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UF4 Activitats aquàtiques i a la platja

DURADA

30

DATA INICI

DATA FINAL

21/09/20

21/05/21

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

*Activitats esportives pels alumnes 4ESO: handbol platja, volei platja, futbol platja, rugbi flac
*Activitats esportives pels alumnes 2EAS: handbol platja, volei platja, futbol platja, rugbi flac
* Possibles activitats aquàtiques: pàdel surf, caiac de mar i vela lleugera
Al tractar-se d'una UF bàsicament lúdica, utilitzarem una avaluació sumativa final:
. Informació obtinguda en el registre diari de les llistes de control d'assistència, puntualitat i
actitud vers les activitats, respecte i cura del material i el medi
. Avaluació metodològica: full de registre on avaluen l'explicació, el feedback i l'atenció i tracte
dels alumnes d’EAS cap als alumnes de 4ESO
Aquesta UF pertany al mòdul9 de Jocs. Les UF1, 2 i 3 es realitzen a 1EAS i aquesta UF4 es
realitza a 2EAS.
Qualificació 𝑄UF4 = 100% Q activitats
𝑄MP9 = 26,6% QUF1 + 26,6% QUF2+ 26,6% QUF3+ 20,2% QUF4
Les Q d’activitats i proves provenen de la mitja aritmètica de cada una de les proposades. Per
poder fer aquesta mitja s’han de superar amb una nota igual o superior a 4’5 cada una d’elles
Les Q d’activitats i proves provenen de la mitja aritmètica de cada una de les
proposades. Per poder fer aquesta mitja s’han de superar amb una nota igual o superior
a 4’5 cada una d’elles
Recuperació: l’alumnat que no superi aquesta UF haurà de tornar a cursar-la en el proper curs

ALTRES INDICACIONS D’INTERÈS PER L’ALUMNE

En cas de confinament l’activitat docent continuarà virtualment, amb la realització de diferents
tasques telemàtiques que nosaltres enviarem a través de l’entorn virtual Moodle. L’avaluació
s’adaptarà a les circumstàncies del confinament, si s’escau.
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