
ÀMBIT: Educació física NIVELL:  2 ESO

MATÈRIA: Educació física ÀREA: educació física

Objectius didàctics
Aquest curs hem modificat les nostres unitats didàctiques. He hagut d’eliminar unitats que no
poden garantir les mesures de seguretat obligatòries com ara l’acoresport.
L’objectiu principal és dotar a l’alumnat de la pràctica d’activitat física a través de diferenets jocs i
activitats,  ja  que  venen  d’un  confinament  on  l’activitats  física  en  la  gran  majoria  s’ha  vist
perjudicada. Respecte als altres cursos puja el sedentarisme, a més, en alguns moments del
trimestre tampoc poden fer  extraescolars degut  a la pandemia. Així  que en les nostres dues
hores, modificarem part dels continguts de les unitats per donar sortida a aquestes necessitats.
De moment  deixem penjats  els  criteris  del  primer  trimestre  ja  que com acabo d’explicar,  en
aquest curs estan en constant modificació.

Competències Bàsiques
UD JOCS I ESPORTS RECREATIUS: Dimensió activitat física i temps de lleure. Competència:
Gaudir amb la pràctica d’activitats físiques recreatives, amb una atenció especial a les que es
realitzen en el medi natural. Dimensió activitat física i salut: Valorar els efectes d’un estil de vida
actiu a part de la integració d’hàbits  saludables en la pràctca de l’activitat física.

UD MALABARS:  Dimensió expressió corporal:Utilitzar  activitats  amb suport  musical,  com a
mitjà de relació social i integració comunitària

UD KORFBALL: Dimensió esport: Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies de
diferents esports. Posar en pràctica els valors propis de l’esport en situacions de competició.

UD CONDICIÓ FÍSICA:   Dimensió activitat física i salut: Valorar els efectes d’un estil de vida
actiu a part de la integració d’hàbits  saludables en la pràctica de l’activitat física.

Continguts clau
UD JOCS I ESPORTS RECREATIUS: esport per a tothom
UD MALABARS: postura, gest i moviment
UD KORFBALL: esports col.lectius, valors i conta valors de la societat aplicats a l’esport. Esport 
i gènere. Esports col.lectius ( aspectes tècnics, tàctics  i reglamentaris)
UD CONDICIÓ FÍSICA: Qualitats físiques, sessió i pla de treball. Hàbits saludables: alimentació
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Instruments d'avaluació
Els instruments per avaluar el procés d’aprenentatge que utilitzarem seran els següents:
Per part del docent
Valoració de la carpeta d’aprenentatge, una per trimestre
Rúbrica d'observació sistemàtica a l'aula 
Coavaluació 
Rúbriques d’avaluació

Per part de l'alumnat:
Rúbrica d'autoavaluació pautada 
Plantilla d'autoavaluació del grup
 

Qualificacions
Els termes que utilitzarem per valorar el grau d’assoliment de les competències indicades, i la 
seva correspondència numèrica és la següent:
• AE: Assoliment Excel·lent
• AN: assoliment notable 
• AS: assoliment satisfactori
• NA: no assoliment
En cada unitat didàctica l’alumnat dispondrà d’una graella amb tots els ítems que desglossen 
cada criteri d’avaluació. Així sabran en tot moment que han de fer per arribar a cada assoliment.

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ CORPORAL

Crea una coreografia de malabars seguint les pautes del treball diari.

Participa en el treball en grup de manera responsable i col.laboradora.

DIMENSIÓ DIGITAL

Utilitza el programa d’edició de vídeo per l’entrega dels treballs digitals.

DIMENSIÓ ACTIVITAT FÍSICA I TEMPS DE LLEURE:

Participa en les activitats proposades seguint els objectius diaris de classe

DIMENSIÓ ACTIVTAT FÍSICA I SALUT:

Participa en totes les activitats proposades i entrega el recull diari d’autoavaluació
Assoleix els reptes plantejats cada setmana
Repte 1,2,3: alimentació
Repte 4: la sessió
Repte 5: recull d’autiavaluació

DIMENSIÓ ESPORT:

Entrega el recull amb les característiques bàsiques de l’esport
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Coneix i aplica els gestos tècnics/ tàctics dels epsorts i els aplica en situacions senzilles de joc
Coneix i aplica els gestos tècnics/ tàctics dels epsorts i els aplica en situacions complexes de 
joc. 

CRITERIS EN CAS DE CONFINAMENT:

Els criteris específics de cada unitat didàctica es penjaran en el classroom segons el moment de
la programació en el que ens trobem si es dona el cas.

En aquest document queden registrats els criteris generals.
Com a aspectes transversals i generals es valorarà:

Assistència i puntualitat en les classes telemàtiques
Seguir les pautes durant totes les classes:
Les classes es realitzen en la taula ( ni en el llit, sofà etc.)
El chat només s’utilitza per resoldre dubtes, no per parlar entre companys
La càmara ha d’estar encesa.
No es pot menjar durant la classe
Entrega de totes les tasques:
S’han d’entregar en la data establerta.
S’han de realitzar TOTS els exercicis.
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