
PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS DE LA TERCERA 
AVALUACIÓ AMB ELS NOUS CRITERIS 

D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ 

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 3r ESO 
BLOC CONDICIÓ FÍSICA I SALUT 

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ 
- Avantatges per a la salut i possibles 

riscos de les diferents activitats físic 

esportives seleccionades. 

- Mesures preventives en les 

activitats físic esportives en les que 

hi ha competició: preparació prèvia 

a la situació de competició, equilibri 

de nivells, adaptació de materials i 

condicions de pràctica. 

- Mètodes per arribar a valors 

saludables en la força, la resistència, 

la flexibilitat i la velocitat. 

- Higiene postural en l'activitat física i en 
les activitats quotidianes. 

- Control de la intensitat dels 

esforços: la freqüència cardíaca, 

l'escala de percepció d'esforç. 

 

 
- Reconèixer els factors que intervenen en 

l'acció motriu i els mecanismes de control de la 

intensitat de l'activitat física, aplicant-los a la 

pròpia pràctica i relacionant-los amb la salut. 

- Desenvolupar les capacitats físiques d'acord 

amb les possibilitats personals i dins dels 

marges de la salut, mostrant una actitud 

d'autoexigència en el seu esforç. 

- Desenvolupar activitats pròpies de cadascuna 

de les fases de la sessió d'activitat física, 

relacionant-les amb les característiques de les 

mateixes. 

- Reconèixer les possibilitats de les activitats 

fisicoesportives com a formes d'oci actiu i 

d'utilització responsable de l'entorn 

- Controlar les dificultats i els riscos durant la 

seva participació en activitats fisicoesportives i 

artístic-expressives, analitzant les 

característiques de les mateixes i les 

interaccions motrius que comporten, i 

adoptant mesures preventives i de seguretat 

en el seu desenvolupament. 

- Conèixer la relació entre el grau de flexibilitat i 

l'estat de salut. 

- Reconèixer la importància dels estiraments i és 

capaç de realitzar-los amb seguretat. 



- Conèixer i distingir els diferents tipus de 

resistència i els seus efectes, aplicant-los 

adequadament. 

- Reconèixer i valorar els beneficis d'un bon 

estat de la resistència. 

- Entendre el valor i la importància d'una bona 

postura i la seva relació amb l'eix dinàmic del 

cos. 

- Aplicar el manteniment d'una bona postura en 

activitats de la vida diària. 

- Conèixer i aplicar les cures necessàries per a 

l'esquena i la columna vertebral mitjançant 

l'enfortiment de la musculatura de 

sosteniment. 

- Conèixer els principals músculs de sosteniment 

i és capaç d'aplicar exercicis per al seu 

enfortiment. 

 

 

 
 

MATERIALS I RECURSOS 
Recursos digitals - Moodle 

- Recursos interactius, kahoot, recursos 
web. 

- Tutories i VC amb alumnes i famílies. 
 
 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Les diferents activitats s’han dissenyat per contribuir que l’alumnat reforci i consolidi els 
aprenentatges de manera progressiva. Es combinaran estratègies, conjuntament amb el 
departament corresponent,  adequant-se als diferents ritmes, interessos i estils d’aprenentatge de 
l’alumnat. 
 
 
 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I PROMOCIÓ 
CONTINGUTS La qualificació de les matèries i/o àmbits a l'avaluació 

final ordinària no podrà ser inferior a la qualificació 
que tindria l'alumne tenint en compte les evidències 
d'aprenentatge disponibles abans de la suspensió de 
les activitats lectives presencials. 
 
Qualificació de l’alumne tenint en compte les 
evidències d’aprenentatge disponibles abans 
de la suspensió de les activitats lectives presencials. 
(Mitjana entre la 1a. i 2a. avaluació) 

80% 

ACTIVITATS/TREBALLS Valoració de les activitats/ treballs a partir de l’inici de 20% 



la suspensió de les activitats lectives presencials.  
 
Repercutiran exclusivament per 
augmentar la qualificació que tenia. 

TOTAL  100% 

RECUPERACIÓ 
D’AVALUACIONS PENDENTS 

Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats 
de proves realitzats a partir de l'inici de la suspensió de 
les activitats lectives presencials es consideraran 
exclusivament per augmentar la qualificació que tenia 
l'alumne abans de la suspensió i proporcionar 
evidències del grau de desenvolupament de 
les competències clau. 
Els alumnes podran recuperar les qualificacions 
negatives, siguin del curs actual o siguin de cursos 
anteriors, i augmentar les qualificacions que tenien 
abans de la suspensió. Cada centre ha d'establir els 
procediments i criteris i adaptar-los a cada situació. El 
professors/tutors vetllaran per la realització i 
seguiment d'aquestes tasques, activitats o proves de 
recuperació. 

 

PROMOCIÓ La repetició de curs, atesa a la situació actual, serà 
d’aplicació extremadament excepcional i sempre que 
el tutor junt amb la resta del claustre del professorat 
implicat en el curs, més l’equip psicopedagògic del 
centre  i amb la conformitat de les famílies, consideri 
que és la mesura més beneficiosa per a l’alumne. 

 

 

 


