INFORMACIÓ PROJECTE IAPE INSTITUT CARLES VALLBONA CURS 2017/18
Reunió de pares
CURSOS
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r BATXILLERAT

alumnes nous al centre dimecres 13 de setembre a les 19:00 a la biblioteca
Inici entrenaments

Reunió d'alumnnes

dilluns 18/09 ( 12:30 a 14:30)

divendres 15/ 09 a les 8:00

dilluns 18/09 ( 9:00 a 10:00)

dilluns 18/09 a les 8:00

dimarts 19/09 ( 13:30 a 14:30 )

dimarts 19/09 a les 12:30

dimarts 19/09 ( 13:30 a 14:30 )

dimarts 19/09 a les 12:30
dimecres 13/09 a les 12:30

Lloc
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs
Gimnàs

Horaris d'entrenament i estudi:

veure full resum hores d'entrenament i estudi al moodle

Natació

Només alumnes de 1r d'ESO de voleibol i handbol durant el 2n trimestre . Es tindrà en compte a la
2a avaluació l'asistència i actitut.

Sortides de tutoria i crèdits de síntesis

Tots els alumnes durant el curs

Jornades Esportives de secundària ( 3T )

Tots els alumnes de 1r d'ESO i els alumnes de Batxillerat el divendres 14 d'abril de 2018

Jornades Esportives de primària ( 3 T )

Només alumnes de batxillerat el divendres 16 de març de 2018

Mitja marató Granollers- La Garriva ( 2T )

Només alumnes de batxillerat i 4t d'ESO ( voluntariat )

Dossier i poster Jornades Esportives

Només els alumnes de batxillerat

Informació d' activitats de centre

AVALUACIONS D'EDUCACIÓ FÍSICA
1a AVALUACIÓ

HORA I LLOC

DATA ( del 6 al 10 de novembre )

1r ESO ( 40%/60% de la nota )

8:00 a 10:00 al gimnàs

divendres 10 de novembre

2n ESO ( 40%/60% de la nota )

8:00 a 10:00 al gimnàs

dilluns 6 de novembre

3r ESO ( 40%/60% de la nota )

12:30 a 14:30 al gimnàs

dimarts 7 de novembre

4t ESO ( 40% de la nota )

12:30 a 14:30 al gimnàs

dimarts 7 de novembre

1r BATXILLERAT ( 80% + 20% )

12:30 a 14:30 al gimnàs

dimecres 8 de novembre

2a AVALUACIÓ

HORA I LLOC

DATA ( del 12 al 16 de febrer )

1r ESO ( 40%/60% de la nota )

8:00 a 10:00 al gimnàs

divendres 16 de febrer

2n ESO ( 40%/60% de la nota )

8:00 a 10:00 al gimnàs

dilluns 12 de febrer

3r ESO ( 40%/60% de la nota )

12:30 a 14:30 al gimnàs

dimarts 13 de febrer

4t ESO ( 40% de la nota )

12:30 a 14:30 al gimnàs

dimarts 13 de febrer

1r BATXILLERAT ( 80% + 20% )

12:30 a 14:30 al gimnàs

dimecres 14 de febrer

3a AVALUACIÓ

HORA I LLOC

DATA ( del 2 al 9 de maig )

1r ESO ( 40%/60% de la nota )

8:00 a 10:00 al gimnàs

divendres 4 de maig

2n ESO ( 40%/60% de la nota )

8:00 a 10:00 al gimnàs

dilluns 7 de maig

3r ESO ( 40%/60% de la nota )

12:30 a 14:30 al gimnàs

dimarts 8 de maig

4t ESO ( 40% de la nota )

12:30 a 14:30 al gimnàs

dimarts 8 de maig

12:30 a 14:30 al gimnàs

dimecres 9 de maig

1r BATXILLERAT ( 50% treball i
voluntariat+ 50% proves )
OBSERVACIONS:
Alumnes de l'optativa d'EF

PROVES

Llançament i test de
couper
PROVES

Coordinació i agilitat

PROVES

Velocitat i salt

Si un alumne no pot fer una prova física per lesió , ha de presentar el justificant metge i la nota serà:
1a avaluació ( marques curs anterior i/o treball teòric ), 2a avaluació ( marques curs anterior i treball
teòric ) i 3a avaluació ( marques curs anterior i treball teòric ).
L'avaluació serà d'un 30% proves físiques, 20% voluntariat i i 50% asistència i treball a l'optativa

AVALUACIÓ D'ALTRES MATÈRIES
EN DATES DE COMPETICIÓ

El professor corresponent farà un horari adaptat i no es faran exàmens en dates de competició si el
club ha comunicat amb antelació de 15 dies la data ( veure projecte)

CURS MOODLE "IAPE"

Tots esl alumnes del projecte s'han d'inscriure obligatòriament amb la següent contrasenya "IAPE".
Al llarg del curs tindreu totes les modificacions que es facin i informació del projecte

AVALUACIÓ CLUB ( 60% o 40%)

Els alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO que entrenin 4 hores a la setmana en horari lectiu el percentage de
la nota per part del club serà d'un 60% i els que entrenin 2 hores el percentatge serà d'un 40%. Els
esportistes que no són del projecte IAPE la seva nota serà el 100% de les proves físiques a l'ESO.

