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Avaluació del projecte IAPE curs 2020/21
Documentació
A l’inici de curs els pares i mares d'alumnes nous al centre signaran un pla individualitzat amb la
informació del procediment d’avaluació i del funcionament del projecte. Aquest PI s’ha de lliurar al
coordinador del club o al professor d’Educació Física si el club no forma part del projecte IAPE.
Avaluació del club:
Tenint en compte que els alumnes esportistes de l'ESO fan la majoria del treball físic de l’horari lectiu
d’Educació Física amb els seus clubs, seran aquests qui avaluaran el 100% del total de la nota amb
criteris de coherència i especificitat de cada esport i de la forma tipificada que es detalla a continuació:
L’avaluació del club tindrà en compte :
1. El rendiment als entrenaments
2. Els objectius assolits
3. La progressió en l’aprenentatge esportiu
4. L’actitud vers l’entrenador, els companys i l’esport.
5. L’assistència als entrenaments en horari lectiu.
6. Les mateixes proves físiques per a tots els esports ( veure proves i barems del centre)
7. Abans de fer les proves tots els clubs les hauran practicat en l’horari lectiu.

Avaluació del centre:
Els alumnes per a cada avaluació trimestral hauran de fer 2 proves físiques. Aquestes proves les faran
amb el seu entrenador i tindran un valor del 40% del total de la qualificació de la matèria segons les
hores d’entrenament al club.

Les proves físiques són: salt horitzontal, llançament de pilota medicinal, velocitat, test de Couper,
coordinació i 10X5m. Aquesta nota s'ha d'obtenir amb els mateixos barems d'edats per tots els
esportistes i no esportistes del centre.
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Els alumnes del programa ARC seran avaluats 100% pel professor d’Educació Física.
Els alumnes de Batxillerat podran participaran en un programa de voluntariat esportiu. L’avaluació es
farà amb proves físiques , valoració de la participació del programa de voluntariat i/o treballs en grup
sobre les Jornades Esportives de Primària i de Secundaria. Aquest programa es desenvoluparà en les
següents activitats possibles: curs organitzada pel CN Granollers o un altre activitat ( 1r trimestre ),
Mitja Marató ( 2n trimestre) i Jornades Esportives de Primària i Jornades Esportives de Secundària ( 2n
i/o 3r trimestre ). Durant el 3r trimestre els alumnes de Batxillerat podran de fer un vídeo i/o un pòster
de les Jornades Esportives de primària i de secundària.
Els alumnes del projecte esportiu del centre i els que no formen part del projecte ( alumnes del programa
ARC o d’altres esports ) tindran adaptada l’assignatura d’Educació Física. L’optativa de Millora del
Rendiment Esportiu i seran avaluats al 100% per les proves físiques.
La puntuació obtinguda pels clubs ( 60%) hauran de tenir en compte aquestes observacions

PUNTUACIÓ

OBSERVACIONS

1a4

Es recomana la baixa del projecte si no millora el rendiment i l’actitud.

5

Té un nivell baix però mostra bona predisposició a millorar.

6

Té bona actitud però ha de treballar més als entrenaments per progressar.

7- 8

La seva actitud és molt bona però ha de millorar el seu rendiment.

9

Esportista amb molt bon rendiment i actitud però pot millorar.

10

Esportista excel·lent als entrenaments i a la competició.

NOTA: els clubs podran posar altres criteris per donar més especificitat a cada esport, sempre tenint en
compte el treball que fan durant els entrenaments en horari lectiu.
En cas que un alumne estigui lesionat el dia de les proves físiques, ha de presentar al coordinador del
projecte un certificat mèdic i farà un treball complementari.
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Alumnes amb dificultats acadèmiques
Els alumnes de 1r d’ESO i 2n d’ESO amb les competències bàsiques no assolides, hauran de prioritzar
les activitats de reforç en llengües i matemàtiques a les hores d’optatives i/o alternatives.
Tots els alumnes que a una avaluació suspenguin 4 o més matèries , durant el 2n , 3r trimestre o 1rr
trimestre del següent curs hauran de fer Educació Física i estudiar en l’horari de la resta d’optatives o
específiques. Aquests alumnes no podran entrenar en horari lectiu.
En cas de no millorar els resultats acadèmics ( suspendre 4 o més matèries) , causarà baixa del
projecte.
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