professorat passarà llista.
• El centre i el departament no es responsabilitza dels possibles robatoris a les instal·lacions
esportives (pati, vestidors, pavelló,...).
• Donat que la normativa del centre té prohibició de dur i utilitzar el mòbil queda terminantment
prohibit entrar els mòbils als vestidors. Es recomana deixar el mòbil a casa o a la taquilla.
• Durant el temps de classe, cap alumne/na sense permís previ, pot anar als vestidors.
• En finalitzar la sessió, es disposa d'un temps específic per a canviar-se i/o dutxar-se. Després, s’ha
de sortir de les instal·lacions esportives.
8.2. Assistència i participació.
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L'assistència a les sessions d'educació física és obligatòria, malgrat no es pugui practicar
la sessió.
• S’ha de justificar les faltes d’assistència al professorat d'educació física (encara que s'hagi
justificat al tutor) mitjançant, sempre que sigui possible, un justificant mèdic o, en el seu defecte, un
justificant dels pares/mares. El termini per lliurar la justificació serà la sessió següent a la falta.
• Es considerarà retard a partir del moment en que es comenci a passar llista.
• A l'avaluació, una falta de roba adequada té l’equivalència a una falta d'assistència. Tot l'alumnat,
practiqui o no a la sessió, ha de portar obligatòriament roba adequada per a poder realitzar les
activitats alternatives proposades pel professorat.
8.3. Indumentària i hàbits d'higiene:
La higiene és un contingut molt important en l'Educació Física ja que demostra respecte
envers la resta de companys i, a més, és fonamental per a gaudir d'una bona salut.
• És indispensable assistir a classe amb l’equipament esportiu. Cada dia que no es dugui el material
esportiu restarà nota a la part actitudinal.
• El professorat deixarà el temps que consideri oportú per què els alumnes puguin canviar-se i/o
dutxar-se. És obligatori que tot l’alumnat es canviï i netegi després de la pràctica, i molt
recomanable que es dutxi després d'aquesta. El compliment o no d'aquests hàbits repercutirà en
l'avaluació de l'assignatura.
• Cal especificar que el tipus de dutxa serà ràpida i no es permetrà la neteja dels cabells per evitar
possibles malalties (constipats).
• Recordam que és indispensable dur el material adequat:
- per canviar-se (camiseta de recanvi, tovallola petita per netejar-se, desodorant,...)
- a la dutxa (tovallola, xancles, xampú i gel i roba de recanvi).
8.4. Respecte als companys, professorat, instal·lacions i material.
• L'alumnat tan sols entrarà al despatx del professorat i al magatzem del material amb autorització
i/o presència del professorat.
• Qualsevol conducta no adequada en les sessions envers als companys, professorat, instal·lacions i
material repercutirà en l'avaluació. En cas de fer mal ús del material s’haurà de reemplaçar o abonar
el seu valor.
• Recordeu que les instal·lacions i el material són utilitzats per tota la comunitat educativa i que, per
tant, se n'ha de fer un bon ús per tal que es conservin i tothom pugui gaudir d'ells el major temps
possible.
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8.5. Conductes prohibides.
Són considerades faltes lleus o greus, depenent de cada cas, respecte a la normativa de centre i àrea.
• Menjar a les instal·lacions.
• Mala utilització del material i instal·lacions.
• No complir amb les ordres indicades pel professorat.
• Entrar el mòbil dintre el vestidor i/o fer-ne ús.
8.6. Entrega de treballs.
• Només s'accepten els treballs entregats el dia, a l'hora, en el lloc i al professor indicat.
• El professorat pot valorar i acceptar justificacions respecte la no entrega de treballs. En cas de
causa justificada, l'alumnat haurà de lliurar el treball el dia que s'incorpori al centre.
• Si es lliura el treball amb retard per una causa no justificada la valoració serà, com a màxim, de 5.
8.7. Alumnes lesionats.
La participació a les sessions és obligatòria. Els alumnes que estiguin lesionats o malalts se li
realitzarà adaptacions d'accés al currículum:
• Impediments físics per a tot el curs: serà imprescindible dur un justificant mèdic. Quedarà
exempt de la part pràctica contraindicada, però se li podran substituir els continguts per altres que sí
pugui desenvolupar, així mateix haurà d'entregar una recopilació de les sessions observades i
anotades i/o realitzar treballs complementaris.
• Lesions o indisposicions temporals: aquests alumnes faran un treball complementari o adaptat.
Si la lesió dura més de tres sessions també se podrà substituir continguts per altres que sí pugui
desenvolupar (treballs complementaris, observació de sessions, disseny i posada en pràctica de
sessions, etc.)
En ambdós casos l'assistència a classe és obligatòria amb la roba esportiva adequada i el professorat
podrà incloure, modificar o adaptar continguts per tal de que la pràctica s'adeqüi a les
característiques específiques de l'alumne.
9.

Avaluació
9.1.

Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables

Els criteris d’avaluació ens permeten avaluar el grau d’assoliment dels objectius i de les
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competències bàsiques. D’aquesta manera, a partir dels criteris d’avaluació que apareixen en el
currículum es seleccionen i concreten els criteris de la present programació didàctica. Cadascun
d’aquests criteris d’avaluació es relaciona amb les competències, els objectius generals d’etapa i els
objectius específics d’àrea que esteim avaluant amb aquell criteri.
Per altra banda, de cada criteri apareixen els estàndards d’aprenentatge, que són les
especificacions dels criteris d’avaluació que ens permeten tenir evidències més específiques dels
aprenentatges de l’alumne i és el que bàsicament hem tengut en compte a l’hora de determinar el
grau d’assoliment d’aquests aprenentatges.
UD1: L’escalfament general
1. Desenvolupar activitats pròpies de l’escalfament general i
relacionar-les amb les seves característiques.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
AA
CL

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,12

Instruments d’av.

1.1. Relaciona l’estructura d’una sessió d’activitat física amb la
intensitat dels esforços realitzats.

Examen escrit i treball

1.2. Prepara i duu a terme escalfaments generals de forma autònoma.

Registre diari
(participació/esforç)

UD2: Cap. físiques bàsiques

1. Reconèixer els factors que intervenen en l’acció motriu i els Compe
mecanismes de control de la intensitat de l’activitat física, aplicar-los a CM
la pròpia pràctica i relacionar-los amb la salut.
AA
Estàndards d’aprenentatge

Obj
gen
j,l

Obj
esp
1,3,
4 13

Instruments d’av.

1.1. Analitza la implicació de les capacitats físiques i les coordinatives Examen escrit i treball
en les diferents activitats fisicoesportives i artisticoexpressives
treballades durant el cicle.
1.4. Adapta la intensitat de l’esforç controlant la freqüència cardíaca Registre diari
corresponent als marges de millora dels diferents factors de la condició (participació/esforç)
física.
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2. Desenvolupar les capacitats físiques d’acord amb les possibilitats Compe
personals i dins els marges de la salut i mostrar una actitud CM
d’autoexigència en l’esforç.
AA
Estàndards d’aprenentatge

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,3,
4 13

Instruments d’av.

2.1. Participa activament en la millora de les capacitats físiques Registre diari
bàsiques des d’un enfocament saludable i utilitzant els mètodes bàsics (participació/esforç)
per desenvolupar-les.

UD3: Jocs populars i tradicionals

1- Realitzar una recopilació i una reflexió sobre els jocs populars i
tradicionals de les IB i el seu valor cultural, i participar de forma activa
i respectuosa en les diferents sessions.

Estàndards d’aprenentatge

Compe
AA
AC

Obj
gen
j, l

Obj
esp
5,10,
12,
13

Instruments d’av.

1.1 Aplica els aspectes bàsics de les tècniques i les habilitats
específiques de les activitats proposades, respectant les regles i normes
establertes.

Registre diari
(participació/esforç)

3.2. Col·labora en les activitats de grup respectant les aportacions dels
altres i les normes establertes i assumint les seves responsabilitats per
aconseguir els objectius.

Registre diari (actitud)

UD4: Esports de lluita
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1. Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions motrius Compe
individuals aplicant els fonaments tècnics i les habilitats específiques de SC
les activitats fisicoesportives proposades.
AA
Estàndards d’aprenentatge

Obj
gen
d, l

Obj
esp
5, 6,
12

Instruments d’av.

1.1. Aplica els aspectes bàsics de les tècniques i les habilitats Registre diari
específiques de les activitats proposades, respectant les regles i (participació/esforç)
normes establertes.
1.4. Millora el seu nivell de partida en l’execució i l’aplicació de les Rúbrica (circuit
accions tècniques i mostra actituds d’esforç, autoexigència i superació. d’habilitats)

3. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives
forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles
participació d’altres persones, independentment de les
característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les
aportacions.
Estàndards d’aprenentatge

com a Compe
a la SC
seves AA
seves

Obj
gen
d,l

Obj
esp
5, 6,
12

Instruments d’av.

3.1. Mostra tolerància i esportivitat tant en el paper de participant com Registre diari
en el d’espectador.

UD5: Esports d’equip

1. Interpretar i produir accions motrius amb finalitats Compe
artisticoexpressives utilitzant tècniques d’expressió corporal i altres AA
recursos.
AC

Estàndards d’aprenentatge

Obj
gen
m, l

Obj
esp
4, 7,
12,
13

Instruments d’av.

1.2. Crea i posa en pràctica una seqüència de moviments corporals Registre diari
ajustats a un ritme prefixat.
Examen
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1.3. Col·labora en el disseny i la realització de balls i danses i adapta la Registre diari
seva execució a la dels companys.

2. Reconèixer les possibilitats de les activitats artisticoexpressives com Compe
a formes d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles a la AA
participació d’altres persones, independentment de les seves AC
característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les seves
aportacions.
Estàndards d’aprenentatge

Obj
gen
m, l

Obj
esp
4, 7,
12,
13

Instruments d’av.

2.1. Mostra tolerància i esportivitat tant en el paper de participant com Registre diari
en el d’espectador.
2.2. Col·labora en les activitats de grup respectant les aportacions dels Registre diari
altres i les normes establertes i assumint les seves responsabilitats a
l’hora d’aconseguir els objectius.

UD6: Senderisme

1. Reconèixer les possibilitats que ofereixen les activitats Compe
fisicoesportives com a formes d’oci actiu i d’utilització responsable de IPA
l’entorn.
SC
Estàndards d’aprenentatge

Obj
gen
l, j

Instruments d’av.

1.1. Coneix les possibilitats que ofereix l’entorn a l’hora de dur-hi a Registre diari
terme d’activitats fisicoesportives.
Examen
1.2. Respecta l’entorn i el valora com un lloc comú per dur-hi a terme Registre diari
activitats fisicoesportives.

UD7: Esports alternatius

Obj
esp
2, 8,
9, 11
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1. Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions motrius Compe
individuals aplicant els fonaments tècnics i les habilitats específiques de AA
les activitats fisicoesportives proposades.
SC
Estàndards d’aprenentatge

Obj
gen
l, c

Obj
esp
5,12

Instruments d’av.

1.1. Aplica els aspectes bàsics de les tècniques i les habilitats Registre diari
específiques de les activitats proposades, respectant les regles i normes
establertes.
1.4. Millora el seu nivell de partida en l’execució i l’aplicació de les Registre diari
accions tècniques i mostra actituds d’esforç, autoexigència i superació.

2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o Compe
col·laboració-oposició utilitzant les estratègies més adequades segons AA
els estímuls rellevants.
SC
Estàndards d’aprenentatge

Obj
gen
l,c

Obj
esp
5,12

Instruments d’av.

2.1. Adapta els fonaments tècnics i tàctics per obtenir avantatge en la Registre diari
pràctica de les activitats fisicoesportives d’oposició o de
col·laboració-oposició proposades.

3. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives
forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles
participació d’altres persones, independentment de les
característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les
aportacions.
Estàndards d’aprenentatge

com a Compe
a la AA
seves SC
seves

Obj
gen
l,c

Instruments d’av.

3.1. Mostra tolerància i esportivitat tant en el paper de participant com Registre diari
en el d’espectador.

UD8: Jocs preesportius

Obj
esp
8,12
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1. Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions motrius Compe
individuals aplicant els fonaments tècnics i les habilitats específiques de SC
les activitats fisicoesportives proposades.
AA
Estàndards d’aprenentatge

Obj
gen
l, a

Obj
esp
5, 12

Instruments d’av.

1.1. Aplica els aspectes bàsics de les tècniques i les habilitats Registre diari
específiques de les activitats proposades, respectant les regles i normes
establertes.
1.4. Millora el seu nivell de partida en l’execució i l’aplicació de les Registre diari
accions tècniques i mostra actituds d’esforç, autoexigència i superació.

2. Resoldre situacions motrius d’oposició, col·laboració o Compe
col·laboració-oposició utilitzant les estratègies més adequades segons SC,
els estímuls rellevants.
AA
Estàndards d’aprenentatge

Obj
gen
l, a

Obj
esp
5, 12

Instruments d’av.

2.1. Adapta els fonaments tècnics i tàctics per obtenir avantatge en la Registre diari
pràctica de les activitats fisicoesportives d’oposició o de Examen
col·laboració-oposició proposades.

3. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives
forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles
participació d’altres persones, independentment de les
característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les
aportacions.
Estàndards d’aprenentatge

com a Compe
a la SC
seves AA
seves

Obj
gen
l, a

Obj
esp
5, 12

Instruments d’av.

3.1. Mostra tolerància i esportivitat tant en el paper de participant com Registre diari
en el d’espectador.
(participació/esforç)

UD9: Atletisme
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1. Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions motrius
Compe
individuals aplicant els fonaments tècnics i les habilitats específiques de AA
les activitats fisicoesportives proposades.
SC
Estàndards d’aprenentatge

Obj
gen
b,c

Obj
esp
5,6,

Instruments d’av.

1.1. Aplica els aspectes bàsics de les tècniques i les habilitats Registre diari
específiques de les activitats proposades, respectant les regles i normes
establertes.
1.2. Autoavalua la seva execució tenint en compte el model tècnic Registre diari
plantejat.
1.3. Descriu la forma de dur a terme els moviments implicats en el Registre diari
model tècnic.
Examen
1.4. Millora el seu nivell de partida en l’execució i l’aplicació de les Registre diari
accions tècniques i mostra actituds d’esforç, autoexigència i superació.

3. Reconèixer les possibilitats de les activitats fisicoesportives
forma d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles
participació d’altres persones, independentment de les
característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les
aportacions.
Estàndards d’aprenentatge

com a Compe
a la AA
seves SC
seves

Obj
gen
b,l

Obj
esp
5,6

Instruments d’av.

3.2. Col·labora en les activitats de grup respectant les aportacions dels Registre diari
altres i les normes establertes i assumint les seves responsabilitats per (participació/esforç)
aconseguir els objectius.

UD10: Primers auxilis
2. Controlar les dificultats i els riscs durant la participació en activitats Compe
fisicoesportives i artisticoexpressives, analitzar-ne les característiques, SC
AA
TID

Obj
gen
a,l

Obj
esp
1,13
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conèixer les interaccions motrius que comporten i adoptar mesures
preventives i de seguretat a l’hora de desenvolupar-les.
Estàndards d’aprenentatge

Instruments d’av.

2.2. Descriu els protocols que s’han de seguir per activar els serveis Examen escrit i treball
d’emergència i de protecció de l’entorn.
2.3. Adopta les mesures preventives i de seguretat pròpies de les Rúbrica (RCP)
activitats desenvolupades durant el cicle, amb especial atenció a les que
es duen a terme en un entorn no estable.

9.2.

Estratègies i procediments d’avaluació del procés d’E-A

Es tracta d’una avaluació continua i global, per tant, el procés d’avaluació es durà a terme en els
diferents moments de l’ensenyament-aprenentatge, és a dir, es farà unaavaluació inicial (per
conèixer el nivell inicial dels alumnes i avaluar necessitats i interessos), una avaluació continua (per
identificar les dificultats d’aprenentatge i ajustar/reorientar el procés d’E-A segons les necessitats) i
una avaluació sumativa (per qualificar i prendre decisions de millora). Per tant, l’avaluació té una
finalitatdiagnòstica, formativa i qualificativa. Alguns dels instruments que s’utilitzen són:
- Av. inicial: Qüestionari KPSI.
- Av. formativa: Full d’observació diària/ Modificació de la programació d’aula
- Av. sumativa: rúbriques, examen escrit, proves d’execució pràctica, KPSI imodificació de la
programació d’aula per futures sessions.
9.3.

Criteris de qualificació

Criteris de qualificació.

NIVELL

TEÒRIC/
CONCEPTUAL

PRÀCTIC/
PROCEDIMENTAL

HÀBITS I
COMPORTAMENT

1R ESO

20%

40%

40%

2N ESO

25%

40%

35%
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3R ESO

30%

40%

30%

4T ESO

30%

40%

30%

Cada un d'aquests percentatges s'avalua damunt 10 punts. És necessari un mínim de 3 en cada part
per fer mitjana. Si la mitjana de les tres avaluacions és superior a 5 es supera l’assignatura.

2. Elements d'avaluació i qualificació.
a) Teòric / conceptual.
- Treballs, fitxes i/o quaderns.
- Proves d'avaluació escrites.
b) Pràctic / procedimental.
- Participació, esforç i interès a les sessions.
- Progrés.
- Prova pràctica dels continguts (examen pràctic).
- Fitxes i treballs pràctics.
c) Hàbits i comportament.
- Assistència i puntualitat.
- Higiene i salut.
- Participació, esforç i interès a les sessions.
- Respecte a les normes de convivència.
- Actitud vers l'assignatura, companys, professorat…
Quantificació de la part d'hàbits i comportament (ACTITUD)
Dins d'aquest apartat s'inclou la qualificació de l'actitud, hàbits i comportament en general (A), així
com la predisposició a la higiene (B). Els alumnes partiran d’un 10 i s’unificaran les següents
conductes per a poder estandarditzar l’avaluació entre professorat:
A. La qualificació de la conducta:
Conducta no adecuada:
- no dur la roba esportiva (-1,-2)
- faltes d’assistència injustificades (-1,-2)
- assistència amb lesió sense justificar (-0,5, -1)
- retards no justificats (-0,5,-1)

-
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no entregar deures o fer-ho tard (-0,5, -1)
no portar el material adequat (-0,5, -1)
faltes de comportament (-0,5, -1, -4)
no voler realitzar la part pràctica (-2, -3)

La quantificació d'aquests elements sempre anirà a criteri del professorat en funció de les
característiques específiques de cada situació.
Conducta adequada +0,25: ajuda a companys, deures entregats al dia, complets i amb netedat i
actitud positiva generalitzada, demostra una actitud positiva i participativa a l’hora de realitzar les
sessions. Per tant, no només es restaran aquestes conductes, sinó que es tindran en compte altres
factors positius com l'esforç, l'interès, el respecte, l'empatia, l'ajuda, etc.
B. La qualificació de la higiene:
a) Canvi de roba: Si l’alumnat no es canvia de roba, s’anirà restant -0,5, -1 punts cada vegada que
així sigui.
b) Dutxa: Un alumne que es dutxi i dugui tot el material necessari per fer-ho es valorà positivament
pujant 0,25 fins a 0,5 a aquest apartat.
9.4.

Requisits mínims de l’àrea

L’assistència activa a classe és obligatòria i superar el 30% de faltes no justificades suposa
l’abandonament de l’assignatura. Les sortides són obligatòries.
9.5.

Procediments de suport i recuperació

Recuperació del curs que s'està realitzant.
Convocatòria de juny, es recuperarà les parts no superades (feines no entregades, proves no
superades,...) a la data assenyalada.
Convocatòria de setembre, es recuperarà l’avaluació que li hagi quedat suspesa (teòrica i pràctica).
Recuperació hàbits i comportament.
Per la recuperació d’aquest apartat es farà un treball relacionat amb l’actitud, la higiene i els valors.
Recuperació de pendents d’altres cursos.
Per recuperar una matèria pendent del curs o cursos anteriors, es podrà fer de dues maneres:
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OPCIÓ A: Si l’alumne/a aprova la primera i la segona avaluació del curs que està realitzant
recuperarà la pendent del curs anterior.
En el cas de què un alumne tengui més d’un curs suspès també recuperarà l´assignatura si aprova
les dues primeres avaluacions del curs que està realitzant.
OPCIÓ B: Si no es supera alguna de les dues primeres avaluacions del curs que està realitzant haurà
d'examinar-se de la part teòrica i pràctica que s'especifiqui el dia de la recuperació de pendents
(març). També tendrà la opció de presentar-se a la recuperació de juny.
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1.

Introducció

La finalitat de la programació didàctica és desenvolupar i adequar el currículum del’àrea d’EF a la
realitat del centre, és a dir, pretén anticipar i concretar el procés d’Ensenyament-Aprenentatge dins
l’aula. Aquesta programació va dirigida als alumnes del 3r curs d’ESO de l‘IES Port d’Alcúdia.
1.1.

Professorat de l’àrea

-

Mateu Martorell Muñoz (professor de 2n ESO i 3r PMAR )

-

Miquel Munar Bernat (cap de Departament i professor de 1r, 3r i 4t d’ESO)
1.2.

Marc legal

- La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm.
295, de 10 de desembre)
-

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educaciósecundària

obligatòria a les Illes Balears
-

Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts

d’educació secundària.
- Decret 39/2011, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientacióeducativa als centres
educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.
1.3.

Contextualització

El departament didàctic, en el marc del Projecte Educatiu de Centre (PEC), pren les decisions
oportunes respecte a com distribuir els diferents elements de la programació en cada curs.
L'IES Port d'Alcúdia es troba situat al municipi d'Alcúdia, a la zona nord-est de Mallorca. El centre
té una oferta formativa basada en els quatre cursos d'Educació Secundària Obligatòria i compta a
més a més amb una unitat d'Educació Especial amb currículum propi (AULA UEECO).
El seu alumnat prové dels dos centres de primària adscrits, el CP Norai i el CP s'Hort des Fassers.
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Des del seu inici ha anat creixent i augmentant la seva oferta educativa fins arribar a l'actualitat amb
aproximadament 350 alumnes.
Les sessionsd’EF s’adapten a les característiques que l’entorn ens ofereix. El propi centre compta
amb un pavelló i el pati de d’institut on hi ha dues pistes de bàsquet i una de futbol sala.
A més, la programació també té en compte altres documents de centre que complementen i
concreten el PEC, així com:
- El projecte curricular de centre (PCC) que marca els objectius de cada àrea, lametodologia
i l’avaluació.
- El reglament d’organització i funcionament de centre (ROF) que marca lesnormes de
convivència generals.
-

I El projecte lingüístic (PL) el qual especifica que la llengua catalana és la llengua

vehicular de comunicació i l'habitual a l’ensenyament.
2.

Contribució de la programació al desenvolupament de les competències

S’ha tengut en compte les orientacions que fa el currículum d’EF sobre com contribueix aquesta
àrea a assolir les competències.

Comunicació lingüística: Els alumnes aprenen els continguts de l’educació física a través d’un
domini correcte de les competències lingüístiques i audiovisuals. La llengua és un element
imprescindible per la reflexió sobre les activitats duites a terme i per donar els alumnes un suport
teòric previ a la pràctica. Per tant es contribueix a aquesta competència en totes les UD de la
programació.

Competència matemàtica: Les matemàtiques són presents a les nostres UD; principalment a la UD
de resistència, mitjançant càlculs relacionats amb la freqüència cardíaca i condició física.

Competència digital: S’empren les TIC individualment o en grups per cercar informació o realitzar
els treballs relacionats amb l’activitat física i l’esport. Són una eina fonamental pel tractament dels
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continguts conceptuals de l’àrea. Seguint la línia de treball del centre farem ús del google classroom
així com altres eines google.

Aprendre a aprendre: L’alumne no només ha d’aprendre nous continguts, sinó que també ha
d’aprendre com es poden aprendre. En totes les UD s’afavoreix l’autonomia de l’alumne de forma
progressiva, per contribuir a desenvolupar la capacitat d’aprendre per si mateixos.

Competències socials i cíviques: les activitats esportives, sobretot les col·lectives, són una
excel·lent oportunitat per reproduir un escenari on es manifesten actituds i valors de la vida en
societat així com: el joc net i el respecte a unes normes, als companys, als adversaris i a l’àrbitre. En
les UD de bàsquet i handbol proposam situacions en les quals es manifestin aquest tipus d’actituds i
dedicam un temps a reflexionar-hi.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: Es tendeix a fer que els alumnes assumeixin una
autonomia creixent, que en la pràctica s’ha de traduir en una disminució de la presa de decisions per
part dels professors i un augment de la iniciativa dels alumnes. A primer d’ESO l’alumne ja
comença a prendre algunes decisions encara que en aquest curs encara és imprescindible que
tenguin la base en què es fonamenten els seus aprenentatges i decisions.
Consciència i expressions culturals: Els alumnes han de valorar els jocs populars i tradicionals de
les Illes Balears com a font d’enriquiment i recreació personal que cal preservar.
3.

Objectius
3.1.

Contribució a la consecució dels objectius general d’etapa

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat lesdiferents
capacitats que es concreten en els objectius següents, els quals estan directament relacionats amb les
unitats didàctiques que es plantegen en aquesta programació:
a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als
altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en
el diàleg per tal d’afermar els drets humans com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se
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per a l’exercici d’una ciutadania democràtica.
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar
els estereotips que suposen discriminació entre dones i homes.
g) Desenvolupar l’esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar actituds de confiança en
un mateix, de participació, de sentit crític, d’iniciativa personal i lacapacitat per aprendre a
aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
j) Conèixer, valorar i respectar la cultura de la qual formen part les Illes Balears, així com la seva
història i el seu patrimoni artístic i cultural.
l) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar lesdiferències, afermar
els hàbits de cura i salut corporals, i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir
el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota
la seva diversitat.
3.2.

Adequació i seqüenciació dels objectius específics de l’àrea

A partir dels objectius específics de l’àrea d’EF es fa una distribució dels objectius per acada curs,
concretant-los amb matisos segons els continguts que treballen. En aquest curs els objectius
específics que es treballen són:
1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscs i les contradiccions que l’activitatfísica té per
a la salut.
2. Mostrar una actitud crítica davant els models corporals i de salut i les manifestacions
fisicoesportives com a fenòmens socioculturals, i instaurar hàbits saludables.
3. Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques adreçades a millorar la salut
mitjançant un tractament diferenciat de les diverses capacitats implicades.
4. Augmentar les pròpies possibilitats de rendiment motor mitjançant el condicionament i la millora
de les capacitats físiques i el perfeccionament de les funcions d’ajustament, domini i control
corporal, així com desenvolupar actituds d’autoexigència i superació.
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5. Participar, amb independència del nivell d’habilitat assolit, en jocs i esports, valorar- ne els
aspectes de relació que fomenten i mostrar habilitats i actituds socials detolerància i d’esportivitat
per damunt de la recerca desmesurada del rendiment.
6. Conèixer i practicar modalitats esportives individuals i de col·laboració-oposició i aplicar els
fonaments reglamentaris, tècnics i tàctics a situacions de joc.
7. Valorar i utilitzar el cos com a mitjà d’expressió i comunicació mitjançant el disseny i la pràctica
d’activitats expressives amb una base musical adequada.
8. Conèixer les possibilitats que l’entorn ofereix per practicar activitats físiquesesportives.
9. Reconèixer les possibilitats del medi natural de les Illes Balears com a espai idoni pera l’activitat
física i discriminar les pràctiques que hi poden causar qualsevol tipus de deteriorament.

11. Planificar activitats que permetin la participació en termes de seguretat prèvia valoració
de l’estat de les capacitats físiques i habilitats motrius específiques pròpies.
12. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i d’esportivitat a l’hora de
participar en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i
d’habilitat.
13. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i la lectura com a font de consulta i
com a recurs de suport per assolir els aprenentatges.
3.3.

Relació dels objectius generals d’etapa, objectius generals d’àrea
i competències clau en les diferents unitats didàctiques

Unitat didàctica

Obj. etapa

Obj. esp. d’àrea

Competències

UD1: 
Escalfaments Específic I

g,l

1,13

C.aprendre/ c.digital

UD2: 
Condició Física i Salut

g,l

1,3,4,11

C. matemàtica/ c.
aprendre
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a,c,g,l

5,6,12

c. aprendre/ c. social

UD4: 
Senderisme III

l,j

8,9

c. social/ expres. culturals

UD5: 
Esports Col.lectius:

a,c,g,l

2,5,6,12

c. aprendre/ c. social

UD6: 
Orientació

l,j

8,9

c. social/ c. matemàtica

UD7: 
Corda expressiva

l

7,12

c. social/ sentit
d’iniciativa

UD8: 
Esports de Raqueta

a,c,g,l

5,6,12

c. aprendre/ c. social

UD9: 
Primers auxilis III

l

1,13

c. digital/ c. apren

UD10: 
Jocs i Esports

a,c,g,l

5,6,12

c. aprendre/ c. social

UD3: 
Esports Col.lectius:

Rugbi

Voleibol I

modificats: aspectes tàctics

4.

Elements transversals tractats

El decret 34/2015, de 15 de maig, que estableix el currículum d’educació secundària,marca els
elements transversals que s’han de treballar en totes les matèries. Així, entotes les unitats
didàctiques es fomenta:
- La comprensió lectora
- L’expressió oral i escrita
- L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
- L’educació cívica, que promogui la igualtat entre homes i dones, la prevenció i
resolució pacífica de conflictes, l’aprenentatge de valors socials com el respecte.
- La pràctica saludable d’esport i exercici físic. La matèria d’educació física té com a
finalitat principal desenvolupar en les persones la seva competència motriu, entesa com la
integració dels coneixements, els procediments i les actituds vinculades sobretot a la
conducta motora. Per aconseguir-ho, no és suficient la mera pràctica, sinó que és necessària
una anàlisi crítica que consolidi actituds i valors que tenguin com a referents el cos, el
moviment i la relació amb l’entorn. Així mateix, l’educació física està vinculada a
competències relacionades amb la salut a través d’accions que ajuden a adquirir i consolidar
hàbits responsables d’activitat física regular i a adoptar actituds crítiques davant pràctiques
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individuals, socials i de grup no saludables, fonamentalment relacionades amb les malalties
d’origen cardiovascular (Currículum d’educació física).
5.

Selecció i seqüenciació dels continguts
5.1.

Context dels continguts durant l’etapa secundaria

La distribució dels continguts del Departament d’educació Física de l’IES Port d’Alcúdia al llarg
dels distints cursos, són els següents:

1r ESO

BLOC 1. Salut

BLOC 2. Accions
motrius,individual
s,d’oposició, de
col·laboració o
col·lab-opo

BLOC 3.
Accions motrius
en situacions
d’índole
artística o
expressiva

BLOC 4. Accions
motrius en
situació
d’adaptació a
l’entorn

BLOC 5.
Continguts
comuns a tots els
blocs

Cap. físiques
bàsiques

Jocs cooperatius

Expressió
corporal (mim)

Senderisme I

Escalf. general I

Higiene postural

Hab. motrius
bàsiques

Primers auxilis I

Esports d’equip
Hab. de circ
Esports d’adversari
2n ESO

Millora de la
condició física

Jocs populars i
tradicionals

Coreografia amb
suport musical

Senderisme II

Escalf. general II
Primers auxilis II

Esports de lluita
Esports alternatius
Jocs preesportius
(aspectes tècnic)
Atletisme
3r ESO

Condició física i
salut

Rugbi
Voleibol

Corda expressiva

Senderisme III

Escalfament
específic I

Orientació
Primers auxilis III

Esports de raquetes
Jocs i esports
modificats: aspectes
tàctics
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4t ESO

Condició física i
salut

Esports alternatius

Acrosport:
coreografia grup

Voleibol

Activitats a la
natura (costering i
senderisme)

Pla de salut

Escalfament
específic II
Primers auxilis IV

Org. esdeveniments
esportius

5.2.

Temporalització dels trimestres

1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

Escalfaments Específic I

Esports Col.lectius: Voleibol I

Esports de Raquetes

Condició Física i Salut

Orientació

Primers auxilis III

Esports Col.lectius: Rugbi

Corda expressiva

Jocs i Esports modificats:
aspectes tàctics

Senderisme III

Trimestre

Junta d’avaluació

Primer

9-12 desembre (NOTES 13 desembre)

Segon

16-19 març (NOTES 20 març)

Tercer

15-18 juny (NOTES 19 juny)

5.3.

Seqüència de continguts

UD1. Escalfament

Currículum Primer cicle. BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs.
L’escalfament. Concepte. Tipus. Fases. Execució d’exercicis aplicats a l’escalfament general i a
l’específic. Iniciació a la pràctica d’escalfaments generals i específics elaborats individualment.
Elaboració i posada en pràctica d’escalfaments.

CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
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-

Concepte d’escalfament
Tipus d’escalfament: l’escalfament general i específic.
Fases de l’escalfament: Mobilitat articular, activació i part específica.
Principals aspectes a tenir en compte en un escalfament.
Elaboració i posada en pràctica d’escalfaments específics.

UD2. Condició física i salut

Currículum Primer cicle BLOC 1. Salut.
Condició física. Concepte. Capacitats físiques relacionades amb la salut. Relació entre els
conceptes de salut física i condició física.
Aplicació sistemàtica de tests i proves funcionals que informen l’alumne sobre les seves
possibilitats i limitacions.

Els processos d’adaptació a l’esforç.
Reconeixement de l’efecte positiu que la pràctica d’activitat física té sobre l’organisme.
Valoració positiva del fet de tenir una bona condició física com a mitjà per assolir un nivell més
alt de qualitat de vida i de salut.
Pràctica de cursa contínua, jocs i exercicis dinàmics de força general i amplitud de moviment.

Aplicació de sistemes específics d’entrenament de la resistència aeròbica (cursa contínua
uniforme i variable, entrenament total, entrenament en circuit i jocs) i l’amplitud de
moviment. Efectes sobre la salut.
La força. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la força.
La velocitat. Generalitats. Classes. Exercicis bàsics d’iniciació al treball de la velocitat de reacció
i desplaçament.

CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:

IES Port d'Alcúdia
Programació didàctica. Departament d’EDUCACIÓ FÍSICA
-

Concepte de condició física.

-

Les capacitats físiques relacionades amb la salut: força-resistència, resistència aeròbica i
amplitud de moviment.

-

Aplicació de tests i proves funcionals que informen l’alumne sobre el seu nivell de
condició física.

-

Reconeixement de l’efecte positiu que la pràctica d’activitat física té sobre l’organisme.

-

Valoració positiva del fet de tenir una bona condició física com a mitjà per assolir un
nivell més alt de qualitat de vida i de salut.

-

Pràctica de cursa contínua, jocs i exercicis dinàmics de força general i amplitud de
moviment.

-

Els processos d’adaptació a l’esforç.

-

Aplicació de sistemes específics d’entrenament de la resistència aeròbica (cursa
contínua uniforme i variable, entrenament total, entrenament en circuit i jocs) i
l’amplitud de moviment. Efectes sobre la salut.

-

La força. Generalitats. Jocs d’iniciació al treball de la força.

-

La velocitat. Generalitats. Classes. Jocs d’iniciació al treball de la velocitat de reacció i
desplaçament.

UD3. Esports col·lectius: rugbi

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.
El factor qualitatiu del moviment: els mecanismes de percepció, decisió i execució.
Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.
Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les relacions entre
companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
Adopció d’actituds crítiques envers el fenomen sociocultural que l’activitat esportiva representa.
Assumpció de responsabilitat individual en una activitat col·lectiva com a condició indispensable
per aconseguir un objectiu comú.
Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics bàsics i
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reglamentaris d’un o diversos esports de col·laboració o col·laboració- oposició.
Realització de gests tècnics bàsics i identificació d’elements reglamentaris d’un o diversos esports
de col·laboració o col·laboració-oposició.
Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o la consolidació d’esports d’oposició i
d’esports de col·laboració o de col·laboració-oposició, de lleure i de recreació.
Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.
Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions que es
desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.
Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels fonaments
tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o col·laboració-oposició.
-

Els mecanismes de percepció, decisió i execució en el rugbi.
Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris del rugbi.
Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les relacions
entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
Adopció d’actituds crítiques envers el fenomen sociocultural que l’activitat esportiva
representa.
Assumpció de responsabilitat individual en una activitat col·lectiva com a condició
indispensable per aconseguir un objectiu comú.
Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics bàsics del
rugbi.
Realització de gests tècnics bàsics i identificació d’elements reglamentaris del rugbi.
Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge del rugbi.
Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.
Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions que
es desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.
Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels
fonaments tècnics i tàctics del rugbi.

UD4. Senderisme III
Currículum Primer cicle BLOC 4. Accions motrius en situacions d’adaptació a l’entorn

El senderisme: concepte, tipus de senders, normes bàsiques per practicar el senderisme i
material necessari.
Coneixement i acceptació de les normes de protecció del medi a l’hora de dur-hi a terme
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activitats fisicoesportives.
Realització d’activitats recreatives respectant el medi ambient i utilitzant les possibilitats
que l’entorn ens ofereix.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:

-

El senderisme a la Serra de Tramuntana: concepte, tipus de senders, normes
bàsiques per practicar el senderisme i material necessari.

-

Coneixement i acceptació de les normes de protecció del medi a l’hora de dur-hi a
terme activitats fisicoesportives.

-

Realització d’una sortida de senderisme a la Serra de Tramuntana respectant el
medi ambient i utilitzant les possibilitats que l’entorn ens ofereix.

UD5. Esports col·lectius: voleibol

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.
El factor qualitatiu del moviment: els mecanismes de percepció, decisió i execució.
Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.
Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les relacions entre
companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
Assumpció de responsabilitat individual en una activitat col·lectiva com a condició indispensable
per aconseguir un objectiu comú.
Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics bàsics i
reglamentaris d’un o diversos esports de col·laboració o col·laboració- oposició.
Realització de gests tècnics bàsics i identificació d’elements reglamentaris d’un o diversos esports
de col·laboració o col·laboració-oposició.
Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o la consolidació d’esports d’oposició i
d’esports de col·laboració o de col·laboració-oposició, de lleure i de recreació.
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Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.
Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions que es
desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.
Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels fonaments
tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o col·laboració-oposició.
-

Els mecanismes de percepció, decisió i execució en el voleibol.
Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris del voleibol.
Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les relacions
entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
Assumpció de responsabilitat individual en una activitat col·lectiva com a condició
indispensable per aconseguir un objectiu comú.
Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics bàsics del
voleibol.
Realització de gests tècnics bàsics i identificació d’elements reglamentaris del voleibol.
Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge del voleibol.
Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.
Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions que
es desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.
Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels
fonaments tècnics i tàctics del voleibol.

UD6. Orientació

Currículum Primer cicle BLOC 4. Accions motrius en situacions d’adaptació a l’entorn
Creativitat, participació i cooperació en les activitats físiques al medi natural.
L’orientació. Generalitats. Mitjans naturals per orientar-se.
Adquisició de tècniques bàsiques d’orientació. La brúixola: familiarització i ús. Lectura de
mapes, orientació de mapes i realització de recorreguts d’orientació.
Mitjans moderns d’orientació.

IES Port d'Alcúdia
Programació didàctica. Departament d’EDUCACIÓ FÍSICA
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:

-

Creativitat, participació i cooperació en les activitats d’orientació al medi natural.

-

L’orientació. Generalitats. Mitjans naturals per orientar-se.

-

Adquisició de tècniques bàsiques d’orientació. La brúixola: familiarització i ús. Lectura de
mapes, orientació de mapes i realització de recorreguts d’orientació.

-

Mitjans moderns d’orientació.

UD7. Corda expressiva
Currículum Primer cicle BLOC 3. Accions motrius en situacions d’índole artistica o
expressiva
El cos i el ritme.
Experimentació d’activitats en les quals es combinen ritmes diferents.
Creació i pràctica de coreografies.
Realització de moviments, amb la combinació de les variables d’espai, temps i intensitat.

Acceptació de les diferències individuals i respecte per les execucions dels altres.
Experimentació d’activitats expressives encaminades a aconseguir una dinàmica de grup i
a trencar els bloqueigs i les inhibicions personals.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:

-

El cos i el ritme.

-

Experimentació d’activitats de corda en les quals es combinen ritmes diferents.
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-

Creació i pràctica de coreografies de corda en grup.

-

Realització de moviments, amb la combinació de les variables d’espai, temps i intensitat.

-

Acceptació de les diferències individuals i respecte per les execucions dels altres.

-

Experimentació d’activitats expressives encaminades a aconseguir una dinàmica de
grup i a trencar els bloqueigs i les inhibicions personals.

UD8. Esports de raqueta
Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.

Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.
Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les relacions
entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
Acceptació dels nivells d’habilitat propis com a pas previ a la superació personal.
Disposició favorable a l’autoexigència i a la superació de les pròpies limitacions.
Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge i/o la consolidació d’esports d’oposició
i d’esports de col·laboració o de col·laboració-oposició, de lleure i de recreació.
Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.
Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i situacions que
es desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.
Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels
fonaments tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o
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col·laboració-oposició.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:

-

Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris del bàdminton i tennis.

-

Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les
relacions entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.

-

Acceptació dels nivells d’habilitat propis com a pas previ a la superació personal.

-

Disposició favorable a l’autoexigència i a la superació de les pròpies limitacions.

-

Pràctica d’activitats encaminades a l’aprenentatge del bàdminton i el tennis.

-

Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.

-

Autocontrol, cooperació, tolerància i esportivitat en les diverses funcions i
situacions que es desenvolupen en la pràctica de les activitats esportives.

-

Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels
fonaments tècnics i tàctics del tennis i el bàdminton.

UD9. Primers auxilis

Currículum Primer Cicle BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs

Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics.
Tècniques de primers auxilis.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
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Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics. Protocol d’actuació en cas d’accidents
(PAS): prevenir (P), avisar (A) i socórrer (S).
Tècniques de primers auxilis: Reanimació cardiopulmonar (RCP), Posició lateral de
seguretat (PLS) i maniobra de heimlich.

UD10. Jocs i esports modificats (aspectes tàctics)

Currículum Primer Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.

El factor qualitatiu del moviment: els mecanismes de percepció, decisió i execució.
Aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports que es practicaran.
Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les relacions
entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
Característiques bàsiques i comunes de les habilitats esportives: normes, regles i aspectes
tècnics i tàctics.
Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tècnics i principis tàctics bàsics i
reglamentaris d’un o diversos esports de col·laboració o col·laboració- oposició.
Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.
Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels
fonaments tècnics i tàctics d’un o diversos esports d’oposició o de col·laboració o
col·laboració-oposició.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:

El factor qualitatiu del moviment: els mecanismes de percepció, decisió i execució.
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Aspectes tàctics dels esports col·lectius.
Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i facilitació de les relacions
entre companys, la màxima participació, el respecte i la tolerància.
Característiques bàsiques i aspectes tàctics comuns en les habilitats esportives.
Realització de jocs i activitats per aprendre fonaments tàctics bàsics de diversos esports de
col·laboració- oposició.
Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.
Realització d’activitats cooperatives i competitives adreçades a l’aprenentatge dels
fonaments tàctics de diversos esports de col·laboració-oposició.

6.

Principis didàctics i metodològics
6.1.

Dinàmica del curs

Metodològicament el funcionament del Departament d’educació Física estableix lessegüents pautes:
- Full de presentació de l’àrea d’EF: a principi de curs, en la sessió de presentació, s’expliquen les
pautes de funcionament de l’àrea: normes, vestimenta obligatòria, continguts a treballar i la seva
avaluació. Aquest full es troba en el classroom de l’àrea perquè els alumnes ho puguin consultar.
- Historial mèdic esportiu: cal omplir el full de l’historial mèdic i esportiu de l’alumne, en el qual
es recullen les possibles malalties, lesions o discapacitats que per poder dur a terme una adaptació a
la realitat individual de cada alumne. Aquest document ha de ser complimentat i firmat pels pares o
responsables del respectiu alumne.
6.2.

Mètodes pedagògics

- Es juga amb la varietat dels mètodes a fi de què s’ajustin a la gran diversitat d’activitats
d’aprenentatge i als objectius proposats.
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- En general, s’utilitza una metodologia global, emfatitzant en la resolució deproblemes, en
l’establiment de connexions entre els continguts interdisciplinars ipromovent un
aprenentatge significatiu que parteixi del que l’alumne ja sap i hopugui transferir a un
context diferent o a situacions reals.
- Es tendeix a què els alumnes assumeixin una autonomia creixent, que en lapràctica s’ha de
traduir en una disminució de la presa de decisions per part dels professors i un augment de la
iniciativa dels alumnes.
-

Es varia constantment l’estil d'ensenyament al llarg del desenvolupament de

laprogramació d’aula. L'ús d'un o altre estil d’ensenyament dependrà de la unitat didàctica
que realitzem i l'orientació que vulguem donar a la nostra intervenció educativa: potenciar la
socialització, prioritzar la individualització del’ensenyament, implicar cognoscitivament a
l'alumnat o potenciar la sevacreativitat.
6.3.

La distribució espai-temps

La distribució espai-temporal possibilita el treball de diferents estratègies en el grup, a fi que els
alumnes puguin i sàpiguen fer feina tant de manera individual com per parelles,en petit grup o en
gran grup. Aquesta diversitat d’estratègies enriqueix els alumnes i elsajuda a desenvolupar una
actitud de col·laboració amb els companys, de respecte, deresponsabilitat, de participació i
d’autonomia progressiva.
Distribució del temps
Encara que el temps de sessió és de 55 minuts, el temps útil és menor ja que s’ha derestar el temps
que els alumnes tarden per accedir al pavelló i canviar-se. D’aquesta manera el departament d’EF
estableix un màxim de 5 minuts perquè els alumnes puguin arribar i canviar-se, si és el cas. Durant
aquest temps el professor prepara el material a utilitzar durant la sessió.
S’intenta afavorir el temps de pràctica amb explicacions breus i clares, evitant perdre molt de temps
en les explicacions. Es procura tenir el material i els grups organitzats. Es procura realitzar activitats
simultànies evitant les fileres per tal d’afavorir el temps de compromís motor. A més, l'ensenyament
de conceptes es realitzarà principalment a través de la pràctica, minimitzant al màxim les sessions a
l'aula ordinària.
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Pel que fa a l’estructura, la sessió sempre segueix un mateix esquema: bloc teòric, escalfament o
adaptació, part principal, tornada a la calma, reflexió, canvi de vestimentamínima obligatòria i
tornada a l’aula.
Distribució de l’espai
El document vigent més important pel que fa a les característiques dels centres educatius és el Reial
Decret 132/2010, de 12 de febrer, pel que s’estableixen elsrequisits mínims dels centres educatius.
Bàsicament s’utilitza el pati, el pavelló de l’institut i també es realitzen algunes activitats en el medi
proper al centre i a l’aula ordinària. Aquests espais són un entorn immillorable per facilitar la
comunicació entre els alumnes, la interacció freqüent i organitzada i l’atenció a la diversitat, per la
qual cosa s’intenta potenciar al màxim aquestes habilitats en el desenvolupament de les sessions.
6.4.

Materials i recursos didàctics

Apunts i fitxes didàctiques: Els continguts conceptuals i les fitxes relacionades amb la pràctica són
penjats al classroom. Per tant, els alumnes no necessiten quadern ni llibres de text.
Tecnologies de la informació i comunicació: En la societat actual, el fenomen de les TIC,
especialment internet, ha suposat un augment de les possibilitats de transmissió de coneixement
entre les persones. D’aquesta manera, es fa ús d’internet per reforçar els continguts ja treballats, per
aprofundir en aspectes relacionats amb l’àrea i per reflexionar sobre les pràctiques. També
s’utilitzen vídeos d’internet per afavorir la motivació de l’alumnat cap a les unitats didàctiques.
Material del magatzem: El departament d’EF fa ús del seu propi material que es troba dins un
quartet del pavelló. Només el professorat d’EF pot accedir a aquest quartet amb la finalitat de tenir
controlat el material de què disposa el departament. Fora de l’horari d’EF els alumnes han
d’utilitzar el material que hi ha a la secretaria del centre, independent del material del departament
d’EF.
6.5.

Mesures d’atenció a l’alumnat amb NESE

Quan parlam d’atenció a a diversitat als centres educatius, és imprescindible tenir present el Decret
39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres
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educatius no universitaris.
L’alumnat és diferent, és a dir, tenen capacitats, motivacions, interessos i situacions socials
diferents. Per tant, és necessari ajustar-se a aquestes diferències en la nostra intervenció educativa.
D’aquesta manera s’estableixen els següents recursos i estratègies metodològiques per atendre a la
diversitat:
-

Metodologies diverses: El millor mètode d’ensenyament per alumnes amb unes

determinades característiques pot no ser-ho per alumnes amb característiquesdiferents.
D’aquesta manera es procura jugar amb els diferents mètodes a fi de millorar l’adquisició de
coneixements i facilitar la inclusió de tot l’alumnat.
-

Agrupaments flexibles: S’utilitzen diversos tipus d’agrupaments seguint uns criteris

establerts pel professor en funció del tipus d’activitat a realitzar i del seu objectiu. D’aquesta
manera es pretén que els alumnes s’ajudin entre ells (treball cooperatiu), potenciant
l’aprenentatge entre iguals.
- Avaluació inicial: Es passa el qüestionari KPSI per determinar la situació del’alumne a
l’inici de la unitat didàctica i poder-se adaptar a les seves necessitats.
- Avaluació contínua: Durant les activitats s’utilitzen els mitjans necessaris per identificar
quines són les dificultats d’aprenentatge dels alumnes i adaptar aquestes activitats als ritmes
d’aprenentatge de l’alumnat.

A partir de l’informe i les orientacions proporcionades pel Departament d’orientació i
l’historial mèdic-esportiu del departament d’EF, es realitzen les pertinents adaptacions a
aquells alumnes que sigui necessari. La principal finalitat és la inclusió educativa. Es poden
donar els següents casos:

- Adaptacions curriculars individualitzades significatives. S'atendran les orientacions del
departament d'orientació per decidir l'elaboració d'ACIS a l'alumnat amb NESE.

- Alumnat amb lesions temporals o cròniques. Es realitzaran aquelles adaptacions
necessàries (d’accés o no significatives) per la pràctica integrada amb el grup. En cada cas
es realitzen les modificacions oportunes segons l’informe mèdic oficial que l’alumne ha de
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fer arribar al professor. En el cas de què no fos possible la participació en l’activitat, es
realitza un treball alternatiu per poder substituir el que no pot fer (ex: coordinador de grup,
realització

d’ajudes, anotador

de la freqüència cardíaca,

realització de

fitxes

complementàries relacionades amb la UD, entre d’altres).
6.6.

Activitats d’ampliació i reforç

Mitjançant l’avaluació contínua, el professor reorienta l’ensenyament incorporant altres activitats
que permetin desenvolupar els objectius marcats. Alguns dels criteris que estendran en compte a
l’hora de dissenyar aquest tipus d’activitats són:
- La motivació: Es procura crear activitats perquè els alumnes que tenen més dificultats
tenguin oportunitats d’èxit, destacant l’esforç i no només els resultats.
- Possibilitats d’elecció: L’elecció d’activitats permet adaptar-se a les diferències
individuals i afavoreix l’autonomia.
- Donar més oportunitats perquè practiquin: Els alumnes poden practicar algunes de les
habilitats treballades a classe durant el temps del pati amb l’ajuda del professor.
- Activitats amb diversos graus de dificultat: Realitzar una mateixa activitat però variant
el grau de dificultat.
- Realització de treballs: Els treballs de l’àrea estan relacionats amb els continguts
conceptuals i ajuden a reforçar els continguts donats a la classe. A més, els treballs són
flexibles i permeten una ampliació dels continguts en relació a les característiques dels
alumnes.
- Propostes per part del professor: Aquest informarà de les diferents activitats esportives
dins del poble a més donarà opcions de fer activitat física fora del centre. També aquest
proposarà la dinamització de les activitats extraescolars i de les hores de pati. Pel que fa al
contingut i els objectius propis de cada curs i tenint en compte que l’avaluació és
individualitzada el professor es posarà en contacte amb aquells alumnes que necessitin
material per a superar l’assignatura o que vulguin i tinguin l’interès per aprofundir en temes
propis de la matèria. Ambdós casos, la proposta de millora o de reforç serà individualitzada
segons les necessitats i l’interès de l’alumne.
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7.

Activitats complementàries i extraescolars

El Decret 120/2002, de 27 de setembre, que estableix el reglament orgànic dels Instituts d’educació
secundària, regula aquest tipus d’activitats. Les activitats complementàries que es realitzen aquest
curs són:
-

Sortida de senderisme. Primer trimestre. Interdisciplinar amb el departament de geografia i
història i amb el departament de biologia.

-

Organització de lligues esportives i activitats físiques al primer pati .

-

Activitats físico-esportives a la platja (Activitats organitzades per l'àrea d'esports de
l'Ajuntament).

-

8.

Cursa solidària , promoguda per Save the Children.

Normativa del departament d’EF

8.1. Normes d’accés.
L'àrea d'educació física es regeix per la normativa pròpia de l'IES Port d’Alcúdia i la normativa
específica d'aquesta:
• Només es pot accedir a les instal·lacions esportives amb la supervisió del professorat. De tal
manera, s’ha d’esperar la seva arribada a la porta del pavelló.
• Es disposa de 5 minuts per a canviar-se.
• Passat aquest temps s’ha d’esperar al lloc assenyalat pel professorat amb una conducta adequada i
el professorat passarà llista.
• El centre i el departament no es responsabilitza dels possibles robatoris a les instal·lacions
esportives (pati, vestidors, pavelló,...).
• Donat que la normativa del centre té prohibició de dur i utilitzar el mòbil queda terminantment
prohibit entrar els mòbils als vestidors. Es recomana deixar el mòbil a casa o a la taquilla.
• Durant el temps de classe, cap alumne/na sense permís previ, pot anar als vestidors.
• En finalitzar la sessió, es disposa d'un temps específic per a canviar-se i/o dutxar-se. Després, s’ha
de sortir de les instal·lacions esportives.
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8.2. Assistència i participació.
L'assistència a les sessions d'educació física és obligatòria, malgrat no es pugui practicar
la sessió.
• S’ha de justificar les faltes d’assistència al professorat d'educació física (encara que s'hagi
justificat al tutor) mitjançant, sempre que sigui possible, un justificant mèdic o, en el seu defecte, un
justificant dels pares/mares. El termini per lliurar la justificació serà la sessió següent a la falta.
• Es considerarà retard a partir del moment en que es comenci a passar llista.
• A l'avaluació, una falta de roba adequada té l’equivalència a una falta d'assistència. Tot l'alumnat,
practiqui o no a la sessió, ha de portar obligatòriament roba adequada per a poder realitzar les
activitats alternatives proposades pel professorat.
8.3. Indumentària i hàbits d'higiene:
La higiene és un contingut molt important en l'Educació Física ja que demostra respecte
envers la resta de companys i, a més, és fonamental per a gaudir d'una bona salut.
• És indispensable assistir a classe amb l’equipament esportiu. Cada dia que no es dugui el material
esportiu restarà nota a la part actitudinal.
• El professorat deixarà el temps que consideri oportú per què els alumnes puguin canviar-se i/o
dutxar-se. És obligatori que tot l’alumnat es canviï i netegi després de la pràctica, i molt
recomanable que es dutxi després d'aquesta. El compliment o no d'aquests hàbits repercutirà en
l'avaluació de l'assignatura.
• Cal especificar que el tipus de dutxa serà ràpida i no es permetrà la neteja dels cabells per evitar
possibles malalties (constipats).
• Recordam que és indispensable dur el material adequat:
- per canviar-se (camiseta de recanvi, tovallola petita per netejar-se, desodorant,...)
- a la dutxa (tovallola, xancles, xampú i gel i roba de recanvi).
8.4. Respecte als companys, professorat, instal·lacions i material.
• L'alumnat tan sols entrarà al despatx del professorat i al magatzem del material amb autorització
i/o presència del professorat.
• Qualsevol conducta no adequada en les sessions envers als companys, professorat, instal·lacions i
material repercutirà en l'avaluació. En cas de fer mal ús del material s’haurà de reemplaçar o abonar
el seu valor.
• Recordeu que les instal·lacions i el material són utilitzats per tota la comunitat educativa i que, per
tant, se n'ha de fer un bon ús per tal que es conservin i tothom pugui gaudir d'ells el major temps
possible.
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8.5. Conductes prohibides.
Són considerades faltes lleus o greus, depenent de cada cas, respecte a la normativa de centre i àrea.
• Menjar a les instal·lacions.
• Mala utilització del material i instal·lacions.
• No complir amb les ordres indicades pel professorat.
• Entrar el mòbil dintre el vestidor i/o fer-ne ús.
8.6. Entrega de treballs.
• Només s'accepten els treballs entregats el dia, a l'hora, en el lloc i al professor indicat.
• El professorat pot valorar i acceptar justificacions respecte la no entrega de treballs. En cas de
causa justificada, l'alumnat haurà de lliurar el treball el dia que s'incorpori al centre.
• Si es lliura el treball amb retard per una causa no justificada la valoració serà, com a màxim, de 5.
8.7. Alumnes lesionats.
La participació a les sessions és obligatòria. Els alumnes que estiguin lesionats o malalts se li
realitzarà adaptacions d'accés al currículum:
• Impediments físics per a tot el curs: serà imprescindible dur un justificant mèdic. Quedarà
exempt de la part pràctica contraindicada, però se li podran substituir els continguts per altres que sí
pugui desenvolupar, així mateix haurà d'entregar una recopilació de les sessions observades i
anotades i/o realitzar treballs complementaris.
• Lesions o indisposicions temporals: aquests alumnes faran un treball complementari o adaptat.
Si la lesió dura més de tres sessions també se podrà substituir continguts per altres que sí pugui
desenvolupar (treballs complementaris, observació de sessions, disseny i posada en pràctica de
sessions, etc.)
En ambdós casos l'assistència a classe és obligatòria amb la roba esportiva adequada i el professorat
podrà incloure, modificar o adaptar continguts per tal de que la pràctica s'adeqüi a les
característiques específiques de l'alumne.
9.

Avaluació
9.1.

Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables

Els criteris d’avaluació ens permeten avaluar el grau d’assoliment dels objectius i de les
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competències bàsiques. D’aquesta manera, a partir dels criteris d’avaluació que apareixen en el
currículum es seleccionen i concreten els criteris de la present programació didàctica. Cadascun
d’aquests criteris d’avaluació es relaciona amb les competències, els objectius generals d’etapa i els
objectius específics d’àrea que esteim avaluant amb aquell criteri.
Per altra banda, de cada criteri apareixen els estàndards d’aprenentatge, que són les
especificacions dels criteris d’avaluació que ens permeten tenir evidències més específiques dels
aprenentatges de l’alumne i és el que bàsicament hem tengut en compte a l’hora de determinar el
grau d’assoliment d’aquests aprenentatges.
UD1: L’escalfament específic

1. Desenvolupar activitats pròpies de l’escalfament específic i
relacionar-les amb les seves característiques.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
C. apren
C. digit

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,13

Instruments d’av.

1.1. Relaciona l’estructura d’una sessió d’activitat física amb la
intensitat dels esforços realitzats.

Examen escrit i treball

1.2. Prepara i duu a terme escalfaments específics de forma autònoma.

Registre diari
(participació/esforç)

UD2: Condició Física i Salut

2. Reconèixer les capacitats físiques bàsiques i els mecanismes de
control de la intensitat de l’activitat física, aplicar-les a la pròpia
pràctica i relacionar-les amb la salut.
Estàndards d’aprenentatge
2.1. A
 nalitza la implicació de les capacitats físiques en les diferents
activitats fisicoesportives

Compe
c.mat.
c.apren

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,3,4,
11

Instruments d’av.
Rúbrica (proposta
d’activitats)

2.2. Relaciona les adaptacions orgàniques amb l’activitat física Examen escrit i treball
sistemàtica i amb la salut i els riscs i contraindicacions de la pràctica
esportiva.
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2.3. Associa els sistemes metabòlics d’obtenció d’energia als diferents Examen escrit i treball
tipus d’activitat física.

2.4. Adapta la intensitat de l’esforç controlant la freqüència cardíaca Prova de córrer 14’
ritme aeròbic
corresponent als marges de millora dels diferents factors de la condició
física.

3. Desenvolupar les capacitats físiques d’acord amb les possibilitats
personals dins els marges de la salut i mostrar una actitud
d’autoexigència en l’esforç.
Estàndards d’aprenentatge
3.1. P
 articipa activament en la millora de les capacitats físiques
bàsiques des d’un enfocament saludable utilitzant principalment el joc
per desenvolupar-les.

Compe
c.mat.
c.apren

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,3

Instruments d’av.
Registre diari
(participació/esforç)

3.2. Relaciona l’efecte de la pràctica d’activitat física amb la millora Examen escrit i treball
de la qualitat de vida.

UD3: Esports Col.lectius: Rugbi

4. Resoldre situacions motrius de rugbi utilitzant les estratègies més
adequades segons els estímuls rellevants.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. apren
c. social

Obj
gen
a,c,g,l

Obj
esp
5,6,12

Instruments d’av.

4.1. A
 dapta els fonaments tècnics i tàctics per obtenir avantatge en la
pràctica de les activitats fisicoesportives de col·laboració-oposició
proposades.

Registre diari
(participació/esforç)

4.2. Descriu els aspectes organitzatius d’atac i de defensa en les
activitats fisicoesportives de col·laboració-oposició realitzades.

Examen escrit i treball
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4.3. D
 iscrimina els estímuls que cal tenir en compte a l’hora de
prendre decisions en les situacions de col·laboració-oposició per
obtenir avantatge o complir l’objectiu de l’acció.

Rúbrica (partits
reduïts)

UD4: Senderisme III

5. Reconèixer les possibilitats que ofereixen les activitats
fisicoesportives com a formes d’oci actiu i d’utilització responsable de
l’entorn.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. social
expres.
cultural

Obj
gen
l,j

Obj
esp
8,9

Instruments d’av.

5.1. Coneix les possibilitats que ofereix l’entorn a l’hora de dur-hi a
terme activitats de senderisme.

Examen escrit i treball

5.2. Respecta l’entorn i el valora com un lloc comú per dur-hi a terme
activitats fisicoesportives.

Registre diari (actitud)

UD5: Esports Col.lectius: Voleibol I

6. Resoldre situacions motrius de rugbi utilitzant les estratègies més
adequades segons els estímuls rellevants.

Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. apren
c. social

Obj
gen
a,c,g,l

Obj
esp
2,5,6,
12

Instruments d’av.

6.1. A
 dapta els fonaments tècnics i tàctics per obtenir avantatge en la
pràctica de les activitats fisicoesportives de col·laboració-oposició
proposades.

Registre diari
(participació/esforç)

6.2. Descriu els aspectes organitzatius d’atac i de defensa en les
activitats fisicoesportives de col·laboració-oposició realitzades.

Examen escrit i treball

6.3. D
 iscrimina els estímuls que cal tenir en compte a l’hora de
prendre decisions en les situacions de col·laboració-oposició per
obtenir avantatge o complir l’objectiu de l’acció.

Rúbrica (partits
reduïts)

UD6: Orientació
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7. Reconèixer les possibilitats que ofereixen les activitats
fisicoesportives com a formes d’oci actiu i d’utilització responsable de
l’entorn.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. social
c. matem

Obj
gen
l,j

Obj
esp
8,9

Instruments d’av.

7.1. Coneix les possibilitats que ofereix l’entorn a l’hora de dur-hi a
terme activitats d’orientació.

Examen escrit i treball

7.2. Respecta l’entorn i el valora com un lloc comú per dur-hi a terme
activitats fisicoesportives.

Registre diari (actitud)

8. Resoldre, en condicions reals o adaptades, situacions motrius

Compe
c. social
c.matem

individuals aplicant els fonaments tècnics i les habilitats
específiques d’orientació.
Estàndards d’aprenentatge

8.1. Explica i posa en pràctica tècniques de progressió en entorns no
estables i tècniques bàsiques d’orientació, adaptant-se a les variacions
que es produeixen i regulant l’esforç segons les seves possibilitats.

Obj
gen
l,j

Obj
esp
8,9

Instruments d’av.
Prova pràctica
d’orientació

UD7: Corda expressiva

9. Interpretar i produir accions motrius amb finalitats
artisticoexpressives utilitzant tècniques d’expressió corporal i altres
recursos.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. social
sentit ini

Obj
gen
l

Obj
esp
7,12

Instruments d’av.

Utilitza tècniques corporals, de manera creativa, combinant espai,
temps i intensitat.

Rúbrica (Coreografia
grupal)

Crea i posa en pràctica una seqüència de moviments corporals ajustats
a un ritme prefixat.

Rúbrica (Coreografia
grupal)

Col·labora en el disseny i la realització de balls i danses i adapta la
seva execució a la dels companys.

Registre diari
(participació/esforç)
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10. Reconèixer les possibilitats de les activitats artisticoexpressives
com a formes d’inclusió social, facilitar l’eliminació d’obstacles a la
participació d’altres persones, independentment de les seves
característiques, col·laborar amb els altres i acceptar les seves
aportacions.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. social
sentit ini

Obj
gen
l

Obj
esp
7,12

Instruments d’av.

10.1. Mostra tolerància i esportivitat tant en el paper de participant
com en el d’espectador.

Registre diari (actitud)

10.2. Col·labora en les activitats de grup respectant les aportacions
dels altres i les normes establertes i assumint les seves responsabilitats
a l’hora d’aconseguir els objectius.

Registre diari
(participació/esforç)

UD8: Esports de Raqueta

11. Resoldre situacions motrius d’esports de raqueta utilitzant les
estratègies més adequades segons els estímuls rellevants.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. apren
c. social

Obj
gen
a,c,g,l

Obj
esp
5,6,12

Instruments d’av.

11.1. Adapta els fonaments tècnics i tàctics per obtenir avantatge en la
pràctica de les activitats fisicoesportives d’oposició.

Registre diari
(participació/esforç)

11.2. Descriu els aspectes organitzatius d’atac i de defensa en les
activitats fisicoesportives d’oposició realitzades.

Examen escrit i treball

11.3. Discrimina els estímuls que cal tenir en compte a l’hora de
prendre decisions en les situacions d’oposició per obtenir avantatge o
complir l’objectiu de l’acció.

Rúbrica (partits
reduïts)

UD9: Primers auxilis III

12. Controlar les dificultats i els riscs durant la participació en activitats
fisicoesportives i artisticoexpressives, analitzar-ne les característiques,
conèixer les interaccions motrius que comporten i adoptar mesures

Compe
c. digit
c. aprend

Obj
gen
l

Obj
esp
1,13
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preventives i de seguretat a l’hora de desenvolupar-les.
Estàndards d’aprenentatge

Instruments d’av.

12.1. Descriu els protocols que s’han de seguir per activar els serveis
d’emergència i de protecció de l’entorn.

Examen escrit i treball

12.2. Posa en pràctica els protocols que s’han de seguir per activar els
serveis d’emergència.

Rúbrica

UD10: Jocs i Esports modificats: aspectes tàctics
6. Resoldre situacions motrius de col·laboració-oposició utilitzant les
estratègies més adequades segons els estímuls rellevants.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. apren
c. social

Obj
gen
a,c,g,l

Obj
esp
5,6,12

Instruments d’av.

6.1. A
 dapta els fonaments tàctics per obtenir avantatge en la pràctica
de les activitats fisicoesportives de col·laboració-oposició proposades.

Registre diari
(participació/esforç)

6.2. Descriu els aspectes organitzatius d’atac i de defensa en les
activitats fisicoesportives de col·laboració-oposició realitzades.

Examen escrit i treball

6.3. D
 iscrimina els estímuls que cal tenir en compte a l’hora de
prendre decisions en les situacions de col·laboració-oposició per
obtenir avantatge o complir l’objectiu de l’acció.

Rúbrica (partits
reduïts)

9.2.

Estratègies i procediments d’avaluació del procés d’E-A

Es tracta d’una avaluació continua i global, per tant, el procés d’avaluació es durà a terme en els
diferents moments de l’ensenyament-aprenentatge, és a dir, es farà unaavaluació inicial (per
conèixer el nivell inicial dels alumnes i avaluar necessitats i interessos), una avaluació continua (per
identificar les dificultats d’aprenentatge i ajustar/reorientar el procés d’E-A segons les necessitats) i
una avaluació sumativa (per qualificar i prendre decisions de millora). Per tant, l’avaluació té una
finalitatdiagnòstica, formativa i qualificativa. Alguns dels instruments que s’utilitzen són:
- Av. inicial: Qüestionari KPSI.
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- Av. formativa: Full d’observació diària/ Modificació de la programació d’aula
- Av. sumativa: rúbriques, examen escrit, proves d’execució pràctica, KPSI imodificació de la
programació d’aula per futures sessions.
9.3.

Criteris de qualificació

Criteris de qualificació.

NIVELL

TEÒRIC/
CONCEPTUAL

PRÀCTIC/
PROCEDIMENTAL

HÀBITS I
COMPORTAMENT

1R ESO

20%

40%

40%

2N ESO

25%

40%

35%

3R ESO

30%

40%

30%

4T ESO

30%

40%

30%

Cada un d'aquests percentatges s'avalua damunt 10 punts. És necessari un mínim de 3 en cada part
per fer mitjana. Si la mitjana de les tres avaluacions és superior a 5 es supera l’assignatura.

2. Elements d'avaluació i qualificació.
a) Teòric / conceptual.
- Treballs, fitxes i/o quaderns.
- Proves d'avaluació escrites.
b) Pràctic / procedimental.
- Participació, esforç i interès a les sessions.
- Progrés.
- Prova pràctica dels continguts (examen pràctic).
- Fitxes i treballs pràctics.
c) Hàbits i comportament.
- Assistència i puntualitat.
- Higiene i salut.
- Participació, esforç i interès a les sessions.
- Respecte a les normes de convivència.

-
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Actitud vers l'assignatura, companys, professorat…

Quantificació de la part d'hàbits i comportament (ACTITUD)
Dins d'aquest apartat s'inclou la qualificació de l'actitud, hàbits i comportament en general (A), així
com la predisposició a la higiene (B). Els alumnes partiran d’un 10 i s’unificaran les següents
conductes per a poder estandarditzar l’avaluació entre professorat:
A. La qualificació de la conducta:
Conducta no adequada:
- no dur la roba esportiva (-1,-2)
- faltes d’assistència no justificades (-1,-2)
- assistència amb lesió sense justificar (-0,5, -1)
- retards no justificats (-0,5,-1)
- no entregar deures o fer-ho tard (-0,5, -1)
- no portar el material adequat (-0,5, -1)
- faltes de comportament (-0,5, -1, -4)
- no voler realitzar la part pràctica (-2, -3)
La quantificació d'aquests elements sempre anirà a criteri del professorat en funció de les
característiques específiques de cada situació.
Concucta adequada +0,25: ajuda a companys, deures entregats al dia, complets i amb netedat i
actitud positiva generalitzada, demostra una actitud positiva i participativa a l’hora de realitzar les
sessions. Per tant, no només es restaran aquestes conductes, sinó que es tindran en compte altres
factors positius com l'esforç, l'interès, el respecte, l'empatia, l'ajuda, etc.
B. La qualificació de la higiene:
a) Canvi de roba: Si l’alumnat no es canvia de roba, s’anirà restant -0,5, -1 punts cada vegada que
així sigui.
b) Dutxa: Un alumne que es dutxi i dugui tot el material necessari per fer-ho es valorà positivament
pujant 0,25 fins a 0,5 a aquest apartat.
9.4.

Requisits mínims de l’àrea

L’assistència activa a classe és obligatòria i superar el 30% de faltes no justificades suposa
l’abandonament de l’assignatura. Les sortides són obligatòries.

9.5.
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Procediments de suport i recuperació

Recuperació del curs que s'està realitzant.
Convocatòria de juny, es recuperarà les parts no superades (feines no entregades, proves no
superades,...) a la data assenyalada.
Convocatòria de setembre, es recuperarà l’avaluació que li hagi quedat suspesa (teòrica i pràctica).
Recuperació hàbits i comportament.
Per la recuperació d’aquest apartat es farà un treball relacionat amb l’actitud, la higiene i els valors.
Recuperació de pendents d’altres cursos.
Per recuperar una matèria pendent del curs o cursos anteriors, es podrà fer de dues maneres:
OPCIÓ A: Si l’alumne/a aprova la primera i la segona avaluació del curs que està realitzant
recuperarà la pendent del curs anterior.
En el cas de què un alumne tengui més d’un curs suspès també recuperarà l´assignatura si aprova
les dues primeres avaluacions del curs que està realitzant.
OPCIÓ B: Si no es supera alguna de les dues primeres avaluacions del curs que està realitzant haurà
d'examinar-se de la part teòrica i pràctica que s'especifiqui el dia de la recuperació de pendents
(març). També tendrà la opció de presentar-se a la recuperació de juny.
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1.

Introducció

La finalitat de la programació didàctica és desenvolupar i adequar el currículum del’àrea d’EF a la
realitat del centre, és a dir, pretén anticipar i concretar el procés d’Ensenyament-Aprenentatge dins
l’aula. Aquesta programació va dirigida als alumnes del 3r curs d’ESO de l‘IES Port d’Alcúdia.
1.1.

Professorat de l’àrea

-

Mateu Martorell Muñoz (professor de 2n ESO i 3r PMAR )

-

Miquel Munar Bernat (cap de Departament i professor de 1r, 3r i 4t d’ESO)
1.2.

Marc legal

- La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm.
295, de 10 de desembre)
-

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educaciósecundària

obligatòria a les Illes Balears
-

Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts

d’educació secundària.
- Decret 39/2011, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientacióeducativa als centres
educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.
1.3.

Contextualització

El departament didàctic, en el marc del Projecte Educatiu de Centre (PEC), pren les decisions
oportunes respecte a com distribuir els diferents elements de la programació en cada curs.
L'IES Port d'Alcúdia es troba situat al municipi d'Alcúdia, a la zona nord-est de Mallorca. El centre
té una oferta formativa basada en els quatre cursos d'Educació Secundària Obligatòria i compta a
més a més amb una unitat d'Educació Especial amb currículum propi (AULA UEECO).
El seu alumnat prové dels dos centres de primària adscrits, el CP Norai i el CP s'Hort des Fassers.
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Des del seu inici ha anat creixent i augmentant la seva oferta educativa fins arribar a l'actualitat amb
aproximadament 350 alumnes.
Les sessionsd’EF s’adapten a les característiques que l’entorn ens ofereix. El propi centre compta
amb un pavelló i el pati de d’institut on hi ha dues pistes de bàsquet i una de futbol sala.
A més, la programació també té en compte altres documents de centre que complementen i
concreten el PEC, així com:
- El projecte curricular de centre (PCC) que marca els objectius de cada àrea, lametodologia
i l’avaluació.
- El reglament d’organització i funcionament de centre (ROF) que marca lesnormes de
convivència generals.
-

I El projecte lingüístic (PL) el qual especifica que la llengua catalana és la llengua

vehicular de comunicació i l'habitual a l’ensenyament.
2.

Contribució de la programació al desenvolupament de les competències

S’ha tengut en compte les orientacions que fa el currículum d’EF sobre com contribueix aquesta
àrea a assolir les competències.

Comunicació lingüística: Els alumnes aprenen els continguts de l’educació física a través d’un
domini correcte de les competències lingüístiques i audiovisuals. La llengua és un element
imprescindible per la reflexió sobre les activitats duites a terme i per donar els alumnes un suport
teòric previ a la pràctica. Per tant es contribueix a aquesta competència en totes les UD de la
programació.

Competència matemàtica: Les matemàtiques són presents a les nostres UD; principalment a la UD
de resistència, mitjançant càlculs relacionats amb la freqüència cardíaca i condició física.

Competència digital: S’empren les TIC individualment o en grups per cercar informació o realitzar
els treballs relacionats amb l’activitat física i l’esport. Són una eina fonamental pel tractament dels
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continguts conceptuals de l’àrea. Seguint la línia de treball del centre farem ús del google classroom
així com altres eines google.

Aprendre a aprendre: L’alumne no només ha d’aprendre nous continguts, sinó que també ha
d’aprendre com es poden aprendre. En totes les UD s’afavoreix l’autonomia de l’alumne de forma
progressiva, per contribuir a desenvolupar la capacitat d’aprendre per si mateixos.

Competències socials i cíviques: les activitats esportives, sobretot les col·lectives, són una
excel·lent oportunitat per reproduir un escenari on es manifesten actituds i valors de la vida en
societat així com: el joc net i el respecte a unes normes, als companys, als adversaris i a l’àrbitre. En
les UD de bàsquet i handbol proposam situacions en les quals es manifestin aquest tipus d’actituds i
dedicam un temps a reflexionar-hi.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: Es tendeix a fer que els alumnes assumeixin una
autonomia creixent, que en la pràctica s’ha de traduir en una disminució de la presa de decisions per
part dels professors i un augment de la iniciativa dels alumnes. A primer d’ESO l’alumne ja
comença a prendre algunes decisions encara que en aquest curs encara és imprescindible que
tenguin la base en què es fonamenten els seus aprenentatges i decisions.
Consciència i expressions culturals: Els alumnes han de valorar els jocs populars i les danses
populars i tradicionals de les Illes Balears com a font d’enriquiment i recreació personal que cal
preservar.
3.

Objectius
3.1.

Contribució a la consecució dels objectius general d’etapa

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat lesdiferents
capacitats que es concreten en els objectius següents, els quals estan directament relacionats amb les
unitats didàctiques que es plantegen en aquesta programació:
a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als
altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en
el diàleg per tal d’afermar els drets humans com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se
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per a l’exercici d’una ciutadania democràtica.
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar
els estereotips que suposen discriminació entre dones i homes.
g) Desenvolupar l’esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar actituds de confiança en
un mateix, de participació, de sentit crític, d’iniciativa personal i lacapacitat per aprendre a
aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
j) Conèixer, valorar i respectar la cultura de la qual formen part les Illes Balears, així com la seva
història i el seu patrimoni artístic i cultural.
l) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar lesdiferències, afermar
els hàbits de cura i salut corporals, i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir
el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota
la seva diversitat.
3.2.

Adequació i seqüenciació dels objectius específics de l’àrea

A partir dels objectius específics de l’àrea d’EF es fa una distribució dels objectius per acada curs,
concretant-los amb matisos segons els continguts que treballen. En aquest curs els objectius
específics que es treballen són:
1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscs i les contradiccions que l’activitatfísica té per
a la salut.
3. Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques adreçades a millorar la salut
mitjançant un tractament diferenciat de les diverses capacitats implicades.
4. Augmentar les pròpies possibilitats de rendiment motor mitjançant el condicionament i la millora
de les capacitats físiques i el perfeccionament de les funcions d’ajustament, domini i control
corporal, així com desenvolupar actituds d’autoexigència i superació.
5. Participar, amb independència del nivell d’habilitat assolit, en jocs i esports, valorar- ne els
aspectes de relació que fomenten i mostrar habilitats i actituds socials detolerància i d’esportivitat
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per damunt de la recerca desmesurada del rendiment.
6. Conèixer i practicar modalitats esportives individuals i de col·laboració-oposició i aplicar els
fonaments reglamentaris, tècnics i tàctics a situacions de joc.
7. Valorar i utilitzar el cos com a mitjà d’expressió i comunicació mitjançant el disseny i la pràctica
d’activitats expressives amb una base musical adequada.
8. Conèixer les possibilitats que l’entorn ofereix per practicar activitats físiquesesportives.
9. Reconèixer les possibilitats del medi natural de les Illes Balears com a espai idoni pera l’activitat
física i discriminar les pràctiques que hi poden causar qualsevol tipus de deteriorament.

11. Planificar activitats que permetin la participació en termes de seguretat prèvia valoració
de l’estat de les capacitats físiques i habilitats motrius específiques pròpies.
12. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i d’esportivitat a l’hora de
participar en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i
d’habilitat.
13. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i la lectura com a font de consulta i
com a recurs de suport per assolir els aprenentatges.
3.3.

Relació dels objectius generals d’etapa, objectius generals d’àrea
i competències clau en les diferents unitats didàctiques

Unitat didàctica

Obj. etapa

Obj. esp. d’àrea

Competències

UD1: Escalfament Específic II

g,l

1,13

C.aprendre/ c.digital

UD2: Condició Física i Salut

g,l

1,3,4,11

C. matemàtica/ c. aprendre

UD3: Esports Alternatius

a,c,g,l

5,6,12

c. aprendre/ c. social

UD4: Acrosport /Coreografia
Grup

l

7,12

c. social/ sentit d’iniciativa

UD5: Esports Col.lectius:
Voleibol II

a,c,g,l

5,6,12

c. aprendre/ c. social
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UD6: Pla de Salut

g,l

1,3,4,11

c. aprendre

UD7: Org. esdeveniments
esportius

a,c,g,l

5,6,11,12

c. aprendre/ c. social

UD8: Primers auxilis IV

l

1,13

c. digital/ c. apren

UD9: Activitats físiques a la
natura

l,j

8,9

c. social/ expres. culturals

4.

Elements transversals tractats

El decret 34/2015, de 15 de maig, que estableix el currículum d’educació secundària,marca els
elements transversals que s’han de treballar en totes les matèries. Així, entotes les unitats
didàctiques es fomenta:
- La comprensió lectora
- L’expressió oral i escrita
- L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
- L’educació cívica, que promogui la igualtat entre homes i dones, la prevenció i
resolució pacífica de conflictes, l’aprenentatge de valors socials com el respecte.
- La pràctica saludable d’esport i exercici físic. La matèria d’educació física té com a
finalitat principal desenvolupar en les persones la seva competència motriu, entesa com la
integració dels coneixements, els procediments i les actituds vinculades sobretot a la
conducta motora. Per aconseguir-ho, no és suficient la mera pràctica, sinó que és necessària
una anàlisi crítica que consolidi actituds i valors que tenguin com a referents el cos, el
moviment i la relació amb l’entorn. Així mateix, l’educació física està vinculada a
competències relacionades amb la salut a través d’accions que ajuden a adquirir i consolidar
hàbits responsables d’activitat física regular i a adoptar actituds crítiques davant pràctiques
individuals, socials i de grup no saludables, fonamentalment relacionades amb les malalties
d’origen cardiovascular (Currículum d’educació física).
5.

Selecció i seqüenciació dels continguts
5.1.

Context dels continguts durant l’etapa secundaria

La distribució dels continguts del Departament d’educació Física de l’IES Port d’Alcúdia al llarg
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dels distints cursos, són els següents:

1r ESO

BLOC 1. Salut

BLOC 2. Accions
motrius,individual
s,d’oposició, de
col·laboració o
col·lab-opo

BLOC 3.
Accions motrius
en situacions
d’índole
artística o
expressiva

BLOC 4. Accions
motrius en
situació
d’adaptació a
l’entorn

BLOC 5.
Continguts
comuns a tots els
blocs

Cap. físiques
bàsiques

Jocs cooperatius

Expressió
corporal (mim)

Senderisme I

Escalf. general I

Higiene postural

Hab. motrius
bàsiques

Primers auxilis I

Esports d’equip
Hab. de circ
Esports d’adversari
2n ESO

Millora de la
condició física

Jocs populars i
tradicionals

Coreografia amb
suport musical

Senderisme II

Escalf. general II
Primers auxilis II

Esports de lluita
Esports alternatius
Jocs preesportius
(aspectes tècnic)
Atletisme
3r ESO

Condició física i
salut

Rugbi

Corda expressiva

Voleibol I

Senderisme III

Escalfament
específic I

Orientació
Primers auxilis III

Esports de raquetes
Jocs i esports
modificats: aspectes
tàctics
4t ESO

Condició física i
salut

Esports alternatius
Voleibol II

Pla de salut

Acrosport:
coreografia grup

Activitats a la
natura (costering i
senderisme)

Escalfament
específic II
Primers auxilis IV

Org. esdeveniments
esportius

5.2.
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Temporalització dels trimestres

1a avaluació

2a avaluació

3a avaluació

Escalfament Específic II

Acrosport /Coreografia Grup

Organitzac. Esdeveniments
Esportius

Condició física i salut

Esports d’equip: Voleibol II

Primers auxilis IV

Esports Alternatius

Personal Trainer II: “Pla de
Salut”

Activitats Físiques a la natura

Trimestre

Junta d’avaluació

Primer

9-12 desembre (NOTES 13 desembre)

Segon

16-19 març (NOTES 20 març)

Tercer

15-18 juny (NOTES 19 juny)

5.3.

Seqüència de continguts

UD1. Escalfament

Currículum Segon cicle. BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs.
L’escalfament específic. Característiques i pautes per dur-lo a terme.
Realització i posada en pràctica d’escalfaments de manera autònoma, prèvia anàlisi de l’activitat
física que es desenvoluparà.

CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
L’escalfament específic. Característiques i pautes per dur-lo a terme.
Realització i posada en pràctica d’escalfaments de manera autònoma, prèvia anàlisi de l’activitat
física que es desenvoluparà.
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UD2. Condició física i salut

Currículum Segon cicle BLOC 1. Salut.
Valoració dels efectes positius d’una correcta higiene postural en activitats quotidianes i en la
pràctica de l’activitat física com a mitjà de prevenció.
Apreciació i acceptació dels valors estètics de la pròpia imatge i valoració crítica dels models
corporals i de salut vigents.
Valoració dels efectes negatius de determinats hàbits (fumar, beure, sedentarisme) sobre la
condició física i la salut. Actitud crítica.
Apreciació de les repercussions que la pràctica habitual de l’activitat física té sobre la salut i la
qualitat de vida.
Capacitats físiques relacionades amb la salut: força i resistència muscular.
Tipus de contraccions musculars i exercicis. Aplicació de sistemes específics d’entrenament de la
força. Efectes per a la salut.
Aplicació sistemàtica de tests i proves funcionals que informin els alumnes de les seves
possibilitats i limitacions.

CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Valoració dels efectes positius d’una correcta higiene postural en activitats de força
realitzades.

-

Apreciació i acceptació dels valors estètics de la pròpia imatge i valoració crítica dels
models corporals i de salut vigents.

-

Valoració dels efectes negatius de determinats hàbits (fumar, beure, sedentarisme) sobre la
condició física i la salut. Actitud crítica.
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-

Apreciació de les repercussions que la pràctica habitual de l’activitat física té sobre la
salut i la qualitat de vida.

-

Capacitats físiques relacionades amb la salut: força-resistència i resistència aeròbica.

-

Tipus de contraccions musculars i exercicis. Aplicació de sistemes específics
d’entrenament de la força. Efectes per a la salut.

-

Aplicació sistemàtica de tests i proves funcionals que informin els alumnes de les seves
possibilitats i limitacions.

UD3. Esports alternatius

Currículum Segon Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.
Realització d’activitats encaminades a l’aprenentatge i el perfeccionament d’un o diversos esports
individuals i d’oposició.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
Realització d’activitats encaminades a l’aprenentatge de diferents esports alternatius.

UD4. Acrosport/coreografia grup
Currículum Segon cicle BLOC 3. Accions motrius en situacions d’índole artistica o
expressiva
Adquisició de directrius per dissenyar composicions coreogràfiques.
Creació d’una composició coreogràfica col·lectiva, amb el suport d’una estructura musical, que
inclogui els diferents elements: espai, temps i intensitat.
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Participació i aportació de la feina en grup en les activitats rítmiques.
Pràctica d’activitats rítmiques amb una base musical.

CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:

-

.Adquisició de directrius per dissenyar composicions coreogràfiques d’acrosport.

-

Creació d’una composició coreogràfica col·lectiva, amb el suport d’una estructura
musical, que inclogui els diferents elements: espai, temps i intensitat.

-

Participació i aportació de la feina en grup en les activitats d’acrosport.

-

Pràctica d’activitats d’acrosport amb una base musical.

UD5. Esports col·lectius: voleibol

Currículum Segon Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.
Realització d’activitats encaminades a l’aprenentatge i el perfeccionament d’un o diversos esports
de col·laboració i de col·laboració-oposició.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
Realització d’activitats encaminades al perfeccionament del voleibol (continuitat de 3r ESO).

UD6. Pla de salut
Currículum Segon cicle BLOC 1. Salut.
Elaboració i posada en pràctica d’un pla de treball de diferents capacitats físiques: resistència
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aeròbica, força muscular general, velocitat i amplitud de moviment.

CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:

-

Pautes per la posada en pràctica d’un pla de treball de diferents capacitats físiques:
resistència aeròbica i força resistència.

UD7. Organització esdeveniments esportius

Currículum Segon Cicle BLOC 2. Accions motrius individuals, d’oposició, de col·laboració
o de col·laboració-oposició.
Organització de torneigs esportius recreatius dels diferents esports practicats i participació en
aquests torneigs.
CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Organització de sessions esportives recreatives dels diferents esports practicats i
participació en aquestes.

-

Realització i posada en pràctica d’escalfaments de manera autònoma, prèvia anàlisi
de l’activitat física que es desenvoluparà. (BLOC 5)

-

Realització i posada en pràctica de la tornada a la calma de manera autònoma,
prèvia anàlisi de l’activitat física que es desenvoluparà. (BLOC 5)

UD8. Primers auxilis

Currículum Segon Cicle BLOC 5. Continguts comuns a tots els blocs
Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics.
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Riscs que té l’activitat física, prevenció i seguretat.
Les lesions esportives. Primeres actuacions davant les lesions més comunes que poden
manifestar-se en la pràctica de l’activitat física i esportiva.

CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
-

Mesures de seguretat i primers auxilis bàsics: PAS/RCP/PLS/maniobra de heimlich

-

Riscs que té l’activitat física, prevenció i seguretat.

-

Les lesions esportives. Primeres actuacions davant les lesions més comunes que poden
manifestar-se en la pràctica de l’activitat física i esportiva.

UD9. Activitats a la natura

Currículum Segon Cicle BLOC 4. Accions motrius en situacions d’adaptació a l’entorn
Relació entre l’activitat física, la salut i el medi natural.
Presa de consciència de l’impacte que tenen algunes activitats fisicoesportives sobre el medi
natural. Adopció de mesures pràctiques.
Valoració del patrimoni natural com a font de recursos per a la pràctica d’activitats físiques i
recreatives.
La seguretat com a premissa en la pràctica d’activitats al medi natural: materials i elements
tècnics. Coneixement de les nocions fonamentals i pràctica de tècniques bàsiques de primers
auxilis en accidents propis del medi natural (insolacions, ferides, cremades, etc.).
Aspectes generals dignes de consideració en l’organització d’activitats al medi natural.
Planificació i disseny d’activitats.
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CONTINGUTS SEQÜENCIATS UD:
Valoració del patrimoni natural com a font de recursos per a la pràctica d’activitats físiques i
recreatives.
La seguretat com a premissa en la pràctica d’activitats al medi natural: materials i elements
tècnics. Coneixement de les nocions fonamentals i pràctica de tècniques bàsiques de primers
auxilis en accidents propis del medi natural (insolacions, ferides, cremades, etc.).
El coastering: característiques, aspectes de seguretat, material necessari i llocs on posar-ho en
pràctica.

6.

Principis didàctics i metodològics
6.1.

Dinàmica del curs

Metodològicament el funcionament del Departament d’educació Física estableix lessegüents pautes:
- Full de presentació de l’àrea d’EF: a principi de curs, en la sessió de presentació, s’expliquen les
pautes de funcionament de l’àrea: normes, vestimenta obligatòria, continguts a treballar i la seva
avaluació. Aquest full es troba en el classroom de l’àrea perquè els alumnes ho puguin consultar.
- Historial mèdic esportiu: cal omplir el full de l’historial mèdic i esportiu de l’alumne, en el qual
es recullen les possibles malalties, lesions o discapacitats que per poder dur a terme una adaptació a
la realitat individual de cada alumne. Aquest document ha de ser complimentat i firmat pels pares o
responsables del respectiu alumne.
6.2.

Mètodes pedagògics

- Es juga amb la varietat dels mètodes a fi de què s’ajustin a la gran diversitat d’activitats
d’aprenentatge i als objectius proposats.
- En general, s’utilitza una metodologia global, emfatitzant en la resolució deproblemes, en
l’establiment de connexions entre els continguts interdisciplinars ipromovent un
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aprenentatge significatiu que parteixi del que l’alumne ja sap i hopugui transferir a un
context diferent o a situacions reals.
- Es tendeix a què els alumnes assumeixin una autonomia creixent, que en lapràctica s’ha de
traduir en una disminució de la presa de decisions per part dels professors i un augment de la
iniciativa dels alumnes.
-

Es varia constantment l’estil d'ensenyament al llarg del desenvolupament de

laprogramació d’aula. L'ús d'un o altre estil d’ensenyament dependrà de la unitat didàctica
que realitzem i l'orientació que vulguem donar a la nostra intervenció educativa: potenciar la
socialització, prioritzar la individualització del’ensenyament, implicar cognoscitivament a
l'alumnat o potenciar la sevacreativitat.
6.3.

La distribució espai-temps

La distribució espai-temporal possibilita el treball de diferents estratègies en el grup, a fi que els
alumnes puguin i sàpiguen fer feina tant de manera individual com per parelles,en petit grup o en
gran grup. Aquesta diversitat d’estratègies enriqueix els alumnes i elsajuda a desenvolupar una
actitud de col·laboració amb els companys, de respecte, deresponsabilitat, de participació i
d’autonomia progressiva.
Distribució del temps
Encara que el temps de sessió és de 55 minuts, el temps útil és menor ja que s’ha derestar el temps
que els alumnes tarden per accedir al pavelló i canviar-se. D’aquesta manera el departament d’EF
estableix un màxim de 5 minuts perquè els alumnes puguin arribar i canviar-se, si és el cas. Durant
aquest temps el professor prepara el material a utilitzar durant la sessió.
S’intenta afavorir el temps de pràctica amb explicacions breus i clares, evitant perdre molt de temps
en les explicacions. Es procura tenir el material i els grups organitzats. Es procura realitzar activitats
simultànies evitant les fileres per tal d’afavorir el temps de compromís motor. A més, l'ensenyament
de conceptes es realitzarà principalment a través de la pràctica, minimitzant al màxim les sessions a
l'aula ordinària.
Pel que fa a l’estructura, la sessió sempre segueix un mateix esquema: bloc teòric, escalfament o
adaptació, part principal, tornada a la calma, reflexió, canvi de vestimentamínima obligatòria i
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tornada a l’aula.
Distribució de l’espai
El document vigent més important pel que fa a les característiques dels centres educatius és el Reial
Decret 132/2010, de 12 de febrer, pel que s’estableixen elsrequisits mínims dels centres educatius.
Bàsicament s’utilitza el pati, el pavelló de l’institut i també es realitzen algunes activitats en el medi
proper al centre i a l’aula ordinària. Aquests espais són un entorn immillorable per facilitar la
comunicació entre els alumnes, la interacció freqüent i organitzada i l’atenció a la diversitat, per la
qual cosa s’intenta potenciar al màxim aquestes habilitats en el desenvolupament de les sessions.
6.4.

Materials i recursos didàctics

Apunts i fitxes didàctiques: Els continguts conceptuals i les fitxes relacionades amb la pràctica són
penjats al classroom. Per tant, els alumnes no necessiten quadern ni llibres de text.
Tecnologies de la informació i comunicació: En la societat actual, el fenomen de les TIC,
especialment internet, ha suposat un augment de les possibilitats de transmissió de coneixement
entre les persones. D’aquesta manera, es fa ús d’internet per reforçar els continguts ja treballats, per
aprofundir en aspectes relacionats amb l’àrea i per reflexionar sobre les pràctiques. També
s’utilitzen vídeos d’internet per afavorir la motivació de l’alumnat cap a les unitats didàctiques.
Material del magatzem: El departament d’EF fa ús del seu propi material que es troba dins un
quartet del pavelló. Només el professorat d’EF pot accedir a aquest quartet amb la finalitat de tenir
controlat el material de què disposa el departament. Fora de l’horari d’EF els alumnes han
d’utilitzar el material que hi ha a la secretaria del centre, independent del material del departament
d’EF.
6.5.

Mesures d’atenció a l’alumnat amb NESE

Quan parlam d’atenció a a diversitat als centres educatius, és imprescindible tenir present el Decret
39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres
educatius no universitaris.
L’alumnat és diferent, és a dir, tenen capacitats, motivacions, interessos i situacions socials
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diferents. Per tant, és necessari ajustar-se a aquestes diferències en la nostra intervenció educativa.
D’aquesta manera s’estableixen els següents recursos i estratègies metodològiques per atendre a la
diversitat:
-

Metodologies diverses: El millor mètode d’ensenyament per alumnes amb unes

determinades característiques pot no ser-ho per alumnes amb característiquesdiferents.
D’aquesta manera es procura jugar amb els diferents mètodes a fi de millorar l’adquisició de
coneixements i facilitar la inclusió de tot l’alumnat.
-

Agrupaments flexibles: S’utilitzen diversos tipus d’agrupaments seguint uns criteris

establerts pel professor en funció del tipus d’activitat a realitzar i del seu objectiu. D’aquesta
manera es pretén que els alumnes s’ajudin entre ells (treball cooperatiu), potenciant
l’aprenentatge entre iguals.
- Avaluació inicial: Es passa el qüestionari KPSI per determinar la situació del’alumne a
l’inici de la unitat didàctica i poder-se adaptar a les seves necessitats.
- Avaluació contínua: Durant les activitats s’utilitzen els mitjans necessaris per identificar
quines són les dificultats d’aprenentatge dels alumnes i adaptar aquestes activitats als ritmes
d’aprenentatge de l’alumnat.

A partir de l’informe i les orientacions proporcionades pel Departament d’orientació i
l’historial mèdic-esportiu del departament d’EF, es realitzen les pertinents adaptacions a
aquells alumnes que sigui necessari. La principal finalitat és la inclusió educativa. Es poden
donar els següents casos:

- Adaptacions curriculars individualitzades significatives. S'atendran les orientacions del
departament d'orientació per decidir l'elaboració d'ACIS a l'alumnat amb NESE.

- Alumnat amb lesions temporals o cròniques. Es realitzaran aquelles adaptacions
necessàries (d’accés o no significatives) per la pràctica integrada amb el grup. En cada cas
es realitzen les modificacions oportunes segons l’informe mèdic oficial que l’alumne ha de
fer arribar al professor. En el cas de què no fos possible la participació en l’activitat, es
realitza un treball alternatiu per poder substituir el que no pot fer (ex: coordinador de grup,
realització

d’ajudes, anotador

de la freqüència cardíaca,

realització de

fitxes
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complementàries relacionades amb la UD, entre d’altres).
6.6.

Activitats d’ampliació i reforç

Mitjançant l’avaluació contínua, el professor reorienta l’ensenyament incorporant altres activitats
que permetin desenvolupar els objectius marcats. Alguns dels criteris que estendran en compte a
l’hora de dissenyar aquest tipus d’activitats són:
- La motivació: Es procura crear activitats perquè els alumnes que tenen més dificultats
tenguin oportunitats d’èxit, destacant l’esforç i no només els resultats.
- Possibilitats d’elecció: L’elecció d’activitats permet adaptar-se a les diferències
individuals i afavoreix l’autonomia.
- Donar més oportunitats perquè practiquin: Els alumnes poden practicar algunes de les
habilitats treballades a classe durant el temps del pati amb l’ajuda del professor.
- Activitats amb diversos graus de dificultat: Realitzar una mateixa activitat però variant
el grau de dificultat.
- Realització de treballs: Els treballs de l’àrea estan relacionats amb els continguts
conceptuals i ajuden a reforçar els continguts donats a la classe. A més, els treballs són
flexibles i permeten una ampliació dels continguts en relació a les característiques dels
alumnes.
- Propostes per part del professor: Aquest informarà de les diferents activitats esportives
dins del poble a més donarà opcions de fer activitat física fora del centre. També aquest
proposarà la dinamització de les activitats extraescolars i de les hores de pati. Pel que fa al
contingut i els objectius propis de cada curs i tenint en compte que l’avaluació és
individualitzada el professor es posarà en contacte amb aquells alumnes que necessitin
material per a superar l’assignatura o que vulguin i tinguin l’interès per aprofundir en temes
propis de la matèria. Ambdós casos, la proposta de millora o de reforç serà individualitzada
segons les necessitats i l’interès de l’alumne.

7.

Activitats complementàries i extraescolars

El Decret 120/2002, de 27 de setembre, que estableix el reglament orgànic dels Instituts d’educació
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secundària, regula aquest tipus d’activitats. Les activitats complementàries que es realitzen aquest
curs són:
-

Sortida de senderisme. Primer trimestre. Interdisciplinar amb el departament de geografia i
història i amb el departament de biologia.

-

Organització de lligues esportives i activitats físiques al primer pati .

-

Activitats físico-esportives a la platja (Activitats organitzades per l'àrea d'esports de
l'Ajuntament).

-

8.

Cursa solidària , promoguda per Save the Children.

Normativa del departament d’EF

8.1. Normes d’accés.
L'àrea d'educació física es regeix per la normativa pròpia de l'IES Port d’Alcúdia i la normativa
específica d'aquesta:
• Només es pot accedir a les instal·lacions esportives amb la supervisió del professorat. De tal
manera, s’ha d’esperar la seva arribada a la porta del pavelló.
• Es disposa de 5 minuts per a canviar-se.
• Passat aquest temps s’ha d’esperar al lloc assenyalat pel professorat amb una conducta adequada i
el professorat passarà llista.
• El centre i el departament no es responsabilitza dels possibles robatoris a les instal·lacions
esportives (pati, vestidors, pavelló,...).
• Donat que la normativa del centre té prohibició de dur i utilitzar el mòbil queda terminantment
prohibit entrar els mòbils als vestidors. Es recomana deixar el mòbil a casa o a la taquilla.
• Durant el temps de classe, cap alumne/na sense permís previ, pot anar als vestidors.
• En finalitzar la sessió, es disposa d'un temps específic per a canviar-se i/o dutxar-se. Després, s’ha
de sortir de les instal·lacions esportives.
8.2. Assistència i participació.
L'assistència a les sessions d'educació física és obligatòria, malgrat no es pugui practicar
la sessió.
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• S’ha de justificar les faltes d’assistència al professorat d'educació física (encara que s'hagi
justificat al tutor) mitjançant, sempre que sigui possible, un justificant mèdic o, en el seu defecte, un
justificant dels pares/mares. El termini per lliurar la justificació serà la sessió següent a la falta.
• Es considerarà retard a partir del moment en que es comenci a passar llista.
• A l'avaluació, una falta de roba adequada té l’equivalència a una falta d'assistència. Tot l'alumnat,
practiqui o no a la sessió, ha de portar obligatòriament roba adequada per a poder realitzar les
activitats alternatives proposades pel professorat.
8.3. Indumentària i hàbits d'higiene:
La higiene és un contingut molt important en l'Educació Física ja que demostra respecte
envers la resta de companys i, a més, és fonamental per a gaudir d'una bona salut.
• És indispensable assistir a classe amb l’equipament esportiu. Cada dia que no es dugui el material
esportiu restarà nota a la part actitudinal.
• El professorat deixarà el temps que consideri oportú per què els alumnes puguin canviar-se i/o
dutxar-se. És obligatori que tot l’alumnat es canviï i netegi després de la pràctica, i molt
recomanable que es dutxi després d'aquesta. El compliment o no d'aquests hàbits repercutirà en
l'avaluació de l'assignatura.
• Cal especificar que el tipus de dutxa serà ràpida i no es permetrà la neteja dels cabells per evitar
possibles malalties (constipats).
• Recordam que és indispensable dur el material adequat:
- per canviar-se (camiseta de recanvi, tovallola petita per netejar-se, desodorant,...)
- a la dutxa (tovallola, xancles, xampú i gel i roba de recanvi).
8.4. Respecte als companys, professorat, instal·lacions i material.
• L'alumnat tan sols entrarà al despatx del professorat i al magatzem del material amb autorització
i/o presència del professorat.
• Qualsevol conducta no adequada en les sessions envers als companys, professorat, instal·lacions i
material repercutirà en l'avaluació. En cas de fer mal ús del material s’haurà de reemplaçar o abonar
el seu valor.
• Recordeu que les instal·lacions i el material són utilitzats per tota la comunitat educativa i que, per
tant, se n'ha de fer un bon ús per tal que es conservin i tothom pugui gaudir d'ells el major temps
possible.
8.5. Conductes prohibides.
Són considerades faltes lleus o greus, depenent de cada cas, respecte a la normativa de centre i àrea.
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• Menjar a les instal·lacions.
• Mala utilització del material i instal·lacions.
• No complir amb les ordres indicades pel professorat.
• Entrar el mòbil dintre el vestidor i/o fer-ne ús.
8.6. Entrega de treballs.
• Només s'accepten els treballs entregats el dia, a l'hora, en el lloc i al professor indicat.
• El professorat pot valorar i acceptar justificacions respecte la no entrega de treballs. En cas de
causa justificada, l'alumnat haurà de lliurar el treball el dia que s'incorpori al centre.
• Si es lliura el treball amb retard per una causa no justificada la valoració serà, com a màxim, de 5.
8.7. Alumnes lesionats.
La participació a les sessions és obligatòria. Els alumnes que estiguin lesionats o malalts se li
realitzarà adaptacions d'accés al currículum:
• Impediments físics per a tot el curs: serà imprescindible dur un justificant mèdic. Quedarà
exempt de la part pràctica contraindicada, però se li podran substituir els continguts per altres que sí
pugui desenvolupar, així mateix haurà d'entregar una recopilació de les sessions observades i
anotades i/o realitzar treballs complementaris.
• Lesions o indisposicions temporals: aquests alumnes faran un treball complementari o adaptat.
Si la lesió dura més de tres sessions també se podrà substituir continguts per altres que sí pugui
desenvolupar (treballs complementaris, observació de sessions, disseny i posada en pràctica de
sessions, etc.)
En ambdós casos l'assistència a classe és obligatòria amb la roba esportiva adequada i el professorat
podrà incloure, modificar o adaptar continguts per tal de que la pràctica s'adeqüi a les
característiques específiques de l'alumne.
9.

Avaluació
9.1.

Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables

Els criteris d’avaluació ens permeten avaluar el grau d’assoliment dels objectius i de les
competències bàsiques. D’aquesta manera, a partir dels criteris d’avaluació que apareixen en el
currículum es seleccionen i concreten els criteris de la present programació didàctica. Cadascun
d’aquests criteris d’avaluació es relaciona amb les competències, els objectius generals d’etapa i els
objectius específics d’àrea que esteim avaluant amb aquell criteri.
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Per altra banda, de cada criteri apareixen els estàndards d’aprenentatge, que són les
especificacions dels criteris d’avaluació que ens permeten tenir evidències més específiques dels
aprenentatges de l’alumne i és el que bàsicament hem tengut en compte a l’hora de determinar el
grau d’assoliment d’aquests aprenentatges.
UD1: L’escalfament específic II

1. Dissenyar i dur a terme les fases d’activació i en la pràctica
d’activitat física considerant la intensitat dels esforços.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
C. apren
C. digit

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,13

Instruments d’av.

1.1. Analitza l’activitat física principal de la sessió per establir les
característiques que han de tenir les fases d’activació i de tornada a la
calma.

Rúbrica (disseny de
sessions)

1.2. Selecciona els exercicis o les tasques d’activació i de tornada a la
calma d’una sessió atenent la intensitat o la dificultat de les tasques de
la part principal.

Rúbrica (disseny de
sessions)

1.3. Duu a terme exercicis o activitats a les fases inicials i finals
d’alguna sessió, de manera autònoma, d’acord amb el seu nivell de
competència motriu.

Registre diari
(participació/esforç)

UD2: Condició Física i Salut

2. Argumentar la relació entre els hàbits de vida i els efectes que tenen
sobre la condició física aplicant els coneixements sobre activitat física i
salut.
Estàndards d’aprenentatge
2.1. Demostra coneixements sobre les característiques que han de
reunir les activitats físiques amb un enfocament saludable i els
beneficis que aporten a la salut individual i a la col·lectiva.

Compe
c.mat.
c.apren

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,3,4,
11

Instruments d’av.
Examen escrit i treball

2.2. Relaciona exercicis de tonificació i flexibilització amb la Examen escrit i treball
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compensació dels efectes provocats per les actituds posturals
inadequades més freqüents.

2.3. Relaciona hàbits com el sedentarisme i el consum de tabac i de Examen escrit i treball
begudes alcohòliques amb els efectes que tenen en la condició física i
la salut.

3. Millorar o mantenir els factors de la condició física practicant
activitats fisicoesportives adequades al propi nivell i identificant les
adaptacions orgàniques i la relació que mantenen amb la salut.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
c.mat.
c.apren

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,3

Instruments d’av.

3.1. Valora el grau d’implicació de les diferents capacitats físiques en
la realització dels diferents tipus d’activitat física.

Examen escrit i treball

3.2. Practica de forma autònoma en activitats físiques a fi de millorar
les condicions de salut i la qualitat de vida.

Registre diari
(participació/esforç)

UD3: Esports Alternatius

4. Resoldre situacions motrius en les activitats fisicoesportives
alternatives i prendre la decisió més eficaç segons els objectius.

Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. aprend
c. social

Obj
gen
a,c,g,l

Obj
esp
5,6,12

Instruments d’av.

4.1. Aplica de forma oportuna i eficaç les estratègies específiques de
les activitats i ajusta les accions motrius als factors presents i a les
intervencions de la resta dels participants.

Paticipació diària
(participació/esforç)

4.2. Aplica solucions variades a les situacions plantejades, valora les
possibilitats d’èxit d’aquestes solucions i les relaciona amb altres
situacions.

Participació diària
(participació/esforç)
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UD4: Acrosport /Coreografia Grup

5. Compondre i presentar muntatges col·lectius d’acrosport seleccionant Compe
c
i ajustant els elements de la motricitat expressiva.

aprendr
c social

Estàndards d’aprenentatge

Obj
gen
l

Obj
esp
7,12

Instruments d’av.

5.1. Elabora composicions de caràcter artisticoexpressiu seleccionant
les tècniques més apropiades per a l’objectiu previst.

Rúbrica (coreografia)

5.2. Ajusta les seves accions a la intencionalitat dels muntatges
artisticoexpressius i combina els components espacials, temporals i, si
escau, d’interacció amb els altres.

Rúbrica (coreografia)

5.3. Col·labora en el disseny i la realització de muntatges
artisticoexpressius aportant i acceptant propostes.

Participació diària
(participació/esforç)

UD5: Esports Col.lectius: Voleibol II

6. Resoldre situacions motrius aplicant fonaments tècnics del voleibol,
amb eficàcia i precisió.

Estàndards d’aprenentatge

Compe
c
aprendr
c social

Obj
gen
a,c,g,l

Obj
esp
5, 6,
12

Instruments d’av.

6.1. Ajusta la realització de les habilitats específiques als condicionants Rúbrica (partit 4x4)
generats pels companys i els adversaris en les situacions col·lectives.
6.2. Justifica les decisions preses en la pràctica de les diferents
activitats.

Examen escrit/treball

IES Port d'Alcúdia
Programació didàctica. Departament d’EDUCACIÓ FÍSICA
UD6: Pla de Salut

7. Millorar o mantenir els factors de la condició física practicant
activitats fisicoesportives adequades al propi nivell i identificant les
adaptacions orgàniques i la relació que mantenen amb la salut.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. aprend

Obj
gen
g,l

Obj
esp
1,3,4,
11

Instruments d’av.

7.1. Valora el grau d’implicació de les diferents capacitats físiques en
la realització dels diferents tipus d’activitat física.

Examen escrit/ treball

7.2. Aplica els procediments per integrar en els programes d’activitat
física la millora de les capacitats físiques bàsiques, amb una orientació
saludable i en un nivell adequat a les seves possibilitats.

Rúbrica (preparació de
sessions)

UD7: Org. esdeveniments esportius

8. Col·laborar en la planificació i en l’organització de campionats i
sessions esportives, preveure els mitjans i les actuacions necessaris
perquè es duguin a terme i relacionar les seves funcions amb les de la
resta d’implicats.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. aprend
c. social

Obj
gen
a,c,g,l

Obj
esp
5,6,11
,12

Instruments d’av.

8.1. Assumeix les funcions encomanades en l’organització d’activitats
de grup.

Registre diari (actituds)

8.2. Verifica que la seva col·laboració en la planificació d’activitats de
grup s’ha coordinat amb les accions de la resta de les persones
implicades.

Rúbrica (organització
de sessions)

8.3. Presenta propostes creatives de materials i de planificació per
utilitzar-les en la seva

Rúbrica (organització
de sessions)

8.4. Verifica les condicions de pràctica segura i utilitza convenientment
l’equip personal i els materials i espais de la pràctica (BLOC 5)

Rúbrica (organització
de sessions)
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UD8: Primers auxilis IV

9. Assumir la responsabilitat de la pròpia seguretat en la pràctica
d’activitat física tenint en compte els factors inherents a l’activitat
i preveure les conseqüències que poden tenir sobre la seguretat
dels participants les actuacions poc curoses.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. digit
c. aprend

Obj
gen
l

Obj
esp
1,13

Instruments d’av.

9.1. Identifica les lesions més freqüents derivades de la pràctica
d’activitat física.

Examen escrit/treball

9.2. Descriu els protocols que s’han de seguir davant les lesions, els
accidents o les situacions d’emergència més freqüents que es
produeixen durant la pràctica d’activitats fisicoesportives.

Examen escrit/treball

UD9: Activitats físiques a la natura

10. Reconèixer l’impacte ambiental, econòmic i social de les
activitats físiques i esportives i reflexionar sobre com
repercuteixen en la forma de vida de l’entorn.
Estàndards d’aprenentatge

Compe
c. social
express.
cult

Obj
gen
l,j

Obj
esp
8,9

Instruments d’av.

10.1. Compara els efectes de les diferents activitats físiques i
esportives sobre l’entorn i els relaciona amb la forma de vida en
aquest entorn.

Examen escrit / treball

10.2. Relaciona les activitats físiques a la natura amb la salut i la
qualitat de vida.

Examen escrit/ treball

10.3. Demostra hàbits i actituds de conservació i protecció del
medi ambient.

Registre diari (actitud)
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9.2.

Estratègies i procediments d’avaluació del procés d’E-A

Es tracta d’una avaluació continua i global, per tant, el procés d’avaluació es durà a terme en els
diferents moments de l’ensenyament-aprenentatge, és a dir, es farà unaavaluació inicial (per
conèixer el nivell inicial dels alumnes i avaluar necessitats i interessos), una avaluació continua (per
identificar les dificultats d’aprenentatge i ajustar/reorientar el procés d’E-A segons les necessitats) i
una avaluació sumativa (per qualificar i prendre decisions de millora). Per tant, l’avaluació té una
finalitatdiagnòstica, formativa i qualificativa. Alguns dels instruments que s’utilitzen són:
- Av. inicial: Qüestionari KPSI.
- Av. formativa: Full d’observació diària/ Modificació de la programació d’aula
- Av. sumativa: rúbriques, examen escrit, proves d’execució pràctica, KPSI imodificació de la
programació d’aula per futures sessions.
9.3.

Criteris de qualificació

Criteris de qualificació.

NIVELL

TEÒRIC/
CONCEPTUAL

PRÀCTIC/
PROCEDIMENTAL

HÀBITS I
COMPORTAMENT

1R ESO

20%

40%

40%

2N ESO

25%

40%

35%

3R ESO

30%

40%

30%

4T ESO

30%

40%

30%

Cada un d'aquests percentatges s'avalua damunt 10 punts. És necessari un mínim de 3 en cada part
per fer mitjana. Si la mitjana de les tres avaluacions és superior a 5 es supera l’assignatura.

2. Elements d'avaluació i qualificació.
a) Teòric / conceptual.

-
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Treballs, fitxes i/o quaderns.
Proves d'avaluació escrites.

b) Pràctic / procedimental.
- Participació, esforç i interès a les sessions.
- Progrés.
- Prova pràctica dels continguts (examen pràctic).
- Fitxes i treballs pràctics.
c) Hàbits i comportament.
- Assistència i puntualitat.
- Higiene i salut.
- Participació, esforç i interès a les sessions.
- Respecte a les normes de convivència.
- Actitud vers l'assignatura, companys, professorat…
Quantificació de la part d'hàbits i comportament (ACTITUD)
Dins d'aquest apartat s'inclou la qualificació de l'actitud, hàbits i comportament en general (A), així
com la predisposició a la higiene (B). Els alumnes partiran d’un 10 i s’unificaran les següents
conductes per a poder estandarditzar l’avaluació entre professorat:
A. La qualificació de la conducta:
Conducta no adequada:
- no dur la roba esportiva (-1,-2)
- faltes d’assistència no justificades (-1,-2)
- assistència amb lesió sense justificar (-0,5, -1)
- retards no justificats (-0,5,-1)
- no entregar deures o fer-ho tard (-0,5, -1)
- no portar el material adequat (-0,5, -1)
- faltes de comportament (-0,5, -1, -4)
- no voler realitzar la part pràctica (-2, -3)
La quantificació d'aquests elements sempre anirà a criteri del professorat en funció de les
característiques específiques de cada situació.
Concucta adequada +0,25: ajuda a companys, deures entregats al dia, complets i amb netedat i
actitud positiva generalitzada, demostra una actitud positiva i participativa a l’hora de realitzar les
sessions. Per tant, no només es restaran aquestes conductes, sinó que es tindran en compte altres
factors positius com l'esforç, l'interès, el respecte, l'empatia, l'ajuda, etc.
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B. La qualificació de la higiene:
a) Canvi de roba: Si l’alumnat no es canvia de roba, s’anirà restant -0,5, -1 punts cada vegada que
així sigui.
b) Dutxa: Un alumne que es dutxi i dugui tot el material necessari per fer-ho es valorà positivament
pujant 0,25 fins a 0,5 a aquest apartat.
9.4.

Requisits mínims de l’àrea

L’assistència activa a classe és obligatòria i superar el 30% de faltes no justificades suposa
l’abandonament de l’assignatura. Les sortides són obligatòries.
9.5.

Procediments de suport i recuperació

Recuperació del curs que s'està realitzant.
Convocatòria de juny, es recuperarà les parts no superades (feines no entregades, proves no
superades,...) a la data assenyalada.
Convocatòria de setembre, es recuperarà l’avaluació que li hagi quedat suspesa (teòrica i pràctica).
Recuperació hàbits i comportament.
Per la recuperació d’aquest apartat es farà un treball relacionat amb l’actitud, la higiene i els valors.
Recuperació de pendents d’altres cursos.
Per recuperar una matèria pendent del curs o cursos anteriors, es podrà fer de dues maneres:
OPCIÓ A: Si l’alumne/a aprova la primera i la segona avaluació del curs que està realitzant
recuperarà la pendent del curs anterior.
En el cas de què un alumne tengui més d’un curs suspès també recuperarà l´assignatura si aprova
les dues primeres avaluacions del curs que està realitzant.
OPCIÓ B: Si no es supera alguna de les dues primeres avaluacions del curs que està realitzant haurà
d'examinar-se de la part teòrica i pràctica que s'especifiqui el dia de la recuperació de pendents
(març). També tendrà la opció de presentar-se a la recuperació de juny.
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