Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

En el dia d’avui, 9 de Novembre del 2020, reunits presencialment el Departament
d’Educació Física del centre, acordem el que tot seguit s’exposa:
La matèria d’Educació Física és eminentment pràctica i presencial. Tal com està indicat en
els Plans Docents d’Educació Física de tots els nivells educatius, per poder superar la
matèria, cal desenvolupar el 80% de les classes pràctiques.
Per aquest motiu, tant l’absència com la no participació a les classes pràctiques, requereix
d’un treball complementari de caràcter obligatori, per a que les sessions no fetes puguin
ser avaluades correctament.
Per tal d’atendre adequadament aquestes circumstàncies, tot seguit fem una actualització
departamental, amb les activitats i treballs que l’alumnat cal que faci. Per aquest motiu,
contemplem la diversitat de situacions possibles amb totes les seves casuístiques on
l’alumnat s’hi pot trobar, quan no fa la classe pràctica :
- perquè no participa adequadament a la sessió,
- quan no fa la classe justificada o injustificadament,
- quan té absències justificades o injustificades.
ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS A REALITZAR PER L’ALUMNAT QUE NO FA LES
CLASSES PRÀCTIQUES D’EDUCACIÓ FÍSICA:

A. Sessions pràctiques no realitzades però assisteix a la sessió :
1- Una sessió pràctica no realitzada justificadament ➖ Fer la Fitxa de Seguiment
(FS, a partir d’ara). Les FS sempre es lliuraran en el termini d’1 setmana.
2- Una sessió pràctica no realitzada injustificadament ➖ Fer la FS
Respondre a 1
pregunta o fer una tasca o una activitat del llibre de text vinculada al tema que estem
treballant.
Aquesta pregunta-tasca-activitat serà indicada pel/la professor/a.
3- Una setmana de sessions pràctiques (o 2 sessions correlatives) no realitzades i
justificades ➖ Fer les 2 FS
Fer 1 Treball de notícies de premsa escrita
(NOTÍCIA, a partir d’ara).
B. FS no lliurada d’una sessió no feta :
4- 1 FS no lliurada o lliurada incorrectament ➖ Fer 1 NOTÍCIA LLIURAR la FS !... i
Si no lliura la FS: Respondre a 1 pregunta o fer una tasca o una activitat del llibre de
text vinculada al tema que estem treballant.

C. Retards: Cada RETARD és un NEGATIU (actitudinal). Els retards no són acumulables.
Seran trimestrals.
5- Recuperar... als 3 retards: ➖ Fer 1 NOTÍCIA.
 Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209
 http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

D. Absències justificades:
6. 1 FALTA justificada : Assabentar-se de la sessió realitzada, demanant-ho a
companys-es de classe o al professor/a.
7. 1 setmana d'absència (o 2 sessions correlatives) justificades ➖ Respondre a 1
pregunta o fer una tasca o una activitat del llibre de text vinculada al tema que estem
treballant.
E. Absències injustificades:
8. 1 FALTA injustificada : Caldrà parlar amb el/la tutor/a si es tracta
d'absentisme.
Adaptació a la problemàtica personal.
Per defecte: ➖ 1 NOTÍCIA
Respondre a 1 pregunta o fer una tasca o una activitat
del llibre de text vinculada al tema que estem treballant.

Tant les FS (fitxes de seguiment) com els TN (treball de notícies) està explicat a la
pàgina web del centre en l’espai del Departament d’Expressió. Caldrà seguir aquest guió
per tal de fer les tasques i de presentar-les adequadament .
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