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0.- Control de canvis
LLISTAT DE MODIFICACIONS
Núm. Revisió

Descripció de la modificació

0

Creació

1

Actualització a nou format

2

Actualització a nou format

3

Regularització hores

4

Actualització

5

Actualització curs 2016-17
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7.- Relació d’unitats didàctiques (UD) seqüenciades i temporitzades.
UD

Nom

Durada

1

El joc i l’animació esportiva

30

2

Activitats d’expressió

30

3

Activitats i esdeveniments esportius, recreatius, lúdics i festius

8

4

Activitats esportives alternatives

22

5

Activitats físicorecreatives segons el col.lectiu

28

6

Activitats d’exterior i al medi natural

30

10.- Criteris i instruments d’avaluació i recuperació del crèdit
FALTES D’ASSISTÈNCIA
En el moment de posar les qualificacions corresponents a cada avaluació, l’alumne que porti un nombre de
faltes d’assistència, amb independència si són justificades o no, superior a un percentatge del 25% de les
hores realitzades d’un mateix crèdit, perdrà el dret a l’avaluació continua i no serà avaluat.
Aquest alumne, tindrà dret a fer totes les proves, treballs,... corresponents a l’avaluació i a la seva
qualificació
i/o
correcció,
a
més
del
mecanisme
de
recuperació
que
s’estableixi.
En acabar el crèdit (3º avaluació), si el nombre de faltes és superior al 25%, amb independència si són
justificades o no, perdrà en dret a l’avaluació contínua i suspendrà, passant a la convocatòria extraordinària.
En aquest cas, com que no haurà realitzat els continguts pràctics imprescindibles programats se li prepararà
una prova específica diferenciada.
PARTICIPACIÓ
Es realitzarà una avaluació continuada de la participació de l’alumnat a cadascuna de les classes del
curs. Aquesta participació estarà contemplada dins del 60% de la nota de Procediments i tindrà el
valor del 30%.
La Participació quedarà avaluada de la següent manera:
- 0 PUNTS; alumnat que no ve a classe, o que ve a classe i no participa (sense material, sense
justificant mèdic...)
- 1 PUNTS; alumnat lesionat amb certificat mèdic i que realitza les tasques establertes, o
alumnat que ve a classe però no participa activament (no realitza totes les tasques
proposades, no col.labora en la dinàmica possitiva de la sessió....)
- 2 PUNT; alumnat que participa i col.labora activament i possitivament en les sessions de
classe.
En finalitzar la UD, es sumaran aquests punts i es calcularà l’equivalència sobre aquest 30%.
RETARDS
Al començament de la classe es passa llista, posteriorment i fins als 10’ és un retard.
A partir del 10’ és falta d’assistència i si el professor ho considera oportú pot no deixar entrar a
l’alumne a classe.
RECUPERACIONS
Els exàmens, controls, treballs o avaluacions no aprovades en les convocatòries ordinàries tindran la seva
recuperació durant el següent trimestre, si és la tercera es farà al finalitzar la mateixa, si alguna no és
superada passa a la extraordinària.
En el cas que no s’hagi presentat a la convocatòria ordinària el valor del/s examen/s serà 0 a efectes de
calcular la nota.
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CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA
Hi aniran els alumnes que no superin les recuperacions de les avaluacions ordinàries i els que perdin el dret
a l’avaluació contínua.
Pel que fa als alumnes que han perdut el dret a l’avaluació contínua cal tenir en compte que al no haver
realitzat suficientment la part pràctica la nota d’aquesta part serà 0. I la nota de la part d’actitud i assistència
serà 0.
Per superar aquesta convocatòria caldrà que l’alumne:

- Demostri que ha realitzat els continguts pràctics
- Demostri el coneixement dels continguts teòrics amb una prova escrita
CONSIDERACIONS:
Per poder superar un crèdit és imprescindible aprovar el contingut teòric (exàmens, controls...) de cada
avaluació i haver superat, assistit i realitzat els seus continguts pràctics.
Per superar un crèdit, s’han d’aprovar totes les Unitats Didàctiques que el composen i en el cas de
suspendre una o més no es farà la mitjana entre elles.
Els alumnes que es descobreixin copiant en un examen d’una avaluació, seran suspesos automàticament
d’aquesta avaluació i passaran directament a l’avaluació extraordinària.
1. L’avaluació del crèdit es farà de forma continuada al llarg del curs acadèmic. Es lliuraran
qualificacions trimestrals. Fonamentalment es valorarà: l’assoliment dels objectius terminals de cada
unitat didàctica a través del coneixement del conceptes explicats i de la forma en que l’alumne ha
desenvolupat els aspectes procedimentals.
2. Es realitzarà una avaluació inicial per tal de determinar el nivell inicial dels alumnes, tant a nivell de
coneixements teòrics com a nivell pràctic.
3. L’avaluació formativa al llarg del curs vindrà donada per una sèrie d’aspectes que es concreta
d’acord amb les característiques de cada Unitat Didàctica però que segueix el següent criteri:
30 % Assimilació de conceptes teòrics (mitjançant proves escrites i/o orals)
60 % Assoliment d’aprenentatges pràctics (mitjançant proves d’execució pràctica), disseny de fitxes
de variants i correcció d’errors i participació a classe.
10% Assoliment d’aprenentages actitudinals:lassistència a classe, puntualitat, iniciativa en la
resolució de problemes, integració en el treball de grup...etc.
- Per fer la mitjana entre els aspectes conceptuals i procedimentals s'haurà d'arribar a una nota
mínima de 4.

4. L’avaluació trimestral vindrà expressada per una xifra entre 1 i 10, per a l’obtenció de la qual es
tindrà en compte els aspectes especificats en el punt anterior.
11.- Recursos
EQUIPAMENTS:
•
•
•
•
•

Camp de futbol de les instal·lacions del recinte de l’Escola Industrial.
Gimnàs de les instal·lacions del recinte de l’Escola Industrial.
Pista poliesportiva de les instal·lacions del recinte de l’Escola Industrial.
Les activitats en el medi natural es desenvoluparan en un indret adient.
Les activitats exteriors es desenvoluparan a Barcelona i immediacions.

MATERIAL ESPECÍFIC DEL CRÈDIT:
A. Material divers de recreació.
B. MATERIAL DE SUPORT DIDÀCTIC
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•
•
•
•

Aparell de só (equip de música)
Ordenador i canó
Vídeo – càmara
DVD referents al tema

BIBLIOGRAFIA:
UD1/ El joc i l’animació esportiva
Nom
A 1 Apunts del Departament
A 2 Hommo Ludens
A 3 Teoria de los juegos
A 4 Juegos cooperativos i educación física
A 5 1000 juegos i deportes tradicionales i
populares
A 6 Aprendiendo a jugar
UD 2/ Activitats d’expressió
Nom
B 1 Apunts del Departament
B 2 Psicologia de los deportes infantiles
B 3 Psicomotricidad, ritmo i expresión corporal
B 4 Manual del monitor de tiempo libre

Autor/a
M.Armengol/JJ Sala
Johan Huizinga
Roger Callois
Raul Omeñaca
Lavega y Olaso

Editorial

Falkowski

Esteban Sanz

Autor/a
M.Armengol/JJ Sala
Jean Chateau
C.I.O.S
Víctor ventosa

Editorial

UD 3/ Activitats i esdeveniments esportius, recreatius, lúdics i festius
Nom
Autor/a
C 1 Apunts de departament
M.Armengol/JJ Sala
C 2 Normativa legal corresponent al tema
C 3 Manual pràctico de organización deportiva
Óscar Martín
UD 4/ Activitats esportives alternatives
Nom
D 1 Apunts de departament
D 2 Juegos y deportes alternativos
D 3 Manual pràctico de organización deportiva
D 4 1000 ejercic. y juegos de dep alternativos
L’activida física y deportiva extraescolar en
D 5 los centros educativos. Juegos y deportes
alternativos
UD 5/ Activitats recreatives per a gent Gran
Nom
E 1 Apunts de departament
E 2 Jóvenes Mayores i ejercicio físico
E 3 Tercera edad sana
E4

EMECE
Seix Barral
Paidotribo

Kapeluz
Escuela Española
Editorial CCS
Editorial
GYMNOS

Autor/a
M.Armengol/JJ Sala
Hernández Vázquez
Óscar Martín
Bucher u Wick
Hernández Vázquez

Editorial

Autor/a
M.Armengol/JJ Sala
Vinós y Fallada
Juan Parreño

Editorial

MEC
Gymnos
Hispano europea
MEC

CEPYD
Ministerio de asuntos
sociales

Revistes amb documentació concreta

UD 6/ Activitats d’exterior i el medi natural
Nom
F 1 Apunts de departament
Guia pràctica para escuelas del deporte de la
F2
orientación
F3
Manual del monitor de tiempo libre

Autor/a
Editorial
M.Armengol/JJ Sala
Jesús Garcia Pajuelo Wanceulen editorial
Víctor Ventosa

CCS
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