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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 Crèdit

3

Actualització faltes d'assistència
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7.- Relació d’unitats didàctiques (UD) seqüenciades i temporitzades.
UD
Nom
1
Planificació de la condició física.
2
Desenvolupament de la condició física.
3
Avaluació i control de la condició física.

Durada
80
80
50

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.
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.
Cada 3 retards computen com a 1 falta.
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.
La nota que aconsegueixi en aquesta recuperació farà mitjana amb la nota de la convocatòria ordinària de la
mateixa avaluació.
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.
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.
Convocatòria extraordinària
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.
Criteris d’avaluació:
pàg 3 de 4
Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès

Fitxer: YAA_C05_R3_F.odt

Crèdit 05:

FONAMENTS BIOLÒGICS

1r.- L’avaluació del crèdit es farà de forma continuada al llarg del curs acadèmic i es donaran 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.

2n.- L’avaluació trimestral vindrà expressada per una xifra entre 1 i 10, amb els següents
percentatges
50 % Assimilació de conceptes teòrics
30 % Assoliment d’aprenentatges pràctics
20% Disseny de progressions en sessions pràctiques

11.- Recursos.
- Gimnàs.
Pista poliesportiva.
Piscina.
Aula.
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