
 

CRITERIS D’AVALUACIÖ

 

 

Curs: 3r ESO 

Matèria: Prepara la teva primera cursa 

Tipus de matèria: Optativa 

Matèria pràctica: Si 

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins 
la nota d’avaluació 

Quadrimestre únic  

Activitat Descripció Pes 

Pràctica 1 - Vocabulari bàsic del món del running 
- Tipus de material adequat per córrer. 
- tipus de calçat específic per córrer. 
- Aplicacions mòbils per fer un seguiment 

dels entrenaments a l’hora de còrrer 

15% 

Pràctica 2 - Disseny d’una sessió de força a partir de 
les diferents classes pràctiques fetes. 

- Reconeixement de les parts d’una 
sessió: l’escalfament (part general o 
específica), part principal i tornada a la 
calma. 

15% 

Pràctica 3 - Descripció i anàlisi de la prova dels 
1000m. 

- Definició de conceptes bàsics de 
l’entrenament de la resistència. 

- Càlcul de la freqüència cardíaca màxima 
teòrica i de les diferents intensitats 
segons el tipus de resistència que es vol 
treballar. 

15% 

Pràctica 4 - Anàlisi d’una cursa popular (procés 
d’inscripció, recorregut, 
avituallaments….). 

- Alimentació a l’abans, durant i després 
d’una cursa i aliments energètics. 

15% 

Treball final  - Planificació de 4 setmanes 
d’entrenament per realitzar una cursa 

20% 
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de 5 km aplicant tots els conceptes vist 
a les pràctiques descrites anteriorment.  

Actitudinals - Retards: el primer retard no 
justificat baixa 0.1 de la nota 
d'actituds, el segon 0.2, el tercer 0.4, ... 

- Comportament: expulsió de l'activitat 
baixa un punt. 

- Negatius per comportament incorrecte 
baixa 0.5 punts. 

- Faltes de respecte al professor:baixa 4 
punts. 

- Faltes de respecte als companys: baixa 
1 punt. 

- Ús incorrecte del material: baixa 1 punt. 
- Ús incorrecte de la instal·lació: baixa 1 

punt. 
- Equipació: no portar la roba baixa 1 

punt, a la tercera falta d’equipació la 
matèria quedarà suspesa.  

- Caldrà canviar-se de roba abans i 
després de les sessions, en cas contrari 
comptarà com a falta d’equipació. 

- La no participació de les classes 
pràctiques resta 1 punt per sessió no 
realitzada. 

20% 

 

Càlcul de la nota final de la matèria 
L’avaluació final del quadrimestre optatiu de Prepara la teva primera cursa s’obté 
dels criteris i percentatges següents: 

- 15 % cada una de les 4 pràctiques. 

- 20% treball final de la matèria exàmens pràctics 

- 20% actitud. 

Recuperació  

Activitat Descripció Pes 

Treball L’alumnat suspès a la matèria optativa de 
Prepara la teva primera cursa, per poder 
optar a recuperar-la caldrà que el dia i hora 
de la sessió de recuperació presenti: 

- Les pràctiques que no hagi superat 
durant la realització de la matèria. 

- El treball final de la matèria si no va 
estar aprovat durant la realització de 
l’assignatura.  

La nota màxima en cas de recuperar serà un 

 
 
 

100% 
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5. 

 


